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ВИСНОВОК
 

на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо державної підтримки сфери спорту

 (реєстр. № 4577)

28 квітня  2021 року
протокол № 65

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 28 квітня 2021 року (протокол № 65) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
державної підтримки сфери спорту, внесений народними депутатами України 
Беленюком Ж.В. та іншими (реєстр. № 4577 від 04.01.2021 року).

Вказаний законопроект включено до порядку денного п’ятої  сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання (Постанова Верховної Ради 
України від 16.02.2021 № 1228-ІХ). 

Законопроектом  реєстр. №4577 пропонується встановити знижену ставку 7 
відсотків податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з реалізації 
квитків на спортивні заходи всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Головне науково експертне управління Апарату Верховної Ради 
України, у цілому не виключаючи можливості прийняття пропонованих змін, 
що за певних умов може сприяти підвищенню доступності спортивних заходів 
для громадян та популяризації спорту в Україні, разом із тим, висловило щодо 
проекту зауваження. 

Зокрема, викликає застереження формулювання “по операціях з … 
реалізації квитків на спортивні заходи всеукраїнського та міжнародного рівнів”, 
оскільки за його змістом виглядає незрозумілим, щодо якої конкретно 
господарської операції пропонується встановити знижену ставку податку на додану 
вартість. Згідно із загальним правилом, визначеним Податковим кодексом України 
об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку 
з постачання товарів та послуг.

Також звернута увага на необхідність застосування єдиної термінології у 
тексті законодавчих актів. У статті 6 Закону України “Про фізичну культуру і 
спорт”, який визначає загальні правові, організаційні, соціальні та економічні 
основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту, йдеться про   “всеукраїнські 



та міжнародні спортивні заходи”, а не “спортивні заходи всеукраїнського та 
міжнародного рівнів”, як це пропонується у проекті.

Комітетом Верховної Ради України з питань молоді і спорту -
  підтримано законодавчу ініціативу, оскільки застосування зниженої ставки 
податку на додану вартість у розмірі 7% сприятиме зниженню ціни споживання 
та збільшенню обсягу спожитих послуг.  За наслідками розгляду Комітет 
рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту у 
першому читанні прийняти його за основу та в цілому.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету зауважив, 
що  законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення 
доходів державного бюджету від податку на додану вартість).

Міністерство молоді та спорту України підтримує у повному обсязі 
законопроект, оскільки його прийняття сприятиме встановленню додаткових 
інструментів підтримки суб’єктів господарювання та збереженню/створенню 
робочих місць у сфері спорту. 

Міністерство фінансів України в експертному висновку висловило 
зауваження до законопроекту, зокрема, зазначило, що у законопроекті нечітко 
визначено для яких операцій застосовуватиметься ставка податку 7%, а саме: чи 
це операції з постачання послуг з реалізації квитків на перегляд спортивних 
заходів, чи це операції з постачання послуг із показу (проведення) спортивних 
заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Запровадження такої норми 
ускладнить адміністрування податку на додану вартість та може призвести до  
неоднозначного її трактування контролюючими органами та платниками 
податків.

Міністерство юстиції України висловило зауваження до законопроекту та 
вважає, що законопроект потребує доопрацювання з урахуванням зауважень.

Державна податкова служба України не підтримує законопроект, та 
зазначає, що зниження ставки податку на додану вартість на товари/послуги 
призведе крім прямих втрат Державного бюджету України у вигляді 
недонадходження сум податку на додану вартість доходів, призведе до 
додаткових втрат, оскільки податковий кредит з податку на додану вартість  
формуватиметься за ставкою 20 відсотків, а податкові зобов’язання - за ставкою 
7 відсотків.

Крім того, зазначає, що під час придбання квитка на певний спортивний 
захід покупець фактично сплачує вартість послуги з перегляду такого 
спортивного заходу. Тому реалізація квитків не може розцінюватися як окрема 
операція з постачання товарів чи послуг, оскільки квиток є лише документом, 
який засвідчує оплату та надає доступ на перегляд, зокрема, спортивного заходу.

Також зазначається, що Директивою Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 
28.11.2006 року про спільну систему податку на додану вартість, до якої Україна 
зобов’язується поступово наблизити національне  законодавство, визначено 
перелік товарів та послуг при оподаткування яких може застосовуватися 
знижена ставка податку на додану вартість. Такий перелік містить такі категорії 
постачання послуг  як: доступ на спортивні заходи.



З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями статті 108 Закону 
України “Про регламент Верховної Ради України”, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери 
спорту, внесений народними депутатами України Беленюком Ж.В. та іншими 
(реєстр. № 4577 від 04.01.2021 року) за наслідками розгляду в першому читанні, 
відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Про 
регламент Верховної Ради України”, прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України  визначити заступника Голови 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики– народного депутата України Ковальчука О.В.
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