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ВИСНОВОК
 

на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення 

податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного 
декларування фізичними особами належних їм активів та сплати 

одноразового збору до бюджету (реєстр. №5153) підготовлений до другого 
читання

13 травня 2021 року
протокол № 67 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики за дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради 
України № 1248-ІХ) доопрацював проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та 
підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження 
добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати 
одноразового збору до бюджету (реєстр. №5153),  який прийнято Верховною 
Радою України за основу 30 березня 2021 року, з урахуванням пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України “Про регламент Верховної 
Ради України”, надійшло 290 пропозиції від народних депутатів України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами – членами Комітету на підставі пункту 4 частини першої статті 15 
Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, підготовлено ще 63 
пропозиції, які включено до порівняльної таблиці.

Це пропозиції за номерами в таблиці: 1, 19, 20, 37, 44, 50, 51, 79, 93, 
96, 99, 101, 104, 105, 111, 116, 117, 120, 122, 131, 136, 139, 161, 168, 
180, 190, 206, 210, 217, 222, 226, 227, 229, 232, 234, 239, 240, 242, 251, 
252, 253, 254, 256, 259, 261, 265, 267, 272, 274, 282, 283, 284, 285, 286, 
296, 312, 316, 321, 325, 335, 341, 343, 346.

Всі сформовані пропозиції Комітету винесені у додаток до цього висновку.
Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю 



законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані 
пропозиції, всього – 353, з яких враховано (у тому числі, частково та 
редакційно) 131 пропозиція, відхилено – 222 пропозицій. 

Враховані пропозиції до другого читання стосуються, зокрема,  таких 
питань:

- доопрацьовано назву законопроекту з врахуванням того, зокрема, що 
даним проектом закону вносяться зміни не тільки до Податкового 
кодексу України, а також і до інших законів України;

- внесено зміни до статті 172 Податкового кодексу України, якими 
запроваджується оподаткування доходів від продажу нерухомого майна 
з врахування витрат пов’язаних з таким придбанням;

- визначено період проведення декларування з 1 вересня 2021 року по 1 
вересня 2022 року;

- передбачено, що декларантами не можуть бути особи, які за будь-який 
період, починаючи з 1 січня 2010 року, які виконують або виконували в 
Україні визначені публічні функції, передбачені в пункті 37 частини 
першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення» а також особи, по відношенню до яких з боку 
України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи 
(санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;

- визначено, що об'єктами декларування не можуть бути активи 
декларанта, які обліковуються (знаходяться) на рахунках фінансових 
установ та/або розташовані (зареєстровані) на території країни, 
визнаною державою – агресором згідно із законом чи мають джерело 
походження з такої країни;

- конкретизовано, що одноразова (спеціальна) добровільна декларація 
подається виключно декларантом в електронному формі;

- встановлено, що у разі одноразового (спеціального) добровільного 
декларування коштів у національній та іноземній валюті та/або 
банківських металах, які на дату подання одноразової (спеціальної) 
добровільної декларації розміщені на спеціальних рахунках в банках 
України, вони мають зберігатись на таких спеціальних рахунках до 
закінчення періоду проведення заходів щодо встановлення джерел 
походження цих активів у випадках, передбачених законодавством у 
сфері фінансового моніторингу;

- конкретизовано, склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) 
яких у разі невикористання фізичною особою права на подання 
одноразової (спеціальної) добровільної декларації, вважаються такими, 
з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового 
законодавства, зокрема, в частині визначення вартості нерухомого 
майна;

- встановлено, що сплата збору з одноразового (спеціального) 
добровільного декларування здійснюється декларантом протягом 



тридцяти календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) 
добровільної декларації;

- узгоджено терміни та особливості проведення камеральної перевірки 
питання одноразової (спеціальної) добровільної декларації та визначені 
підстави для проведення документальної позапланову невиїзної 
перевірки;

- визначено, що Кабінет Міністрів України у 2022 році повинен 
поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закон.

Відхилені пропозиції стосуються питань, які не були предметом розгляду 
у першому читанні або не відповідають цілісній концепції законопроекту.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої  статті 
15,  пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України “Про комітети 
Верховної Ради України”, пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України 
“Про регламент Верховної Ради України”, Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання всі пропозиції Комітету, які 
були надіслані та, які були озвучені на цьому засіданні у відповідності до 
пункту 4 частини першої  статті 15 Закону України "Про комітети Верховної 
Ради України" народними депутатами України – членами Комітету Верховної 
Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та які в 
додаються до цього висновку.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації 
доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження 
добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати 
одноразового збору до бюджету (реєстр. №5153) прийняти в другому читанні 
та в цілому з пропозиціями Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики та необхідними техніко-
юридичними правками

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата 
України - Голову Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики Гетманцева Д.О.

 Додаток 1: пропозиції, які були подані у відповідності до пункту 4 частини 
першої  статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" 
народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики та які були підтримані на 
засіданні Комітету на 12 аркушах;

Додаток 2 : порівняльна таблиця до другого читання на 140 аркушах.
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