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В И С Н О В О К

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
встановлення строків набрання чинності нових форм податкових 

декларацій, податкових та акцизних накладних
 (реєстр. № 5516 від 19.05.2021) 

        протокол 72 від 24.06.2021

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики (далі - Комітет) на своєму засіданні розглянув проект Закону про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення строків 
набрання чинності нових форм податкових декларацій, податкових та акцизних 
накладних (реєстр. № 5516 від 19.05.2021)  (далі – проект Закону реєстр. № 5516), 
поданий народними депутатами України Южаніною Н.П. та ін.

Законопроектом пропонується:
- встановити строк не більше 90 календарних днів з дня набрання чинності 

законом щодо змін правил оподаткування, протягом якого Міністерство фінансів 
зобов’язане затвердити та оприлюднити нові форми податкових декларацій, 
податкових та акцизних накладних;

- встановити строк не більше 60 календарних днів з дня затвердження 
таких форм, протягом якого Державна податкова служба зобов’язана впровадити 
у роботу програмного забезпечення електронного кабінету нові форми 
податкових декларацій, податкових та акцизних накладних;

- встановити строк не менше 30 календарних днів для функціонування у 
тестовому режимі оновленого програмного забезпечення електронного кабінету 
для перевірки (в тому числі платниками податків) коректності впровадження 
нових форм податкових декларацій, податкових та акцизних накладних;

- встановити обов’язок Державної податкової служби за позитивного 
результату функціонування у тестовому режимі оновленого програмного 
забезпечення електронного кабінету на своєму офіційному веб-сайті 
розміщувати повідомлення про готовність впровадження у роботу програмного 
забезпечення електронного кабінету нових форм податкових декларацій, 
податкових та акцизних накладних;

- встановити, що нові форми податкових декларацій, податкових та 
акцизних накладних набирають чинності у податковому періоді, що настає за 



податковим періодом розміщення на офіційному веб-сайті Державної податкової 
служби повідомлення про готовність впровадження у роботу програмного 
забезпечення електронного кабінету нових форм податкових декларацій, 
податкових та акцизних накладних.

Передбачається, до визначення нових форм податкових декларацій, 
податкових та акцизних накладних будуть чинними діючі форми податкових 
декларацій, податкових та акцизних накладних.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 
України у своєму висновку від 08.06.2021 № 16/03-2021/18786 висловило 
зауваження щодо окремих положень законопроекту.

Міністерство фінансів України у своєму висновку від 09.06.2021                          
№ 11310-02-3/18200 не підтримує проект Закону реєстр. № 5516.

Міністерство економіки України у своєму висновку від 01.06.2021                   
№ 3021-03/30279-03 підтримує проект Закону реєстр. № 5516.

З урахуванням викладеного, 

Комітет  в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок 
денний п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення 
строків набрання чинності нових форм податкових декларацій, податкових та 
акцизних накладних (реєстр. № 5516 від 19.05.2021), поданий народними 
депутатами України Южаніною Н.П. та ін. та прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 
Ради України визначити народного депутата України Южаніну Н.П. 
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