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Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 17 листопада 2021 року за дорученням Верховної Ради 
України (Постанова Верховної Ради України № 1736-ІХ) доопрацював проект 
Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
державної підтримки сфери спорту (реєстр. № 4577),  який прийнято Верховною 
Радою України за основу 9 вересня 2021 року, з урахуванням поправок і пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Регламенту Верховної Ради України, надійшло 
8 пропозицій від народних депутатів України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами України – членами Комітету підготовлено пропозицію на підставі 
пункту 4 частини першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної Ради 
України”, а саме пропозиція:

№ 2:
“Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:
І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктом 165.1.63 такого змісту: 
“165.1.63 вартість квитків та/або абонементів, що надаються роботодавцем 

платнику податку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) для 
перегляду всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів, які проводяться в 
Україні за умови, що їх вартість сукупно (у розрахунку на місяць) не перевищує 2 
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового 
(звітного) року”.

Вказана правка була включена до порівняльної таблиці до другого читання. За 
результатами її розгляду на засіданні Комітету була висловлена пропозиція в тексті 
правки слово “місяць” замінити словом “рік”.



Зазначена пропозиції була підтримана народними депутатами України -
членами Комітету, підтверджена за результатами голосування на засіданні 
Комітету та враховані у таблиці до другого читання і такій редакції:

№ 2:
“Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:
І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 

2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктом 165.1.63 такого змісту: 
“165.1.63 вартість квитків та/або абонементів, що надаються роботодавцем 

платнику податку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) для 
перегляду всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів, які проводяться в 
Україні за умови, що їх вартість сукупно (у розрахунку на рік) не перевищує 2 
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового 
(звітного) року”.

Крім того, на засіданні Комітету висловлена пропозиція щодо необхідності 
обмеження в часі застосування запропонованих у законопроекті змін до 
Податкового кодексу України. У зв’язку з чим було погоджена пропозиція 
включити до порівняльної таблиці до розгляду законопроекту у другому читанні 
нові додаткові правки від Комітету.

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 пропозицію № 2,  яка була подана 
у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України" з урахуванням пропозиції замінити у пункті першому 
слово “місяць ” на слово “рік”, а також доповнити законопроект новою правкою від 
Комітету щодо тимчасовості дії положень внесених до норм Податкового кодексу 
України двома роками, до 1 січня 2024 року.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду Комітетом, 
з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту  
(реєстр. № 4577) прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-
юридичними правками.

4. Доповідачем 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.

Додаток: порівняльна таблиця до другого читання - на  4 аркушах.
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