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Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні 30 листопада 2021 року, керуючись положеннями
частини п’ятої статті 44 Закону України “Про комітети Верховної Ради
України”, переглянув висновок Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики від 17 листопада 2021 року (протокол
№ 83) на 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.
На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики 17 листопада 2021 року (протокол № 83) при
розгляді проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо державної підтримки сфери спорту (реєстр. № 4577) у другому
читанні було прийнято рішення врахувати у таблиці 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
слово “місяць” на слово “рік” у пункті першому, а також доповнити
законопроект правкою від Комітету щодо тимчасовості дії змін внесених до
норм Податкового кодексу України двома роками, до 1 січня 2024 року.
Після врахування зазначених пропозицій у порівняльній таблиці до
законопроекту, та в ході додаткових консультацій в Комітеті та з відповідними
підрозділами Апарату Верховної Ради України, виникла необхідність зміни
структури законопроекту шляхом виключення положень щодо змін до основної
частини Податкового кодексу України та доповнення законопроекту
положеннями щодо змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового
кодексу України.
Крім того, з метою унормування податкового законодавства щодо не
оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором

допомоги, що буде виплачуватися за рахунок державного бюджету в рамках
Програми “єПідтримка”, виникла необхідність внести відповідні зміни до
Податкового кодексу України. З цією метою, народними депутатами України –
членами Комітету було запропоновано включити до порівняльної таблиці
додаткову пропозицію із зазначеного питання.
У зв’язку з цим народними депутатами України – членами Комітету були
погоджені нові пропозиції та на підставі пункту 4 частини першої статті 15
Закону України “Про комітети Верховної Ради України” включені до
порівняльної таблиці до розгляду законопроекту у другому читанні, а саме
пропозиції:
№1
“Назву законопроекту після слів “змін до” доповнити словами та цифрами
“розділу ХХ “Перехідні положення”.
№3
“1. Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:
І. Внести до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу
України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі
зміни:
1. Підрозділ 1 доповнити підпунктами 21 - 22 такого змісту:
“21. Тимчасово, до 1 січня 2024 року, до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не
включається 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.
22. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку на доходи фізичних осіб не включається дохід у вигляді допомоги, що
виплачується (надається) за рахунок державного бюджету в рамках програми
“єПідтримка”.
2. Підрозділ 2 доповнити пунктом 82 такого змісту:
“82. Тимчасово, до 1 січня 2024 року, операції з постачання послуг із
доступу на всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, що підтверджується
наданням квитка (абонемента) на перегляд таких спортивних заходів,
оподатковуються податком на додану вартість за ставкою у розмірі 7 відсотків”.
3. Підпункт 1.10 пункту 16-1 підрозділу 10 доповнити новими абзацами
такого змісту:
“Тимчасово, до 1 січня 2024 року, звільняється від оподаткування
військовим збором 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;

Звільняється від оподаткування військовим збором дохід у вигляді
допомоги, що виплачується (надається) за рахунок державного бюджету в
рамках програми “єПідтримка”.
2. Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім пункту 2 розділу І цього Закону (щодо доповнення
підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України),
який набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем
опублікування цього Закону”.
Таким чином, після техніко-юридичного опрацювання порівняльної
таблиці до розгляду другому читанні проекту Закону України про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери спорту
(реєстр. № 4577) з урахуванням Висновку Комітету, прийнятого на засіданні 17
листопада 2021 року (протокол № 83) підготовлено нову порівняльну таблицю
законопроекту, яка містить 10 пропозицій, з яких враховано - 3 пропозиції,
відхилено – 7 пропозицій.
Враховані пропозиції до другого читання стосуються:
- уточнення визначення операції щодо якої буде застосовуватися знижена
ставка податку на додану вартість, а саме, знижена ставка податку на додану
вартість 7 відсотків застосовуватиметься при оподаткуванні операцій з
постачання послуг із доступу на всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи,
що підтверджується наданням квитка (абонемента) на перегляд таких
спортивних заходів.
- доповнення законопроекту положенням згідно з яким до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника не включатиметься
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;
- доповнення законопроекту положенням згідно з яким до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника не включатиметься
дохід у вигляді допомоги, що виплачується (надається) за рахунок державного
бюджету в рамках програми “єПідтримка”.
- доповнення законопроекту положенням згідно з яким від оподаткування
військовим збором будуть звільнені вищезазначені доходи, які не
включатимуться до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника;
- обмеження терміну дії зазначених норм Податкового кодексу України
двома роками, до 1 січня 2024 року.
З огляду на вищезазначене та керуючись пунктом 4 частини першої статті
15, пунктами 5, 6 частини першої статті 16, частиною п’ятою статті 44 Закону
України “Про комітети Верховної Ради України”, пунктом 3 частини першої
статті 123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет вирішив:

1. Переглянути висновок Комітету від 17 листопада 2021 року (протокол
№ 83) на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо державної підтримки сфери спорту (реєстр. № 4577), та
врахувати нові пропозиції № 1 і № 3.
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.
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