
                                                                                            

 

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України  

щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування  і податку на доходи фізичних осіб  

 

                                                                                                6 вересня 2019 року 
    

        Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи 

фізичних осіб (реєстр.№1072 від 29.08.19р.), поданий народним депутатом 

України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України. 

 

      Згідно з пояснювальною запискою до проекту Закону,  ним вносяться зміни 

до Податкового кодексу України з метою врегулювання питань подання єдиної 

звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування і податку на доходи фізичних осіб. Мотивуючим фактором такого 

об’єднання є те, що в більшості випадків база нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування співпадає з базою 

нарахування податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати та 

винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими 

договорами. Об’єднання звітності з єдиного внеску зі звітністю з  податку на 

доходи фізичних осіб дозволить скоротити кількість звітів для платників 

податків – страхувальників (підприємств та самозайнятих осіб). 

        Для фізичних осіб – підприємців (в тому числі платників єдиного податку) 

і фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, 

законопроектом передбачено, що відомості про суми єдиного внеску 

нарахованого на доходи від їх діяльності подаються у складі річної податкової 

декларації. 

 

        Під час засіданні Комітету народні депутати України – члени Комітету 

висловилися на підтримку мети законопроекту щодо зменшення для бізнесу 

обсягу податкової звітності, спрощення адміністрування контролюючими 

органами ЄСВ та ПДФО. Водночас, були висловлені деякі зауваження щодо 

його редакції.      

     За наслідками обговорення законопроекту на Комітеті було запропоновано 

внести наступні зміни до редакції законопроекту, а саме: 

У розділі І законопроекту: 

1) пункт 1 викласти у такій редакції: 



«1. У статті 46: 

пункт 46.1 після слів: “суми утриманого та/або сплаченого податку” доповнити 

словами “а також суми нарахованого єдиного внеску”;  

 

2)  в абзаці третьому пункту 2 слово “відомостей” замінити на слово 

“звітності”; 

 

3) пункт 4 викласти у такій редакції: 

     “4.  У статті 176: 

        назву статті  викласти в такій редакції: 

        “Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов'язань та 

зобов’язань з єдиного внеску”; 

       у пункті 176.2: 

 в абзаці першому слова  “платників єдиного внеску” замінити словами “та 

платники єдиного внеску”. 

       

4)  розділ IІ  законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: 

“Кабінету Міністрів України: 

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  

     у тримісячний термін розробити та внести на розгляд Верховної Ради 

України законопроект щодо внесення змін до законодавства стосовно 

переведення  визначеної цим Законом звітності на квартальний строк подання”. 

 

 

     Головне науково експертне Управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку до законопроекту зазначило, що він потребує одночасного прийняття 

з законопроектом реєстр. № 1057. 

      

       З урахуванням зазначеного Комітет вирішив: 

 

       1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України  щодо подання єдиної звітності з єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  і податку на 

доходи фізичних осіб (реєстр.№1072 від 29.08.19р.), поданий народним 

депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами 

України, прийняти за основу та у цілому, як Закон України, з пропозиціями 

народних депутатів України – членів Комітету та техніко-юридичними 

правками.  

 

        2. Доповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України 

визначено народного депутата України Д.О. Гетманцева - Голову Комітету з 

питань фінансів, податкової та митної політики. Співдоповіді від Комітету 

законопроект не потребує. 

 

 

 

     Голова Комітету                                                                        Д.О. Гетманцев 


