
Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

 (реєстр. № 1049 від 29.08.2019)  

         

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і 

зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

(реєстр. № 1049 від 29.08.2019) (далі – проект Закону реєстр. № 1049), поданий 

народними депутатами України Малюською Д.Л., Наталухою Д.А, Шуляк О.О., 

Клочко А.А., підготовлений до розгляду Верховною Радою України у другому 

читанні. 

Законопроект реєстр. № 1049 є похідним від проекту Закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати 

податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування реєстр. № 1051. 

Положення, викладені в законопроекті, системно пов’язані  з проектом реєстр. 

№ 1051 і спрямовані на запровадження: 

сплати єдиного внеску шляхом використання єдиного рахунку; 

заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиних 

рахунках платників податків в межах виконавчого та кримінального проваджень. 

Комітетом враховані всі поправки подані до проекту реєстр. № 1049. За 

результатами обговорення народні депутати України члени Комітету погодили 

необхідність запровадження цієї норми тимчасово. Поправку № 8 враховано з 

техніко-юридичними правками Комітету. Оскільки норма запропонованої правки має 

тимчасовий характер та не може бути поміщена в статтю 11 Закону України «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», тому, поправку № 

8 виклали в запропонованій автором редакції, як зміни до статті 18 Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». 

Запровадження норм проекту має на меті спрощення порядку сплати єдиного 

внеску.  

Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і 

зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

(реєстр. № 1049 від 29.08.2019), поданий народними депутатами України 

Малюською Д.Л., Наталухою Д.А, Шуляк О.О., Клочко А.А., прийняти у другому 
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читанні та в цілому як закон України з пропозиціями суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, врахованими Комітетом. 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначити Голову Комітету, народного депутата України Гетманцева Д.О.  

 

 

Голова Комітету                                                                                       Д.О.Гетманцев 
 

 


