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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 розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для 

забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з 

транспортування природного газу за Протоколом про приєднання України до 

Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням 

відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої, поданого народними депутатами 

України Гетманцевим Д.О. та Устенком О.О. 

(реєстр. № 2359) 

до проекту Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для 

забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з 

транспортування природного газу за Протоколом про приєднання України до 

Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням 

відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої, поданого народними депутатами 

України Железняком Я.І. та Ковальчуком О.В. 

(реєстр. № 2359-1) 

 

13 листопада 2019 року 

  

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики на своєму засіданні (протокол № 12) розглянув проект Закону 

про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 

України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань 

України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за 

Протоколом про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої (реєстр. № 2359)  та альтернативний до нього проект Закону про 

внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 

України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань 



України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за 

Протоколом про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої (реєстр. № 2359-1). 

Як зазначено у пояснювальних записках до законопроектів, вони були  

розроблені з метою створення належних/сприятливих умов для забезпечення 

виконання зобов'язань України щодо відокремлення діяльності з 

транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора 

газотранспортної системи за Протоколом про приєднання України до 

Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням 

відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Для досягнення зазначеної мети законопроектом (реєстр. № 2359) 

пропонується доповнити підрозділи 2 та 4 розділу ХХ “Перехідні положення” 

Податкового кодексу України, новими пунктами, в яких передбачити  

тимчасові пільги в оподаткуванні податком на додану вартість і податком на 

прибуток підприємств, відповідно, по операціях які виникатимуть у процесі 

відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом 

про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, 

Законопроектом (реєстр. № 2359-1) пропонується доповнити підрозділ 2 

розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, новим 

пунктом, в якому передбачити тимчасові норми щодо: 

- до 1 січня 2021 року звільнення від оподаткування податком на додану 

вартість операцій з передачі з балансу платника податку на баланс іншої 

юридичної особи майна, що перебуває у державній власності, у складі 

магістральних газопроводів та усіх об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним 

технологічним процесом, що використовується для забезпечення 

транспортування природного газу магістральними газопроводами, а також 

незастосування до цих операцій положень пункту 198.5 статті 198 та статті 

199 Податкового кодексу України; 

- до 1 січня 2022 року встановлення касового методу визначення дати 

виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за операціями з 

постачання/придбання майна, що не перебуває у державній власності, у складі 

магістральних газопроводів та усіх об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним 

технологічним процесом, що використовується для забезпечення 

транспортування природного газу, яке обліковується на балансі одного 

платника податку і передається на баланс іншого платника податку; 



-до 1 січня 2021 року виключення із визначення постачання товарів - 

операцій з надання (передачі) та повернення за договором позики природного 

газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування 

природного газу магістральними газопроводами, якщо такі операції 

здійснюються з метою та на виконання зобов'язань щодо відокремлення 

діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності 

оператора газотранспортної системи. 

Переліки майна, до якого пропонується застосовувати зазначені 

особливості оподаткування, а також перелік суб'єктів господарювання 

(позикодавців) із зазначенням обсягів природного газу в цілях застосування 

зазначених норм, пропонується затверджувати Кабінетом Міністрів України. 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України 

щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з 

відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом 

про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

(реєстр. № 2359-1) прийняти за основу і в цілому. 

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні 

сесії Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата 

України Гетманцева Д.О. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                  Д.О. Гетманцев 

 


