
 

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних 

осіб-підприємців 

 (реєстр. № 2524 від 04.12.2019)  

         

Комітет на своєму засіданні 18 грудня 2019 року (Протокол № 21) 

розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних 

осіб-підприємців (реєстр. № 2524 від 04.12.2019) (далі – проект Закону реєстр. 

№ 2524), поданий народними депутатами України Железняком Я.І., 

Гетманцевим Д.О., Холодовим А.І. та іншими. 

В пояснювальній записці зазначається, що законопроект розроблено з 

метою удосконалення роботи електронного кабінету платника податків, 

спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження 

паперового документообігу. 

Законопроектом пропонується внести зміни до окремих положень 

Податкового кодексу України, зокрема: 

1. Покращується електронна взаємодія платників податків з 

податковими органами. Копії податкових повідомлень-рішень та інші 

документи, які податковий орган надсилає платнику, будуть відображатися в 

електронному кабінеті. 

2. Визначається, що контролюючий орган веде листування з 

платниками податків в електронній формі, якщо вони подали заяву про бажання 

отримувати документи через електронний кабінет. Чим значно зменшиться 

витрати державного бюджету та покращиться взаємодія з платниками податків. 

3. Скасовується вимога про подання заяви платником податків на 

приєднання до договору про визнання електронних документів. 

4. Запроваджується автоматична реєстрація в електронному кабінеті 

отриманих документів від платника податків. 

5. Передбачається, що в електронному кабінеті мають міститися дані 

щодо суми та дати узгодження грошового зобов’язання, визначеного 

контролюючим органом. 

6. Спрощується механізм доведення платником податків відсутності 

його вини через технічний збій у роботі електронного кабінету, зокрема 

скасовується необхідність підтвердження технічним адміністратором та/або 

методологом факту технічного збою, методологічних або технічних помилок. 

7. Скасовується вимога обов’язкової реєстрації книги обліку доходів та 

витрат, а також скасовується обов'язок ведення книги обліку доходів для ФОП 1 

та 2 групи спрощенців та 3 групи, які не є платниками ПДВ. Такий платник 



податків за власним бажанням може вести книгу обліку доходів в паперовому 

або електронному вигляді. Відповідальність, у вигляді штрафів за неведення або 

помилки у книзі доходів, настає, тільки якщо такий платник повідомив про 

бажання вести книгу обліку доходів.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку № 16/3-827/2524 (252513) від 17.12.2019 зазначило, 

що в цілому не заперечує щодо його прийняття, одночасно з цим висловило 

зауваження щодо окремих положень законопроекту. 

 

З урахуванням викладеного,  

 

Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного 

кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (реєстр. № 2524 від 

04.12.2019), поданий народними депутатами України Железняком Я.І., 

Гетманцевим Д.О., Холодовим А.І. та іншими прийняти за основу. 

2.  Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України Железняка Я.І. Співдоповіді 

від Комітету законопроект не потребує. 

 

 

Голова Комітету                                                            Д.О. Гетманцев 
 

 

 


