
Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і 

зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове» 

 

Комітет на своєму засіданні 7 квітня 2020 року (Протокол № 28) 

розглянув Пропозиції Президента України Зеленського В.О. до Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування». 

Президентом України Зеленським В.О. запропоновано: 

пункт 2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехідні положення" Закону щодо змін 

до статті 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу 

спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробiв та пального" виключити, як такий, що не відповідає Конституції 

України, Господарському кодексу України, Закону України "Про ціни і 

ціноутворення", а відтак не може бути підтримано; 

зміни до пункту 1 частини десятої статті 9, пункту 1 частини дванадцятої 

статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування" викласти з урахуванням 

внесених змін Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України 

та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням 

адміністративної реформи" від 14 січня 2020 року № 440-IX (набрав чинності 13 

лютого 2020 року), за яких у наведених положеннях вживається термін 

"податковий орган" замість терміну "орган доходів і зборів".  

Президентом України Зеленським В.О. внесено три пропозиції, які 

враховано. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України вважає слушною аргументацію, наведену Президентом України на 

користь внесених ним пропозицій, та підтримує їх прийняття. 

 

З урахуванням викладеного,  

 

Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 

єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» в цілому з урахуванням 

пропозицій Президента України. 



2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити Голову Комітету, народного депутата України   

Гетманцева Д.О. 

 

 

 

Голова Комітету                                                           Д.О. Гетманцев 
 

 

 

 


