
Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики

Р І Ш Е Н Н Я
на проект Закону України 

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення 
суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції 

(реєстр. № 3601)

15жовтня 2020 року
Протокол № 46

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні  15 жовтня 2020 року (протокол № 46) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) 
операції (реєстр. № 3601 від 5.06.2020р), поданий народними депутатами 
України Рєпіною Е.А., Холодовим А.І. та інш.

Відповідно до пояснювальної записки законопроектом пропонується 
абзаци перший, четвертий-шостий підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 
Податкового кодексу України викласти в новій редакції, що дозволить усунути 
суперечності у визначенні лізингової (орендної)  операції та супутніх нормах. 

Варто зауважити, що усунення суперечностей та уточнення визначення 
лізингової (орендної) операції у Податковому кодексі України для подальшого 
розвитку ринку лізингу в Україні, мотивується тим, що господарська операція 
може здійснюватися лише юридичною особою.

При цьому слід зазначити що, якщо відповідно до визначення, 
оперативний лізинг (оренда) буде господарською операцією лише юридичної 
особи, то можуть виникнути запитання що є лізингом (орендою) для операцій, 
визначених підпунктами 164.2.5 чи підпунктом 291.5.3 Податкового кодексу 
України для фізичних осіб, так як визначення «лізинг», «оперативний лізинг» 
поширюється на всі розділи Кодексу.

Кабінетом Міністрів України законопроект підтримується (№ 
333182/0/2-20 від 29.09.2020р.) без зауважень. 

Головне науково-експертне Управлінням Верховної Ради України  у 
своєму висновку не вбачає правових підстав для внесення пропонованих у 
проекті уточнень до понять «лізингова (орендна) операція», «оперативний 
лізинг (оренда)».

Враховуючи викладене Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект 

Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) 



операції (реєстр. № 3601 від 5.06.2020р)., поданий народними депутатами 
України  Рєпіною Е.А., Холодовим А.І та іншими.

2. Доповідачем від Комітету  на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити народного депутата України – Рєпіну Е.А.
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