
До реєстр. №4399
від 18.11.2020р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

ВИСНОВОК
 

на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній 
валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб), 
поданий народним депутатом України Тарасенком Т.П. та іншими 
народними депутатами України (реєстр. № 4399 від 18.11.2020), 
підготовлений до другого читання

8 квітня 2021 року
протокол №62

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 8 квітня 2021 року (протокол №62) за дорученням 
Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України №1352-ІХ) 
доопрацював проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України  (щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній 
валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб) (реєстр. № 
4399 від 18.11.2020р.),  який прийнято Верховною Радою України за основу 
19.03.2021 року, з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права 
законодавчої ініціативи.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України», надійшло 20 пропозицій від народних депутатів 
України.

Крім того, під час розгляду на засіданні Комітету народними депутатами 
України, керуючись пунктом 4 частини першої  статті 15 Закону України 
««Про комітети Верховної Ради України», було висловлено пропозицію 
внести зміни до підпункту 165.1.59 пункту 165.1 статті 165 в редакції правки 
№13 народного депутата України Кінзбурської В.О., а саме, «у підпункті 
165.1.59, пункту 165.1, статті 165 після слів «суми, на які зменшено» в дужках 
додати слово «прощено»». Запропонована правка була підтримана народними 
депутатами України – членами Комітету за результатами голосування на 
засіданні Комітету та враховано у порівняльній таблиці до другого читання 
правкою №16 у такій остаточній редакції: «5) Підпункт 165.1.59 пункту 165.1 



статті 165 викласти в такій редакції: «165.1.59. суми, на які зменшено 
(прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації 
зобов’язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого 
кредитором було надано позичальнику-фізичній особі кредит в іноземній 
валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на 
умовах, встановлених розділом IV «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про споживче кредитування» або встановлених пунктом 5 
Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур 
банкрутства.».

Всього, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю 
законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані 
пропозиції, з яких враховано (у тому числі, частково та редакційно) 8 
пропозицій та поправок, відхилено – 13 пропозицій та поправок. 

Враховані пропозиції та поправки спрямовані на вдосконалення 
оподаткування реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті 
та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб. Зокрема:

конкретизовано поняття визначення безнадійної заборгованості до якої 
включено заборгованість, фізичної особи, яка залишилася непогашеною перед 
іпотекодержателем після здійснення згідно із статтею 36 Закону України «Про 
іпотеку» звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового 
врегулювання на підставі договору, якщо законом або договором передбачено, 
що після завершення такого позасудового врегулювання будь-які наступні 
вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником-фізичною особою 
основного зобов’язання є недійсними;

доопрацьовано норму щодо визначення поняття додаткового блага для 
фізичних осіб, з якого виключено норму стосовно суми прощеного 
(анульованого) основного боргу платника податку за іпотечним кредитом в 
іноземній валюті, забезпеченого іпотекою житлової нерухомості,

визначено, що не включається до загального оподатковуваного доходу 
платника податку основна сума боргу (кредиту) платника податку за 
іпотечним кредитом в іноземній валюті по житловій нерухомості, прощеного 
(анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з 
процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності.

доопрацьовано норми щодо звільнення від оподаткування суми, на які 
зменшено прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації 
зобов’язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого 
кредитором було надано позичальнику-фізичній особі кредит в іноземній 
валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку і на 
умовах, встановлених розділом IV «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про споживче кредитування» або встановлених пунктом 5 
Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур 
банкрутства;

виключено норму щодо не оподаткування доходу отриманого від 
відчуження житлової нерухомості внаслідок звернення стягнення банками на 



таке майно за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в 
іноземній валюті, оскільки дане питання вже врегульоване абз. 2 пп.165.1.16 
п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України;

виключено норму стосовно банків, які здійснюють реструктуризацію, 
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативних 
документів Національного банку України оскільки дане питання вже 
врегульоване міжнародними стандартами фінансової звітності та 
нормативними документами Національного банку України.

Відхилені пропозиції та поправки стосуються питань, які не відповідають 
цілісній концепції законопроекту.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої  статті 
15,  пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Закону 
України «Про регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:

1. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану робочою групою 
до розгляду Комітетом, з урахуванням такої поправки: у підпункті 
165.1.59, пункту 165.1, статті 165 після слів «суми, на які зменшено» в 
дужках додати слово «прощено», та результатів голосування на 
засіданні Комітету.

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України  (щодо реструктуризації зобов’язань за 
кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур 
неплатоспроможності фізичних осіб) (реєстр. № 4399) прийняти в 
другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними 
правками.

3. Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України 
Кінзбурську В.О. 

Додаток: порівняльна таблиця до другого читання на 10 аркушах.
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