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ВИСНОВОК

на проекти Законів України:
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь  (реєстр. № 6396 від 
06.12.2021), внесений Президентом України

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
особливостей оподаткування доходів у вигляді фінансової підтримки 
майбутніх поколінь (реєстр. № 6396-1 від 21.12.2021), внесений народними 
депутатами України Южаніною Н.П. та іншими

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування коштів Фонду розвитку та підтримки дитинства (реєстр. 
№ 6396-2 від 22.12.2021), внесений народними депутатами України 
Королевською Н.Ю. та іншими

20 січня 2022 року
протокол №87

Комітет на своєму засіданні 20 січня 2022 року (протокол №87) 
розглянув проекти Законів України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь, (реєстр. № 
6396 від 06.12.2021), внесений Президентом України (далі - проект Закону 
реєстр. №6396); про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
особливостей оподаткування доходів у вигляді фінансової підтримки 
майбутніх поколінь (реєстр. № 6396-1 від 21.12.2021), внесений народними 
депутатами України Южаніною Н.П. та іншими (далі - проект Закону реєстр. 
№6396-1); про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування коштів Фонду розвитку та підтримки дитинства (реєстр. № 
6396-2 від 22.12.2021), внесений народними депутатами України 
Королевською Н.Ю. та іншими (далі - проект Закону реєстр. №6396-2).

Відповідно до пояснювальних записок
Проектом Закону реєстр.№6396 пропонується:
уточнити положення, що доходи (прибутки) Фонду майбутніх поколінь 

поряд із загальними нормами щодо неприбуткових організацій також 
використовуються на цілі, визначені Законом України "Про економічний 
паспорт";

доповнити перелік неприбуткових організацій Фондом майбутніх 
поколінь;

внести зміни до статті 165 Податкового кодексу України в частині 
звільнення від оподаткування коштів, залучених на користь учасників Фонду 
майбутніх поколінь, та доходу, одержаного платником податку з Фонду 
майбутніх поколінь.



Передбачається, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем 
його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України 
"Про економічний паспорт".

Альтернативним законопроектом реєстр.№6396-1 передбачається 
внести зміни до статті 165 Податкового кодексу України, якими, зокрема, 
пропонується не включати до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку дохід у вигляді фінансової 
підтримки майбутніх поколінь, що виплачується (надається) такому платнику 
податку відповідно до Закону України "Про систему фінансової підтримки 
майбутніх поколінь".

Альтернативним законопроектом реєстр.№6396-2 на відміну від 
проекту реєстр. № 6396 пропонується врегулювати питання особливостей 
оподаткування стосовно Фонду розвитку та підтримки дитинства, який 
створюється відповідно до Закону України "Про економічний паспорт юного 
українця". Положення законопроекту розроблені на базі і ідентичні 
законопроекту реєстр. №6396 і лише змінено назву фонду.

ДПС підтримується законопроект реєстр.№6396 без зауважень. 
Міністерство фінансів України (№11220-02-3/40804 від 29.12.2021) 

підтримує законопроект реєстр.№6396 з урахуванням зауважень щодо 
виключення положень в частині не оподаткування ПДФО коштів, залучених 
фондом.

Згідно з висновком ГНЕУ до законопроектів реєстр.№6396, 
реєстр.№6396-1, реєстр.№6396-2  рішення щодо внесених проектів має 
прийматись за результатами розгляду основних законопроектів до них.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статті 108 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», 
Комітет вирішив:

Рекомендувати Верховній Раді України:
1. Проекти Законів України:
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 

коштів Фонду майбутніх поколінь  (реєстр. № 6396 від 06.12.2021), внесений 
Президентом України

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей 
оподаткування доходів у вигляді фінансової підтримки майбутніх поколінь 
(реєстр. № 6396-1 від 21.12.2021), внесений народними депутатами України 
Южаніною Н.П. та іншими

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
коштів Фонду розвитку та підтримки дитинства (реєстр. № 6396-2 від 
22.12.2021), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю. та 
іншими

включити до порядку денного шостої сесії  Верховної Ради України 
дев’ятого скликання. 



2. За наслідками розгляду законопроекту про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх 
поколінь  (реєстр. № 6396 від 06.12.2021), внесеного Президентом України, в 
першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Закону 
України «Про регламент Верховної Ради України», прийняти за основу з 
дорученням Комітету підготувати його до другого читання з урахуванням 
пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.  

3. Співдоповідачем від Комітету визначити народного депутата 
України Василевську-Смаглюк О. М. 
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