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ВИСНОВОК
на проект Закону України 

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного 

стану
реєстр. № 7190 від 22.03.2022

22 березня 2022 року
протокол № 93

Комітет на своєму засіданні 22 березня 2022 року (протокол № 93) 
розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 
законодавства на період дії воєнного стану», реєстр. № 7190 від 22.03.2022, 
поданий народними депутатами Гетманцевим Д.О. та іншими народними 
депутатами.

Проектом Закону передбачається, зокрема наступне:
вдосконалюються положення щодо оподаткування ПДФО власно 

вирощеної с/г продукції та звільнення від сплати ПДВ платників єдиного 
податку третьої групи на особливих умовах;

подовжується з трьох до шести місяців період протягом якого платники, 
які не мали змоги подати податкову звітність, повинні виконати обов’язок щодо 
повної подачі звітності після закінчення особливого періоду;

звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на 
територію України в режимі імпорту та звільнення від ПДВ операцій з ввезення 
товарів на митну територію України платниками єдиного податку першої, другої 
та третьої групи, що сплачують податок за ставкою 2%.  При цьому, 
передбачається спрощення процедур митного оформлення таких товарів.

за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки  не нараховується та не сплачується 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової 
нерухомості, в тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких 
ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих 
збройними формуваннями Російської Федерації  та за об’єкти житлової 
нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з збройною 
агресією Російської Федерації.
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повністю звільнено від оподаткування ввезення транспортних засобів 
громадянами.

Звільнено від акцизного податку та ПДВ ввезення транспортних засобів 
суб’єктами спрощеної системи.

Визначено особливості функціонування митних органів на період 
воєнного часу.

Головне науково-експертне управління у висновку від 22.03.2022 року 
№16/03-2022/56562 висловило щодо нього зауваження і пропозиції.

За результатами обговорення зазначеного законопроекту народними 
депутатами - членами Комітету у відповідності до пункту 4 частини першої 
статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» були 
висловлені пропозиції.

На засіданні було прийнято рішення підтримати законопроект з 
урахуванням наступних пропозицій Комітету:

1)  у підпункті 4 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити текст 
закону новими абзацами такого змісту:

«у пункті 69.2 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого 
змісту:

«камеральних перевірок податкових декларацій платників єдиного 
податку четвертої групи».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-п’ятий вважати відповідно абзацами 
п’ятим-шостим».

2)  у підпункті 4 пункту 1 розділу І законопроекту (зміни до підпункту 
69.22 в тексті законопроекту) викласти в такій редакції:

«69.22. Тимчасово, за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки положення 
статті 266 цього Кодексу застосовуються з урахуванням таких особливостей:

за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується 
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової 
нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, 
що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на 
територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської 
Федерації та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для 
проживання у зв’язку з збройною агресією Російської Федерації;

на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року не нараховується 
та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 
об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у 
власності юридичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться 
(велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними 
формуваннями Російської Федерації та за об’єкти житлової нерухомості, що 
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стала непридатною для проживання у зв’язку з збройною агресією Російської 
Федерації;

тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, у якому 
припинено або скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, 
затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про 
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні»,  не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, за об'єкти нежитлової нерухомості, в тому числі 
їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або 
на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської 
Федерації.  При цьому платники  податку-юридичні особи  протягом шести 
календарних місяців  після  місяця, якому припинено або скасовано воєнний 
стан, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
“Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 24 
лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні, мають право подати уточнюючу 
податкову декларацію, в якій відображаються зміни розміру податкового 
зобов’язання із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за  
відповідний податковий період. Для платників податку - фізичних осіб 
контролюючий орган самостійно обчислює податкове зобов'язання за період з 1 
січня  по  1 березня 2022 року.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово 
окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається 
Кабінетом Міністрів України.

Порядок  визнання об’єктів житлової нерухомості, такими,  що непридатні 
для проживання у зв’язку з збройною агресією Російської Федерації, 
визначається Кабінетом Міністрів України».

3) підпункт 4 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити текст 
законопроекту новим підпунктом такого змісту:

«69.26. На період дії воєнного, надзвичайного стану платники податків 
мають право подавати податкову декларацію та інші документи контролюючому 
органу в паперовій формі».

4) у підпункті 1 пункту 2 розділу ІІ (щодо доповнення пункту 4 статті 
197 Митного кодексу України) слова «Пропуск через митний кордон України 
та/або випуск відповідно до заявленої мети товарів» замінити словами «Пропуск 
на митну територію України та/або випуск відповідно до заявленої мети на 
митній території України товарів».

5) доповнити підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ тексту закону (щодо змін 
до Митного кодексу України)  новим підпунктом такого змісту:

«914. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, 
надзвичайного стану на території України, декларування товарів, зазначених у 
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пункті 41 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України, що ввозяться на митну територію України для вільного обігу може 
здійснюватися шляхом подання попередньої митної декларації, яка містить всю 
необхідну інформацію для випуску товарів, відповідно до частини п’ятої статті 
259 Митного кодексу України. При цьому, доставка та пред’явлення цих товарів 
митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація, не є 
обов’язковими».

6) доповнити підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ текст законопроекту (щодо 
змін до підпункту 912 розділу ХХІ Митного кодексу України) підпунктом такого 
змісту: 

«6) перебування на обліку в митних органах осіб-нерезидентів відповідно 
до частини першої статті 455 цього Кодексу не вимагається».

7) в розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту 
доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, забезпечити доведення до центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну митну політику, інформації про зареєстрованих 
платників єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та 
юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 
пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України, з метою забезпечення 
виконання підпункту 69.23 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України».

8) у пункті 3 розділу  ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» (щодо змін 
до статті 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального») 
абзаци два – шість (щодо виробництва спирту етилового денатурованого) 
виключити.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, частини четвертої статті 102, статті 108, частини другої статті 110, 
частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України та пункту 4 
частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України:

проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на 
період дії воєнного стану, реєстр. № 7190 від 22.03.2022, поданий народними 
депутатами Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України, 
включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання;

за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану,     

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n12009
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n12009
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реєстр. № 7190 від 22.03.2022, поданий народними депутатами            
Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами, прийняти за основу і в 
цілому з урахуванням пропозицій комітету, з необхідними техніко-
юридичними правками.

Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити  Гетманцева Д.О.– 
голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев
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