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До реєстр. № 7232

ВИСНОВОК
на проект Закону України 

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з 

державою-агресором, реєстр. №7232 від 30.03.2022

30 березня 2022 року
протокол №94

Комітет на своєму засіданні 30 березня 2022 року (протокол №94) 
розглянув проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних 
економічними зв'язками з державою-агресором, реєстр. №7232 від 
30.03.2022, поданий народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та 
іншими народними депутатами України.

Відповідно до пояснювальної записки, проектом Закону 
передбачається:

застосування при оподаткуванні в Україні міжнародних компаній, 
підрозділи яких продовжують працювати в Російській Федерації, коефіцієнту 
1,5 до ставок наступних податків: податку на прибуток підприємств, 
екологічного податку, ренти та податку на майно; 

подання суб'єктами господарювання, що пов'язані економічними 
зв'язками з державою-агресором, повідомлення про набуття такого статусу 
для застосування збільшеного податкового навантаження, передбаченого цим 
Законом.

Водночас компанії можуть отримати відповідне звільнення від 
застосування підвищуючого коефіцієнту, якщо вони здійснять відповідні дії 
щодо втрати економічних зв’язків з державою-агресором. 

Також передбачається оприлюднення на офіційному веб-порталі 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову 
політику, переліку платників податків, які набули статусу суб'єктів 
господарювання, що пов'язані економічними зв'язками з державою-
агресором.
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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, Комітет 
вирішив рекомендувати Верховній Раді України:

проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних 
економічними зв'язками з державою-агресором, реєстр. № 7232 від 
30.03.2022, поданий народним депутатом України 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 щодо оподаткування 
суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою-
агресором, реєстр. №7232 від 30.03.2022, поданого народним депутатом 
України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України, 
прийняти за основу, скоротивши строк подання поправок і пропозицій 
наполовину.

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.
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