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ВИСНОВОК
на проект Закону України 

про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законодавчих актів України щодо 

адміністрування окремих податків в період воєнного, надзвичайного 
стану, реєстр. №7234 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 та інших законодавчих актів України щодо адміністрування 
окремих податків в період воєнного, надзвичайного стану», реєстр. № 7234 
від 30.03.2022, поданий народним депутатом Гетманцевим Д.О. та іншими 
народними депутатами України.

Відповідно до пояснювальної записки проектом закону передбачено, 
зокрема наступне:

звільнення від оподаткування митними платежами операцій із ввезення 
товарів, кінцевими отримувачами яких є правоохоронні органи, Міністерство 
оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, 
добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до 
законів України, інших суб'єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом 
відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації;

для платників податку, що є виробниками електричної енергії, на яких 
покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних 
інтересів відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" 
встановлюється касовий метод визначення виникнення податкових 
зобов’язань з акцизного податку на операції з реалізації електричної енергії;

для платників єдиного податку третьої групи, які використовують 
особливості оподаткування, не застосовується обмеження щодо обсягу 
доходу для перебування на цій групі єдиного податку;



2

Платники податків, які здійснюють діяльність з видобування підземних 
та поверхневих вод та надання послуг централізованого водопостачання та 
водовідведення можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування зі 
ставкою 2 %;

врегульовано наслідки з оподаткуванням податку на прибуток 
підприємств при переході платників податків із загальної системи 
оподаткування на спрощену із застосуванням ставки 2 %;

наділення податкового органу повноваженнями щодо здійснення 
контролю у сфері ціноутворення на період воєнного, надзвичайного стану.

За результатами обговорення цього законопроекту народними 
депутатами України членами Комітету у відповідності до пункту 4 частини 
першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» 
підтримано законопроект з урахуванням наступних пропозицій Комітету:

«69.27. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного 
стану на території України, податкові органи здійснюють державний 
контроль (нагляд) та спостереження у сфері ціноутворення, відповідно до 
Закону України "Про ціни і ціноутворення» урахуванням особливостей, 
встановлених цим пунктом.

Податкові органи здійснюють контроль за дотриманням платниками 
податків вимог законодавства щодо встановлених державою фіксованих цін, 
граничних цін та граничних рівнів торгівельної надбавки (націнки) шляхом 
проведення фактичних перевірок.

Фактична перевірка проводитися за наявності хоча б однієї з таких 
підстав:

у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації 
від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить 
про можливі порушення платником податків законодавства про ціни і 
ціноутворення;

письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно 
до закону, про порушення платником податків установленого порядку 
формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Під час проведення такої перевірки податкові органи мають право 
отримувати від суб’єктів господарювання документи та/або інформацію, що 
підтверджують вартість придбання товару, що є предметом фактичної 
перевірки.

У разі виявлення порушень законодавства про ціни і ціноутворення за 
результатами проведення фактичної перевірки, такі порушення зазначаються 
в окремому акті про результати фактичної перевірки, перевірки, який 
надсилається органу, уповноваженому приймати рішення про застосування 
адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо 
формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

У випадку, якщо платник податків не погоджується з виявленими під 
час перевірки порушеннями законодавства про ціни і ціноутворення, такий 
платник податків надсилає свої зауваження до органу, уповноваженого 
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приймати рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій 
за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування 
державних регульованих цін».

розділ VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про 
ціни і ціноутворення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19-20, 
ст. 190) доповнити пунктом 21 такого змісту:

«21.Установити, що тимчасово, на період до припинення або скасування 
воєнного стану на території України до уповноважених органів державного 
контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення також 
відносяться податкові органи, крім контролю цінової і тарифної політики у 
сферах енергетики та комунальних послуг.

Повноваження податкових органів, права та обов’язки їх посадових осіб, 
які під час податкового контролю здійснюють заходи контролю за 
дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, 
встановлення та застосування державних регульованих цін визначаються цим 
Законом та Податковим кодексом України.

Приймати рішення про застосування адміністративно-господарських 
санкцій мають право відповідні уповноважені органи, визначені статтею 16 
цього Закону на підставі актів, складених за результати фактичних перевірок 
проведених податковими органами.

Застосування адміністративно-господарських санкцій здійснюється у 
порядку визначеному цим Законом»;

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 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків в 
період воєнного, надзвичайного стану», реєстр. № 7234 від 30.03.2022, 
поданий народним депутатом Гетманцевим Д.О. та іншими народними 
депутатами 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 адміністрування окремих податків в період воєнного, 
надзвичайного стану», реєстр. №7234 від 30.03.2022, поданого народним 
депутатом Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами, прийняти 
за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету, з необхідними 
техніко-юридичними правками.
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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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