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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 звільнення від оподаткування винагороди за добровільно 
передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову 
техніку держави-агресора" (реєстр. №7278 від 12.04.2022 року), поданий 
народним депутатом України Железняком Я.І. та іншими народними 
депутатами України

19 квітня 2022 року
протокол №96

Комітет на своєму засіданні 19 квітня 2022 року (протокол №96) розглянув 
проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
звільнення від оподаткування винагороди за добровільно передану Збройним 
Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора" 
(реєстр. №7278 від 12.04.2022 року), поданий народним депутатом України 
Железняком Я.І. та іншими народними депутатами України

Проектом Закону (реєстр. №7278 від 12.04.2022р.) пропонується внести 
зміни до Податкового кодексу України, а саме, не включати до загального 
місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку суми доходів, 
отриманих платником податку у вигляді винагороди за добровільно передану 
Збройним Силам України придатної для застосування бойової техніки 
держави-агресора.

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є зменшення 
негативних наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України та 
бойового потенціалу ворога, запровадження стимулюючих заходів для 
припинення воєнних дій шляхом звільнення від оподаткування доходів від 
добровільної передачі Збройним Силам України придатної для застосування 
бойової техніки держави-агресора.

Пропонована норма системно пов’язана із Законом України «Про 
встановлення винагороди за добровільно передану Збройним Силам України 



придатну для застосування бойову техніку держави-агресора».

Головне науково експертне управління 
Головне науково експертне управління у своєму висновку, зокрема, 

зазначило, що у п. 165.1 ст. 165 ПК, до якого пропонується зміна, визначаються 
доходи, які не включаються до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку, а також те, що пропонована 
норма системно пов’язана із Законом України «Про встановлення винагороди 
за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування 
бойову техніку держави-агресора», який відповідно до п. 1 його ст. 4 
«застосовується у період дії воєнного стану».

З огляду на це вбачається доцільним пропоновану норму викласти у такій 
редакції: 

 «165.1.63. сума винагороди за добровільно передану Збройним Силам 
України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора 
відповідно до Закону України «Про встановлення винагороди за добровільно 
передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку 
держави-агресора»».

Оскільки зміна (а не зміни, як зазначено у назві проекту) пропонується 
лише до п. 165.1 ст. 165 ПК, це і слід відобразити у назві проекту.

Міністерство фінансів України
Міністерство фінансів України не підтримує запропоновані 

законопроектом зміни.

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:

Назву законопроекту викласти в наступній редакції:
«Про внесення зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу 

України щодо звільнення від оподаткування винагороди за добровільно 
передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку 
держави-агресора»;

Підпункт 165.1.63 законопроекту викласти в такій редакції:
«165.1.63. сума винагороди за добровільно передану Збройним Силам 

України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора 
відповідно до Закону України «Про встановлення винагороди за добровільно 
передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку 
держави-агресора»».

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 щодо 
звільнення від оподаткування винагороди за добровільно передану Збройним 
Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора», 
реєстр. № 7278 від 12.04.2022, поданий народним депутатом Железняком Я.І. 
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 щодо звільнення від 
оподаткування винагороди за добровільно передану Збройним Силам України 
придатну для застосування бойову техніку держави-агресора», реєстр. №7278 
від 12.04.2022, поданого народним депутатом Железняком Я.І. 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 Железняка Я.І. – 
першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики.
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