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       Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики  
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07 

                                                      
                                                                                            

Протокол № 92  
 

                                                                                           14 березня 2022 р. 
11.00 год. 

(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Васильченко Г.І., 
Василевська - Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Гетманцев Д.О., Дубінський О.А., 
Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Горват Р.І., Герега О.В., Іванчук А.В., Діденко 
Ю.О., Кінзбурська В.О., Ковальчук О.В., Колісник А.С., Кулініч О.І., Марусяк 
О.Р., Петруняк Є.В.,  Ніколаєнко А.І., Леонов О.О., Мотовиловець А.В., Рєпіна 
Е.А., Сова О.Г., Холодов А.І., Устенко О.О., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Володіна Д.А., Ковальов О.І.,  
Козак Т.Р., Палиця І.П., Ляшенко А.О., Солод Ю.В., Шкрум А.І.
ЗАПРОШЕНІ:
В.о. Голови Державної митної служби України Демченко В.В.
Перший заступник Голови Державної митної служби України Шуцький О.Г.
Заступник Голови Національного банку України Мотузка Я.В.
В.о. ДПС України Кірієнко Т.П.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати обов’язки 
секретаря на засіданні Комітету доручено н.д. Мотовиловцю А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування нафтопродуктів та палив моторних (реєстр. № 7137 від 
11.03.2022, Кабінет Міністрів України)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування нафтопродуктів, палив моторних, електричної енергії, житлово-
комунальних послуг та критичних харчових продуктів в умовах воєнного стану 
(реєстр. № 7137-1 від 13.03.2022, н.д Тимошенко Ю.В)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів щодо дії норм на період дії воєнного стану (реєстр. 
№ 7137-2 від 14.03.2022, н.д Гетманцев Д.О., Железняк Я.І. та інші)

Порядок денний засідання Комітету затверджено.
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1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування нафтопродуктів та палив моторних (реєстр. № 7137 від 
11.03.2022, Кабінет Міністрів України);

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування нафтопродуктів, палив моторних, електричної енергії, 
житлово-комунальних послуг та критичних харчових продуктів в умовах 
воєнного стану (реєстр. № 7137-1 від 13.03.2022, н.д Тимошенко Ю.В);

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів щодо дії норм на період дії воєнного стану (реєстр. 
№ 7137-2 від 14.03.2022, н.д Гетманцев Д.О., Железняк Я.І. та інші)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Железняк Я.І., Холодов 
А.І., Кірієнко Т.П., Шуцький О.Г., Демченко В.В., Заблоцький М.Б., 
Васильченко Г.І., Герега О.В.

УХВАЛИЛИ: 
             Комітет  розглянув проекти законів України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування нафтопродуктів та палив 
моторних», реєстр. № 7137 від  11.03.2022,  «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо оподаткування нафтопродуктів, палив  моторних,  
електричної  енергії,  житлово-комунальних  послуг  та критичних харчових 
продуктів в умовах воєнного стану», реєстр. № 7137-1 від  13.03.2022,  «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
щодо дії норм на період дії воєнного стану»,  реєстр. № 7131-2 від 14.03.2022.
          Щодо законопроекту реєстр. № 7137 від 11.03.2022.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу 
України та з метою здешевлення нафтопродуктів, пропонується тимчасово, до 
останнього числа місяця, в якому відмінено (припинено) воєнний стан:

 -  встановити ставку акцизного податку на бензини моторні, важкі 
дистиляти та скраплений газ 0 євро за 1000 літрів;

-  оподатковувати податком на додану вартість операції з постачання на 
митній території України та ввезення на митну територію України сирих 
нафтопродуктів, бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу за 
ставкою 7 відсотків.

Щодо законопроекту реєстр. № 7137-1 від 13.03.2022.
Проект Закону розроблено з метою доповнення правильних пропозицій 

Уряду, викладених в проекті закону «Про внесення змін до Податкового 
Кодексу України щодо оподаткування нафтопродуктів та палив моторних» р. № 
7137 та є альтернативним до нього.

 Однак, на думку авторів цього законопроекту проект Уряду не покриває 
всі ризики, пов’язані  з війною, розпочатою РФ проти України, які несуть 
громадяни та компанії  України. У зв’язку з чим, даним законопроектом 
пропонується:
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1) зниження ставки ПДВ до 7% на енергетичне вугілля, яке 
використовується для виробництва електричної та теплової енергії;

2) звільнення  від  ПДВ  критичних  харчових  продуктів  за 
встановленими законом кодами УКТЗЕД за умови, що КМУ має право з 
необхідністю встановити вилучення з таких  кодів;

3) звільнення від ПДВ природного газу (крім скрапленого, який 
оподатковується за ставкою 7%), послуг з його транспортування та розподілу, 
врегулювання небалансів (газу, який використовується для функціонування 
постачальних газових мереж);

4) звільнення від ПДВ будь-яких житлово-комунальних послуг, наданих 
на користь побутових споживачів;

5) тимчасового звільнення  від  ПДВ  мінеральних  добрив  для 
забезпечення посівної в 2022 році;

6)  звільнення від акцизного податку електричної енергії;
7) звільнення від екологічного податку з обсягів електричної енергії, 

виробленої  експлуатуючими  організаціями  ядерних  установок  (атомних 
електростанцій) з відповідним списанням заборгованості за ним.

Щодо законопроекту реєстр. №  7137-2 від 14.03.2022.
Проект Закону є альтернативним до проекту Закону реєстр. № 7137 від 

11.03.2022  і  розроблено з метою врегулювання дії окремих норм Податкового 
кодексу України та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на 
контролюючі органи у період дії воєнного стану, який оголошено відповідно до 
Указу Президента України №  64/2022  «Про ведення воєнного стану в 
Україні».  Проектом закону передбачається серед іншого наступне: 

1) визначення, що операції відчуження та/ або вилучення пального у 
юридичних та фізичних осіб для потреб держави в умовах правового режиму 
воєнного стану на потреби Збройних сил України та оборони України у 
відповідності до Закону України «Про передачу, примусове відчуження  або 
вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного 
стану» без відшкодування його вартості не належать до операцій з реалізації 
пального;

2) не включення до загального місячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку суми (вартості) благодійної допомоги наданої 
(виплаченої)  міжнародними  організаціями,  волонтерами,  благодійними 
фондами, організаціями, фізичними особами та отриманої фізичними особами, 
які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться 
(проводилися) бойові дії, та/або вимушено покинули місце проживання у 
зв’язку з проведенням бойових дій в таких населених пунктах, учасниками 
бойових дій (ЗСУ, ДСНС,  правоохоронних органів, військових формувань 
тощо, що беруть участь та захищають (захищали) незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі 
збройної агресії Російської Федерації в період дії воєнного стану  та ін.;

3) уточнено, що не включається до оподатковуваного доходу цільова або 
нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який 
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постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації в період дії в 
умовах правового режиму воєнного стану;

4) незастосування пункту  198.5. ст.198 Податкового кодексу України 
(не нарахування  податкових  зобов’язань) у випадку втрати, знищення товарів, 
придбаних з ПДВ, під час дії воєнного стану та/або передання товарів, 
придбаних з ПДВ у державну чи комунальну власність територіальних громад 
сіл, селищ, міст, в тому числі добровольчим формуванням територіальних 
громад, іншим особам для потреб забезпечення оборони України під час дії 
воєнного стану; 

5) визначено, що не є постачанням товарів та послуг випадки, коли 
товари та послуги передаються/надаються Збройним Силам України, іншим 
державним  й  правоохоронним  органам,  військовим  формуванням,  їх 
з’єднанням, військовим частинам, підрозділам добровольчим формуванням 
територіальних громад, іншим утворенням відповідно до законів України, 
установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного 
бюджету, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення 
та інтересів держави, крім випадків, коли такі операції з постачання товарів та 
послуг оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ;

6) у зв’язку із зупинкою дії норм щодо бюджетного відшкодування 
зупиняється нарахування пені на суми ПДВ, не відшкодовані платникам 
(бюджетну заборгованість);

7) уточнено норми щодо особливостей обрахунку загальної суми, 
визначеної статтею  181 цього Кодексу (ліміту) для реєстрації платником ПДВ, 
що полягає у не врахуванні обсягу операцій з надання благодійної допомоги, 
безоплатного постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і 
зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги 
благодійними організаціями набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги 
відповідно до законодавства, яка була надана в період дії воєнного стану;

8) приводяться у відповідність до діючих законів України положення 
щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну 
територію України та постачання на митній території України товарів 
оборонного призначення, визначених такими згідно з пунктом  29  статті  1 
Закону України «Про оборонні закупівлі» тощо;

9) доповнення діючих норм щодо врахування у складі витрат у повному 
обсязі сум коштів, перерахованих на спеціальні рахунки, відкриті 
Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил 
України у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та 
для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від Російської агресії;

10) впровадження положення щодо зупинення перебігу строків для 
контролюючих органів та відповідальності останніх у випадку форс-мажору 
або обставин непереборної сили;

11) скасовується  мораторій  на  проведення  перевірок  обліку, 
виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх цільового використання та ін.;



5

12) встановлення особливого порядку перерахування Національним 
банком України коштів до державного бюджету за підсумками 2021 року;

13) звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за 
прострочення  виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит у 
період дії в Україні воєнного стану та у тридцяти денний строк після дня його 
завершення або скасування, та ін. 

Головне науково - експертне управління Апарату Верховної  Ради 
України у своїх експертних висновках до законопроектів реєстр. № 7137 від 
11.03.2022  та  № 7137 - 2 від 14.03.2022, наданих до законопроектів висловило 
зауваження та пропозиції: На Комітеті була озвучена пропозиція Кабінету 
Міністрів України щодо запровадження на період дії правового режиму 
воєнного стану можливості платникам податків застосовувати спрощену 
систему оподаткування для суб’єктів господарювання з оборотом до  10  млрд. 
грн. і без обмеження щодо кількості найманих працівників, а ставку єдиного 
податку визначити у розмірі 2%. При цьому передбачається спрощений 
порядок реєстрації платників і можливість Кабінету Міністрів України 
оперативно регулювати питання пов’язані з оподаткуванням за такою 
системою. 

За результатами обговорення зазначених законопроектів  і пропозицій 
до них,  членами  Комітету  прийнято  рішення  підготувати  доопрацьований 
законопроект, підготовлений на основі поданих законопроектів та пропозицій 
Кабінету Міністрів Україні, що були озвучені на Комітеті та підтримати його 
редакцію. 

За наслідками розгляду та обговорення Комітет, з урахуванням вимог 
частини другої статті  110  Регламенту, прийняв рішення внести на розгляд 
Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України за назвою:  
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 
актів  України щодо дії норм на період дії воєнного стану»,  рекомендувати 
Верховній Раді України включити цей законопроект до Порядку денного сьомої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в 
першому читанні прийняти його за основу і в цілому, з необхідним техніко-
юридичними правками. 

Доповідачем  на  пленарному  засіданні  Верховної  Ради  України 
визначено Голову Комітету Гетманцева Д.О. 

Голосування:  «за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - немає.
 Прийнято «одноголосно».

2. СЛУХАЛИ:  
Про звернення до Національного банку України щодо дозволу фізичним 
особам-резидентам здійснювати валютні операції з транскордонного 
переміщення валютних цінностей без урахування вимоги щодо подання 
підтвердних документів.
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В обговоренні питання взяли участь: Мотузка Я.В., Южаніна Н.П., Васильченко 
Г.І., Гетманцев Д.О.
 
УХВАЛИЛИ: 

     Комітет обговорив питання щодо скасування дозволу фізичним особам-
резидентам здійснювати валютні операції з транскордонного переміщення 
валютних цінностей без урахування вимоги щодо подання підтвердних 
документів, яке відбулося відповідно до постанови Правління Національного 
банку України від 13 березня 2022 року № 51.

     Комітет звернув увагу керівництва Національного банку України на те, що 
під час воєнного стану надзвичайно важливим є забезпечити можливість 
громадян, які полишають Україну у пошуках безпеки, мати із собою 
заощадження, навіть якщо вони знаходяться у готівковому вигляді та відповідні 
підтвердні документи відсутні.

     Необхідно також зазначити, що відповідно до постанови Правління 
Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу 
банківської системи в період запровадження воєнного стану» (далі – Постанова  
№ 18), заборонено видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній 
валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 30 000 гривень в день. 

     З огляду на зазначене, Комітет вирішив звернутися до Національного 
банку України з рекомендацією поновити дію пункту 142 Постанови № 18, 
відповідно до якого фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з 
транскордонного переміщення валютних цінностей без урахування вимог 
пункту 18 розділу І Положення про заходи захисту та визначення порядку 
здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою 
Правління Національного банку України від 2 січня 2019 № 5, у частині 
подання підтвердних документів.

Підтримано «одноголосно».

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                                Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                                            Мотовиловець А.В.
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