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ВИСНОВОК
на проекти Законів України

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного 
стану (реєстр. № 7311 від 24.04.2022),
про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо справляння окремих податків і зборів у період воєнного, 
надзвичайного стану (реєстр. № 7311-1 від 28.04.2022),

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного 
стану (реєстр. № 7311-2 від 29.04.2022),

29 квітня 2022 року
протокол №97

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 29 квітня 2022 року (протокол №97) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, 
надзвичайного стану (реєстр. № 7311 від 24.04.2022), поданий народними 
депутатами України Гетманцевим Д. О. та іншими народними депутатами 
Україним (далі – проект Закону реєстр. № 7311) та альтернативні до нього 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо справляння окремих податків і зборів у період 
воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7311-1 від 28.04.2022), поданий 
народним депутатом України Гетманцевим Д. О. (далі – проект Закону реєстр. 
№ 7311-1) та проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період 
воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7311-2 від 29.04.2022), поданий 
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народним депутатом України Заблоцьким М. Б. (далі – проект Закону реєстр. 
№ 7311-2).

Проектом Закону реєстр. № 7311 пропонуються зміни до Податкового та 
Митного кодексів України, а також деяких інших законів України. Зокрема, 
пропонується:

встановити можливість та порядок оформлення відшкодування сум 
податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики;

врегулювати деякі питання благодійної допомоги;
збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків. При цьому 

пропонується тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану 
звільнити від оподаткування військовим доходи у вигляді грошового 
забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та 
працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної 
служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 
працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної 
охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань 
та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації;

врегулювати питання проведення камеральних перевірок на період дії 
воєнного, надзвичайного стану;

відновити перебіг строків, визначених Податковим кодексом України та 
зупинених на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, 
зокрема в частині дотримання строків подання звітності;

врегулювати питання обліку поворотної фінансової допомоги для 
платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості 
оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 Розділу XX «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України;

тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, 
суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на виробництво спирту етилового 
неденатурованого дозволяється виробництво спирту етилового  денатурованого 
та/або біоетанолу на підставі ліцензії на виробництво спирту етилового 
неденатурованого, а суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на 
виробництво спирту етилового денатурованого, дозволяється виробництво 
біоетанолу.

В частині митних платежів пропонується:
відновити оподаткування, яке було скасоване Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану»:
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для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та 
третьої групи (за тиждень в результаті дії звільнення від оподаткування ввізним 
митом та ПДВ до бюджету не надійшло 417 млн. гривень; в структурі імпорту 
значну частку займають товари не першої необхідності);

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами (за перший тиждень в 
результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком 
та ПДВ до бюджету не надійшло 350 млн. гривень; наразі щоденно  сума пільг 
складає понад 100 млн. грн., ввезено більше 3 тисяч автомобілів; непоодинокі 
випадки ввезення авто преміум класу);

для підприємств, що не сплачують ввізне мито. 
Головне науково-експертне управління висловило щодо поданого 

законопроекту зауваження та пропозиції. 
Міністерство фінансів України в своєму експертному висновку підтримує 

проект Закону реєстр. № 7311 та зазначає, що за розрахунками міністерства 
щомісячні надходження від прийняття законопроекту до зведеного бюджету 
становитимуть 7,99 млрд грн, з них: державний бюджет – 7,84 млрд грн; місцеві 
бюджети – 0,15 млрд гривень.

Альтернативним проектом Закону реєстр. № 7311-1 на відміну від 
основного запропоновано:

залишити на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного 
стану на території України діючі ставки акцизного податку та податку на додану 
вартість для операцій з ввезення на митну територію України та постачання на 
митній території України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого 
газу;

зменшити до рівня «ЄВРО-3» вимоги до екологічних норм, яким мають 
відповідати транспортні засоби за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8704, 
8705 згідно з УКТ ЗЕД, які ввозяться на митну територію України для вільного 
обігу, або підлягають першій державній реєстрації в Україні;

визначити цільове використання частини надходжень від військового 
збору, виключно на потреби Збройних Сил України;

закріпити повноваження щодо затвердження норм виробничих втрат і 
виходу спирту етилового за Кабінетом Міністрів України.

В іншому - альтернативний проект Закону реєстр. № 7311-1 дублює 
положення основного проекту Закону реєстр. № 7311.

Основна відмінність альтернативного проекту Закону реєстр. № 7311-2 
від основного полягає у виключенні на постійній основі застосування «вікового 
коефіцієнту» при обчисленні ставок для цілей оподаткування моторних 
транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, включаючи 
водія.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674%D0%B1-20#n2
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За результатами обговорення зазначених законопроектів і пропозицій до 
них, членами Комітету прийнято рішення:

1) доопрацювати законопроект за текстом проекту Закону реєстр. № 7311-1, 
з урахуванням наступних пропозицій:

залишити режим звільнення від оподаткування податком на додану 
вартість, акцизним податком для операцій з ввезення на митну територію 
України позашляховиків повнопривідних (4WD,4x4, AWD) року випуску до 
2017 року;

положення щодо пенсійного забезпечення виключити;
визначити, що термін дії норм щодо підвищення ставки військового збору 

обмежується терміном дії військового, надзвичайного стану;
доопрацювати питання відповідальності платників податків з урахуванням 

зауважень, висловлених на Комітеті.
2) народним депутатам - членам Комітету доєднатися до реєстрації 

доопрацьованого законопроекту, оформити та в установленому порядку 
зареєструвати цей проект як проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо справляння 
окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статтей 100, 108, 110, 111 Регламенту Верховної Ради України,  
Комітет прийняв рішення внести на розгляд Верховної Ради України 
доопрацьований проект Закону України за назвою: «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей 
справляння окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану», 
рекомендувати Верховній Раді України:

1. Проекти Законів України:
про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 

України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану 
(реєстр. № 7311 від 24.04.2022), поданий народними депутатами України 
Гетманцевим Д. О. та іншими народними депутатами України 

проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо справляння окремих податків і зборів у період 
воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7311-1 від 28.04.2022), поданий 
народним депутатом України Гетманцевим Д. О.

проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, 
надзвичайного стану (реєстр. № 7311-2 від 29.04.2022), поданий народним 
депутатом України Заблоцьким М. Б.
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та доопрацьований Комітетом проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей 
справляння окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану, 
поданий народними депутатами України – членами Комітету,

включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу 
доопрацьований Комітетом проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей 
справляння окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану з 
дорученням Комітету підготувати його до другого читання з урахуванням таких 
пропозицій:

передбачити зменшення розміру суми акцизу відносно віку автомобіля; 
передбачити зменшення розміру податку на доходи фізичних осіб для 

внутрішньо переміщених осіб;
визначити на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану 

в Україні правила формування податкових зобов’язань та податкового кредиту, 
подання звітності на підставі зареєстрованих податкових накладних,

та з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, скоротивши наполовину строк подання таких пропозицій і поправок. 

3. Доповідачем 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. 

Додатки:

1) текст доопрацьованого законопроекту на 20 арк.;
2) порівняльна таблиця до доопрацьованого законопроекту на 56 арк.;
3) пояснювальна записка на 2 арк;
4) проект Постанови Верховної Ради України на 1 арк.

Голова Комітету                                                              Д.О. Гетманцев 
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