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ВИСНОВОК
на проект Закону України
про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів
України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів
та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану
реєстр. № 7360 від 10.05.2022
10 травня 2022 року
протокол №98
Комітет на своєму засіданні 10 травня 2022 року (протокол № 98)
розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо особливостей податкового
адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного,
надзвичайного стану», реєстр. №7360 від 10.05.2022, поданий народними
депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами.
Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту положення
законопроекту, зокрема, передбачають наступне:
відновити податковий обов’язок платників податків, у яких є можливість
виконувати свої податкові обов’язки, в частині дотримання термінів реєстрації
податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних, подання податкової звітності, сплати податків;
відновити камеральні та документальні перевірки податкової звітності;
відновити відшкодування сум податку на додану вартість з бюджету.
До того ж, передбачається, що на період дії правового режиму воєнного
стану, а також протягом дванадцяти місяців після його припинення або
скасування, але не пізніше 31 грудня 2023 року, митне оформлення з метою
вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів за
кодами товарних позицій 8702, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, як вироблених в
Україні, так і ввезених на митну територію України, здійснюють за умови їх
відповідності екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-3», а також за умови,
що такі транспортні засоби ввозяться на митну територію України юридичними
особами для власного використання та не можуть бути відчужені такими
особами протягом 1095 днів з дня їх першої державної реєстрації в Україні.

Дія цього положення не поширюється на транспортні засоби, які походять
або ввозяться з Російської Федерації, Республіки Білорусь та тимчасово
окупованих територій України.
Головне науково-експертне управління у своєму висновку (№ 16/032022/75686 від 10.05.2022) висловило до законопроекту зауваження і пропозиції.
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 України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо особливостей податкового
адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного,
надзвичайного стану», реєстр. № 7360 від 10.05.2022, поданий народними
депутатами України 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 законів України щодо
особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску
під час дії воєнного, надзвичайного стану», реєстр. №7360 від 10.05.2022,
поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими
народними депутатами, прийняти за основу і в цілому, з необхідними технікоюридичними правками та з пропозиціями Комітету, а саме:
в абзаці одинадцятому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо
редакції абзацу шостого підпункту 69.1) слова та цифри «20 липня 2022 року»
замінити словами та цифрами «25 липня 2022 року»).
після абзацу дванадцятого підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту
(щодо редакції підпункту 69.1) доповнити абзацом такого змісту:
«Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання
платником податків обов’язків, визначених в підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу
10 розділу ХХ та перелік документів на підтвердження, затверджується
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну фінансову політику».
Абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в
такій редакції:
«33. Визначити, що до 31 грудня 2022 року включно, митне оформлення з
метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних
засобів за кодами товарних позицій 8702, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, як
вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, здійснюють
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за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-3», а також
за умови, що такі транспортні засоби ввозяться на митну територію України
юридичними особами для власного використання та не можуть бути відчужені
такими особами протягом 1095 днів з дня їх першої державної реєстрації в
Україні».
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

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович

Д.О. Гетманцев

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2022/75929 від 11.05.2022

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00

Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

3

