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ВИСНОВОК
до проектів законів України:

про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” 
Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного 

функціонування ринку природного газу протягом дії 
воєнного стану та подальшого відновлення

реєстр. № 7428 від 01.06.2022 року;
про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового 

кодексу України щодо врегулювання відносин та забезпечення стабільності 
на ринку природного газу;

реєстр. № 7428-1 від 16.06.2022 року
про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” 

Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного 
функціонування ринку природного газу протягом дії 

воєнного стану та подальшого відновлення
реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022 року

20 червня 2022 року
протокол № 103

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 20 червня 2022 року (протокол № 103) відповідно до 
статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» переглянув своє 
рішення, прийняте 16 червня 2022 року (протокол № 102) щодо законопроекту 
реєстр. №7428, оскільки зареєстрований альтернативний законопроект реєстр. 
№7428-1 та реєстр.№ 7428-2.

Щодо проекту закону України про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні 
положення” Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного 
функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та 
подальшого відновлення (реєстр. № 7428 від 01.06.2022 року), що внесений 
Кабінетом Міністрів України, то його положення були розглянуті на засіданні 
Комітету від 16 червня 2022 року (протокол № 102).

Щодо проекту закону України про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо врегулювання відносин та 
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забезпечення стабільності на ринку природного газу реєстр. № 7428-1 від 
16.06.2022 року, поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та 
іншими народними депутатами, то відповідно до пояснювальної записки до 
законопроекту пропонується внести зміни до розділу ХХ «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України, якими тимчасово встановити особливості 
оподаткування певних операцій для учасників погашення (списання) взаємної 
заборгованості між суб'єктами ринку природного газу, що проводяться відповідно 
до проєкту Закону України «Про врегулювання відносин та забезпечення 
стабільності на ринку природного газу» — в частині податку на додану вартість 
та податку на прибуток підприємств.

Щодо податку на додану вартість, то передбачається, що тимчасово, до 31 
грудня 2022 року, учасники погашення (списання) взаємної заборгованості між 
суб'єктами ринку природного газу, що проводяться відповідно до Закону України 
«Про врегулювання відносин та забезпечення стабільності на ринку природного 
газу», які є платниками податку на додану вартість відповідно до розділу V цього 
Кодексу, не коригують податок на додану вартість, попередньо віднесений до 
складу податкового кредиту та/або податкових зобов'язань, і не змінюють склад 
податкових зобов'язань та/або податкового кредиту на суму погашеної 
заборгованості.

Щодо податку на прибуток підприємств, то передбачається, що тимчасово, 
до 31 грудня 2022 року, учасники погашення (списання) взаємної заборгованості 
між суб'єктами ринку природного газу, що проводяться відповідно до Закону 
України «Про врегулювання відносин та забезпечення стабільності на ринку 
природного газу», які є платниками податку на прибуток підприємств відповідно 
до розділу ІІІ цього Кодексу, зменшують фінансовий результат до оподаткування 
на суму погашеної заборгованості, що призвела до збільшення фінансового 
результату до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Головне науково-експертне управління, у своєму висновку № 16/03-
2022/98129 від 17.06.2022 до реєстр. №7428-1 зазначає, що законопроект є 
системно пов’язаним з проектом Закону України «Про врегулювання відносин та 
забезпечення стабільності на ринку природного газу» (проект реєстр. № 7427-1 
від 16.06.2022) та похідним від нього, у зв’язку з чим рішення щодо внесеного 
проекту має прийматись виключно за результатами розгляду проекту реєстр. № 
7427-1.

Міністерство фінансів України у своєму висновку №11310-02-2/12754 від 
17.06.2022 зазначає, що проект реєстр. №7428-1 від 16.06.2022 не підтримується 
у запропонованій редакції.

Щодо проекту закону України про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо врегулювання відносин та 
забезпечення стабільності на ринку природного газу реєстр. № 7428-2 від 
17.06.2022 року, поданий народними депутатами України, то відповідно до 
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пояснювальної записки шляхом внесення змін до відповідних підрозділів розділу 
ХХ Податкового кодексу України пропонується на тимчасовій основі встановити 
особливості оподаткування відповідних операцій, оптимізувавши податкове 
навантаження на учасників взаєморозрахунків - суб’єктів ринку природного газу 
в частині податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

Щодо податку на додану вартість, то передбачається, що тимчасово, до 31 
грудня 2022 року, учасники взаєморозрахунків, що проводяться в цілях реалізації 
заходів, передбачених статтею 4 Закону України “Про заходи, спрямовані на 
подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку 
природного газу”, які є платниками податку на додану вартість відповідно до 
розділу V цього Кодексу, не коригують податок на додану вартість, попередньо 
віднесений до складу податкового кредиту та/або податкових зобов'язань, і не 
змінюють склад податкових зобов'язань та/або податкового кредиту на суму 
проведених взаєморозрахунків.

Щодо податку на прибуток підприємств, то передбачається, що тимчасово, 
до 31 грудня 2022 року, учасники взаєморозрахунків, що проводяться в цілях 
реалізації заходів, передбачених статтею 4 Закону України “Про заходи, 
спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності 
на ринку природного газу”, які є платниками податку на прибуток підприємств 
відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу, зменшують фінансовий результат до 
оподаткування на суму коштів, отриманих безпосередньо з державного бюджету 
відповідно до Закону України “Про заходи, спрямовані на подолання кризових 
явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу”, на яку 
збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

При цьому,  дебіторська заборгованість таких платників, для врегулювання 
якої отримані зазначені кошти з державного бюджету, не може вважатись 
безнадійною відповідно до підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Головне науково-експертне управління, у своєму висновку №16/03-
2022/98131 від 17.06.2022 до реєстр. №7428-2 зазначає, що він є системно 
пов’язаним з проектом Закону України «Про особливості регулювання відносин 
на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану 
та подальшого відновлення» (реєстр. №7427 від 01.06.2022), яким пропонуються, 
зокрема, зміни до Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання 
кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного 
газу», є похідним від нього, у зв’язку з чим рішення щодо внесеного проекту має 
прийматись виключно за результатами розгляду проекту реєстр. №7427.

Міністерство фінансів України у своєму висновку №11310-02-2/12753 від 
17.06.2022 зазначає, що законопроект реєстр. №7428-2 підтримується.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями статей 100, 108, 111 і 114 
Закону України “Про Регламент Верховної Ради України”, Комітет  вирішив:
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1. Відповідно до статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», переглянути рішення, прийняте 16 червня 2022 року (протокол № 102) 
щодо законопроекту реєстр. №7428.

2. Рекомендувати Верховній Раді України:
проект закону України «Про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні 

положення” Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного 
функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та 
подальшого відновлення» (реєстр. № 7428 від 01.06.2022 року);

проект закону України «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо врегулювання відносин та 
забезпечення стабільності на ринку природного газу» (реєстр. № 7428-1 від 
16.06.2022 року);

проект Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні 
положення” Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільного 
функціонування ринку природного газу протягом дії воєнного стану та 
подальшого відновлення», (реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022 року)

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

3. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в сесійному 
засіданні прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до 
розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо 
забезпечення стабільного функціонування ринку природного газу протягом дії 
воєнного стану та подальшого відновлення» (реєстр. № 7428-2 від 17.06.2022 
року).

4. Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата 
України Гетманцева Д.О.
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