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ВИСНОВОК
 

на проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності  
неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Росії 
проти України" (реєстр. №7364 від 10.05.2022 року), поданий народним 
депутатом України Третьяковою Г.М. та іншими народними депутатами 
України, підготовлений до другого читання

26 липня 2022 року
протокол №107

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 26 липня 2022 року (протокол №107) за 
дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України 
№2282-ІХ) доопрацював проект Закону України "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської 
діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах 
збройної агресії Росії проти України" (реєстр. №7364 від 10.05.2022 року), 
поданий народним депутатом України Третьяковою Г.М. та іншими 
народними депутатами України, який прийнято Верховною Радою України за 
основу 31.05.2022 року, з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права 
законодавчої ініціативи.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України», надійшло 44 пропозицій від народних депутатів 
України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами – членами Комітету на підставі пункту 4 частини першої статті 15 
Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, підготовлено ще 9 
пропозиції, які включено до порівняльної таблиці.

Це пропозиції за номерами в таблиці: 5, 7, 9, 10, 24, 25, 27. 42, 51
Всі сформовані пропозиції Комітету винесені у додаток до цього 

висновку.



Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи було підготовлено порівняльну таблицю 
законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані 
пропозиції, всього – 53, з яких враховано (у тому числі, частково та 
редакційно) 42 пропозиції, відхилено – 11 пропозицій. 

Враховані пропозиції до другого читання стосуються, зокрема,  таких 
питань:

- доопрацьовано назву законопроекту з врахуванням того, зокрема, що 
даним проектом закону вносяться зміни не тільки до Податкового 
кодексу України, а також і до інших законів України, а також 
конкретизовано що норми закону стосуються діяльності волонтерів в 
умовах збройної агресії Російської Федерації;

- внесено зміни до пункту 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України 
стосовно подання податкової декларації самозайнятими особами в 
один термін разом з фізичними особами;

- внесено зміни до підпункту 165.1.42 відносно благодійних організацій, 
громадських об’єднаннь, які включені до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій в частинні не оподаткування коштів наданих 
платникам податку для участі, зокрема, в конгресах, симпозіумах, 
зборах, конференціях тощо. При цьому встановлено, що ці витрати не 
включаються до оподатковуваного доходу платника податку у межах 
норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для 
державних службовців;

- встановлено, що не оподатковуються кошти або вартість майна 
(послуг), що надаються фізичній особі - волонтеру, з якою було 
укладено договір про провадження волонтерської діяльності, в частині 
витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності 
волонтерів, на проведення медичного огляду та вакцинації волонтера, 
інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з 
наданням волонтерської допомоги такою особою відповідно до Закону 
України «Про волонтерську діяльність»;

- визначено, що відшкодування неприбутковою організацією особі - 
волонтеру, з якою було укладено договір про провадження 
волонтерської діяльності, документально підтверджених витрат, 
пов'язаних з наданням волонтерської допомоги у розмірі та за 
переліком, що передбачені статтею 11 Закону України «Про 
волонтерську діяльність»

- встановлено особливості оподаткування майбутнього об’єкту 
нерухомості.

- визначено, що порядок підтвердження статусу осіб, які постраждали 
внаслідок збройної агресії Російської Федерації у період дії правового 
режиму воєнного, надзвичайного стану, з метою не включення до 
оподатковуваного доходу фізичних осіб - платників податку доходів, 



отриманих у вигляді цільової або нецільової благодійної допомоги, 
визначається Кабінетом Міністрів України;

- узгоджено, що положення про відповідність вимогам, визначених 
пунктами 2, 3 частини першої статті 5 Закону України "Про 
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", не 
поширюється на податкових агентів - резидентів Дія Сіті, які набули 
відповідний статус резидента відповідно до частини третьої статті 5 
Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в 
Україні» - протягом строку з моменту набуття такого статусу та до 31 
грудня календарного року, наступного за календарним роком, в якому 
податковий агент набув статусу резидента Дія Сіті;

- уточнено, що сума, що має бути повернута фізичній особі - платнику 
податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-
якому комерційному банку, протягом 60 календарних днів після 
надходження такої податкової декларації;

- уточнено положення застосування підпункту 165.1.54, підпункт 
165.1.56 пункт 165.1 статті 165 та підпункт 170.7.2, 170.7.8 пункту 
170.7 статті 170 Податкового кодексу України;

- встановлено, що тимчасово, до складу загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку за 2022 та 2023 
податковий (звітний) рік не включаються доходи у вигляді суми 
коштів чи безоплатно наданих товарів (послуг) (далі – допомоги), що 
надані за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх 
державних фондів такому платнику податків а членам його сімʼї 
першого ступеня споріднення, як особам, що постраждали від 
російської військової агресії в Україні і скористалися правом на 
тимчасовий захист відповідно до законодавства такої іноземної 
держави. При цьому, ця норма поширюється на всі форми надання 
зазначеної допомоги, в тому числі у разі її одержання як додаткове 
благо, а також від іноземної компаній, організацій, які відповідно до 
законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснюють 
благодійну діяльність;

- подовжено термін подання одноразової (спеціальної) добровільної 
декларації до 1 березня 2023 року;

- встановлено, що тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, 
надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або 
скасування воєнного, надзвичайного стану, при прийнятті банками від 
платників єдиного внеску платіжних доручень та інших розрахункових 
документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної 
плати положення частини другої статті 24 цього Закону України «Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
страхування», не застосовуються;



З огляду на зазначене та керуючись положеннями пункту 4 частини 
першої статті 15, пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої статті 123 
Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання всі пропозиції Комітету, які 
були надіслані та, які були озвучені на цьому засіданні у відповідності до 
пункту 4 частини першої  статті 15 Закону України "Про комітети Верховної 
Ради України" народними депутатами України – членами Комітету Верховної 
Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та які в 
додаються до цього висновку.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану робочою групою 
до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування 
на засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності 
неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Росії проти 
України" (реєстр. №7364), прийняти в другому читанні та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками

Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити Гетманцева Д.О – голову Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Додаток 1: пропозиції, які були подані у відповідності до пункту 4 
частини першої  статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради 
України" народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики та які були 
підтримані на засіданні Комітету на 12 арк.
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