
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

До реєстр. № 7668 від 14.08.2022

ВИСНОВОК
на проект Закону України

про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України щодо ставок акцизного податку

 (реєстр. № 7668 від 14.08.2022)

15 серпня 2022 року
протокол №110

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 15 серпня 2022 року (протокол №110) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку (реєстр. № 7668 
від 14.08.2022), поданий Кабінетом Міністрів України (далі – Проект Закону 
№ 7668)

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, проект Закону 
№ 7668 розроблено з метою створення у період дії воєнного стану, введеного 
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», умов для належного забезпечення 
функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини 
бюджету за рахунок надходження податкових платежів.

Проєктом Закону № 7668 пропонується внести зміни до пункту 41 
підрозділу 5 «Особливості справляння акцизного податку та екологічного 
податку» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, 
якими встановити на період до припинення або скасування воєнного, 
надзвичайного стану на території України, ставки акцизного податку на бензини 
моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан 
в розмірі 100,00 євро за 1000 літрів.

Для узгодження норм Податкового кодексу України передбачено також 
внесення відповідних змін до абзацу першому пункту 82 підрозділу 2 
«Особливості справляння податку на додану вартість» розділу XX «Перехідні 
положення».
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Головне науково експертне управління у висновку від 14.08.2022 
№ 16/03-2022/133876 не виключає можливості прийняття проекту Закону 
№ 7668 із застереженнями, зокрема, у висновку зазначено:

«Внесена законодавча пропозиція, одним з аргументів на користь якої 
суб’єктом права законодавчої ініціативи визначено «суттєвий дефіцит коштів 
для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою 
або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального 
користування» (п. 2 пояснювальної записки до проекту), потребує додаткового 
обґрунтування у контексті іншої урядової пропозиції щодо відмови від 
першочерговості спрямування коштів державного дорожнього фонду, зокрема, 
на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою 
або під державні гарантії (проект Закону України «Про внесення зміни до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» щодо використання 
коштів державного дорожнього фонду» (реєстр. № 7669 від 14.08.2022))».

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями статті 93, частини 
четвертої статті 96 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» 
Комітет вирішив:

Рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку 
(реєстр. № 7668 від 14.08.2022), поданий Кабінетом Міністрів України, 
включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання; 

2. Скоротити наполовину строк внесення альтернативних законопроектів до 
проекту Закону України про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку 
(реєстр. № 7668 від 14.08.2022), поданого Кабінетом Міністрів України;

3. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики 
Гетманцева Д.О.

Голова Комітету                                                              Д.О. Гетманцев 


