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Кабінет Міністрів України

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

ВИСНОВОК
 

на проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи 
фізичних осіб» (реєстр. № 6120 від 30.09.2021 року), поданий Кабінетом 
Міністрів України.

10 серпня 2022 року
протокол №108

Комітет на своєму засіданні 10 серпня 2022 року (протокол №108) 
розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи 
фізичних осіб» (реєстр. № 6120 від 30.09.2021 року), поданий Кабінетом 
Міністрів України.

Вказаний законопроект включено до порядку денного сьомої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання (Постанова Верховної Ради 
України від 15.02.2022 № 2035-ІХ).

 
Проектом Закону (реєстр. №6120 від 30.09.2021р.) пропонується внести 

зміни до статей 51, 170, 172–174 та 176 Податкового кодексу України в частині 
зміни податкового періоду з квартального на місячний для подання 
платниками податків, у тому числі податковими агентами, платниками 
єдиного внеску, контролюючим органам податкового розрахунку сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, сум 
утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску.

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є забезпечення 
своєчасності обчислення страхового стажу, призначення та отримання 
пенсійних та інших виплат за соціальним страхуванням.



Комітет з питань бюджету
Комітет з питань бюджету у своєму рішенні зазначив, що законопроект 

не матиме прямого впливу на показники бюджету. У разі прийняття 
відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Головне науково експертне управління 
Головне науково-експертне управління у своєму висновку звернуло увагу 

на те, що потребує актуалізації пропонований термін набрання чинності 
Законом, проект якого розглядається, який п. 1 розділу II проекту визначений 
«з 1 січня 2022 року».

Також зазначимо, що аналогічні зміни вже передбачені проектом Закону 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо справляння єдиного внеску та обліку спирту 
етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення» 
(реєстр. № 7233 від 30.03.2022), який Верховною Радою України прийнято за 
основу 01.04.2022. 

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статті 108, пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України»

Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України:

за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної 
звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування і податку на доходи фізичних осіб» (реєстр. № 6120 від 30.09.2021 
року), поданий Кабінетом Міністрів України прийняти за основу з 
дорученням Комітету підготувати його до другого читання з урахуванням 
пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши 
наполовину строк подання таких пропозицій і поправок.

Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Железняка Я.І. – 
першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики.

Голова Комітету                                                                  Д.О. Гетманцев 

Левченко В.В. 
т.255-27-35 


