
До реєстр. №7683
від 18.08.2022р.

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

до проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть 
споруджені в майбутньому (реєстр. № 7683) (друге читання)

14 вересня 2022 року
протокол №113

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 14 вересня 2022 року (протокол №113) за 
дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України від 
30.08.2022 р. № 2545-IX), доопрацював проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами 
нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (реєстр. №7683), 
який прийнято Верховною Радою України за основу 30 серпня 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 22 пропозиції від народних депутатів 
України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання, на підставі 
пункту 4 частини першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної 
Ради України”, народними депутатами України – членами Комітету було 
підготовлено 4 пропозицій, а саме пропозиції за №№ 14, 18, 24, 25  були подані 
на розгляд Комітету, підтверджені на його засіданні та за результатами 
голосування на засіданні Комітету враховані у таблиці до другого читання. 

Такі пропозиції стосуються наступного:
- внесення змін до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового 

кодексу України в частині встановлення, що до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку не включатимуться доходи, які 
отримує платник податку з бюджетів та соціальних фондів не тільки згідно із 



законом, а також згідно з указами Президента України та актами Кабінету 
Міністрів України, а також не включатимуться суми грошової допомоги, яка 
надається згідно із законом  та згідно з указами Президента України та 
актами Кабінету Міністрів України членам сімей військовослужбовців, 
поліцейських чи осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх 
справ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-
виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули (безвісно пропали) або померли під 
час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України;

- встановлення, що зазначені зміни до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 
статті 165 Податкового кодексу України застосовуватимуться до податкових 
(звітних) періодів, починаючи з 1 лютого 2022 року;

- встановлення, що норми підпункту "б" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 
статті 165 Податкового кодексу України щодо обов’язковості 
документального підтвердження витрат благодійників - фізичних осіб, які 
внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації, для надання благодійної допомоги, не 
застосовуватимуться до витрат таких благодійників у період з 24 лютого 2022 
року до 1 травня 2022 року;

- уточнення дати набрання чинності Закону.
Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю 
законопроекту до другого читання, яка містить 26 внесені та не відкликані 
пропозиції, з яких враховано (у тому числі, частково та редакційно) 9 
пропозицій, відхилено – 17 пропозицій. 

Інші враховані пропозиції спрямовані на створення дієвого механізму 
реалізації мети законопроекту. Відхилені пропозиції не узгоджуються з 
концепцією законопроекту.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої  статті 15,  
пунктами 5, 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 Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 14, 18, 24, 25, 
які були подані у відповідності до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону 
України "Про комітети Верховної Ради України". 

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану 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 оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які 
будуть споруджені в майбутньому (реєстр. № 7683) прийняти в другому 
читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету – 
народного депктата України Гетманцева Д.О.

Додаток: порівняльна таблиця до другого читання на 35 аркушах.

.

Голова Комітету                                                                       Д.О. Гетманцев


