
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики
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До реєстр. № 8045 від 16.09.2022

ВИСНОВОК

на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального 
майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування 

погашення податкового боргу (реєстр. № 8045 від 16.09.2022)

30 вересня 2022 року
протокол №115

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 30 вересня 2022 року (протокол № 115) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального майна, 
яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення 
податкового боргу (реєстр. № 8045 від 16.09.2022), поданий народним 
депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами 
України.

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону, проект Закону 
розроблено з метою створення в період дії воєнного стану, введеного Указом 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року 
№ 2102-ІХ, умов для належного наповнення дохідної частини бюджету за 
рахунок відновлення строків здійснення контролюючими органами заходів з 
погашення податкового боргу, а також з метою економії та оптимізації 
бюджетних коштів на сплату контролюючими органами судового збору у 
питаннях, пов’язаних зі стягненням сум узгоджених грошових зобов’язань 
платників податків.

Законопроект також спрямований на підвищення ефективності приватизації 
єдиних майнових комплексів державних та комунальних підприємств та 
збільшення надходженню до державного та місцевого бюджетів коштів від 
приватизації такого майна. Крім того, метою проекту є сприяння погашення 
боргів державних та комунальних підприємств перед бюджетом.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 92 Податкового кодексу 
України новим пунктом встановивши, що у разі відчуження у процесі 
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приватизації державного або комунального майна, яке перебуває у податковій 
заставі, у складі єдиного майнового комплексу державного або комунального 
підприємства згода контролюючого органу на відчуження такого майна не 
вимагається якщо договором купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачено 
зобов’язання покупця погасити у повному обсязі суми податкового боргу, у 
зв’язку з яким виникло право податкової застави, не пізніше шести календарних 
місяців з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації.

При цьому державне або комунальне майно, яке відчужується у складі 
єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства не 
звільняється з податкової застави до повного погашення податкового боргу його 
покупцем. Також законопроектом передбачено, що у вищевказаному випадку 
положення пунктів 92.1 – 92.3 статті 92 Податкового кодексу України не 
застосовуються.

Проектом також пропонується доповнити статтю 98, встановивши, що у разі 
продажу у процесі приватизації єдиного (цілісного) майнового комплексу 
державного або комунального підприємства чи інших об’єктів державної та 
комунальної власності - покупець набуває усіх прав та обов’язків щодо 
погашення податкового боргу державного або комунального підприємства, що 
залишився непогашеним на момент переходу права власності на об’єкт 
приватизації. При цьому передбачено, що у разі погашення покупцем суми 
податкового боргу у повному обсязі та у визначений договором купівлі-продажу 
строк, однак не пізніше шести календарних місяців з дати укладення договору 
купівлі-продажу, штрафні санкції і пеня, передбачені статтями 124 і 129 цього 
Кодексу, на такі сплачені суми не застосовуються (не нараховуються), а 
застосовані (нараховані) підлягають анулюванню. 

Проектом Закону також пропонуються зміни до Законів України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про 
нотаріат», Про приватизацію державного і комунального майна» згідно з якими:

згода контролюючого органу на відчуження майна, яке перебуває у 
податковій заставі, не вимагається у випадках, встановлених Податковим 
кодексом України; 

відсутність згоди контролюючого органу на відчуження майна, яке 
перебуває в податковій заставі, не є:

підставою для відмови в нотаріальному посвідченні договору купівлі-
продажу, що укладається в процесі приватизації єдиного майнового комплексу 
державного або комунального підприємства чи інших об’єктів державної та 
комунальної власності;

не є перешкодою для продажу єдиного майнового комплексу державного 
або комунального підприємства чи інших об’єктів державної та комунальної 
власності у порядку, встановленому цим Законом, та не є підставою для відмови 
у нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу такого майн. Податкова 
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застава зберігає чинність для покупця об’єкта приватизації і припиняється в 
порядку, встановленому законодавством України.

Проектом Закону також передбачається встановити, що тимчасово на період 
приватизації об’єктів спиртової та лікеро-горілчаної галузі в рамках відповідно 
до Програми реформування та розвитку спиртової галузі відсутність згоди 
контролюючого органу на відчуження такого майна, якщо воно перебуває в 
податковій заставі, не є підставою для відмови у нотаріальному посвідченні 
договору купівлі-продажу такого майна. У такому випадку податкова застава 
зберігає чинність для покупця об’єкта приватизації і припиняється в порядку, 
встановленому законодавством України. Таким чином приватизація майна 
Державного підприємства «Укрспирт», яке перебуває в податковій заставі, 
безпосереднім чином сприятиме погашенню податкового боргу перед 
державним та місцевими бюджетами. 

Також законопроектом пропонується: 
відновлення строків здійснення заходів з погашення податкового боргу 

платників податків – суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно 
виконувати податкові обов’язки; 

звільнення контролюючих органів від сплати судового збору у питаннях, 
пов’язаних зі стягненням сум узгоджених грошових зобов’язань платників 
податків.

Головне науково експертне управління у висновку від 26.09.2022 
№ 16/03-2022/161613 висловило щодо поданого законопроекту зауваження. 

Міністерство фінансів України законопроект підтримує з урахуванням 
висловлених зауважень. Зокрема, Міністерством фінансів України зазначено, що 
запропоноване звільнення від сплати судового збору центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його 
територіальних органів матиме дискримінаційний характер щодо інших 
державних органів і матиме ознаки надання таким органам певних 
процесуальних переваг перед іншими учасниками судового процесу, які 
сплачують судовий збір на загальних підставах, чим порушуватиметься принцип 
рівності учасників судового процесу, встановлений статтею 129 Конституції 
України.

Міністерство фінансів України додатково поінформувало, що за 
інформацією ДПС за переліком суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки (державних підприємств, їх об’єднань, дочірніх підприємств та 
господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких 
перевищує 50 відсотків), розміщеним на сайті Фонду державного майна України 
станом на 01.04.2022, податковий борг станом на 01.09.2022 обліковується за 
1609 платниками податків і становить 22,0 млрд грн, з яких: 18,8 млрд грн – 
податкові зобов’язання, 1,9 млрд грн – штрафні санкції, 1,3 млрд грн – пеня.

Державна податкова служба України законопроект підтримує та в своїх 
пропозиціях до законопроекту зазначає, що прийняття законопроекту сприятиме 
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створенню умов для належного забезпечення функціонування економіки, 
дозволить забезпечити надходження до бюджетів коштів в рахунок погашення 
податкового боргу державних та комунальних підприємств шляхом приватизації 
їх єдиних (цілісних) майнових комплексів, що перебувають у податковій заставі, 
а також майна державних підприємств спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості (місць провадження діяльності), балансоутримувачем яких є 
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 
«Укрспирт». Разом з цим, Державна податкова служба України надає технічні 
зауваження.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статті 108, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради 
України, пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», Комітет вирішив:

Рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів щодо приватизації державного і 
комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення 
адміністрування погашення податкового боргу (реєстр. № 8045 від 16.09.2022), 
поданий народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними 
депутатами України, включити до порядку денного восьмої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання;

2. За наслідками розгляду в сесійному засіданні проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій 
заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу (реєстр. 
№ 8045 від 16.09.2022), поданий народним депутатом України Гетманцевим 
Д.О. та іншими народними депутатами України, прийняти за основу і в цілому 
з необхідними техніко-юридичними правками та з урахуванням пропозицій 
Комітету, а саме:

1) у другому абзаці пункту 2 Розділу І проекту Закону слова «з 
моменту» замінити словами «з дати»;

2) у восьмому абзаці підпункту 2 пункту 4 Розділу І проекту Закону 
слова «з дати укладення договору купівлі-продажу» замінити словами «з 
дати переходу права власності на об’єкт приватизації»;

3) підпункт 2 пункту 2 Розділу ІІ проекту Закону доповнити абзацом 
такого змісту:

«пункт 1 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
нотаріат» після слів «відсутність згоди кредитора на продаж такого майна, 
якщо воно перебуває в заставі (іпотеці)» доповнити словами «внесення ДП 
«Укрспирт» до Єдиного реєстру боржників, а також відсутність згоди 
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контролюючого органу на відчуження такого майна, якщо воно перебуває в 
податковій заставі»;

4) абзац четвертий підпункту 3 пункту 2 Розділу ІІ проекту Закону 
викласти в такій редакції:

«пункт 73 розділу V «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» 
викласти в такій редакції:».

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

Голова Комітету Д.О. Гетманцев


