
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. № 8045 
(друге читання)

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),
підготовлений до другого читання

28 жовтня 2022 року
протокол №120

Комітет на своєму засіданні 28 жовтня 2022 року (протокол №120) за 
дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України 
№2644-IX від 6 жовтня 2022 року) доопрацював з урахуванням поправок і 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи 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), який прийнято Верховною Радою України за основу 6 
жовтня 2022 року.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», надійшло 75 пропозицій від народних депутатів України.

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами – членами Комітету підготовлено та подано на розгляд Комітету 3 
пропозиції на підставі пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про 
комітети Верховної Ради України», а саме пропозиція №№ 35, 40, 46, пропозиції 
№№ 35, 40 за результатами голосування на засіданні Комітету враховані у 
таблиці до другого читання.

Таким чином, за результатом обговорення на засіданні Комітету 
порівняльна таблиця містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких 
враховано (у тому числі, частково або редакційно) 29 пропозиції та поправок, 
відхилено – 49 пропозиції (у тому числі пропозиції 38, 46, 49, 50 та 71, які були 
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відхилені народними депутатами – членами Комітету за результатами 
голосування на засіданні Комітету).

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 вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 35, 40 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 
Комітету з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету, утому числі щодо відхилення пропозицій 38, 46, 49, 50 та 71.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні 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) 
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 першого заступника голови 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики Железняка Ярослава Івановича.

Додаток:
Пропозиції відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України» на 3 арк.
Порівняльна таблиця до другого читання на 43 аркушах.

Голова  Комітету                                             Д.О. Гетманцев
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Додаток

Пропозиції відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України»

1. Після пункту 4 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 
такого змісту:

"5. Підрозділ 2 розділу ХХ доповнити новим пунктом такого змісту:
"86. Тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, що введений 

Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 
лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження 
Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 
лютого 2022 року № 2102-IX, та шести місяців після місяця, в якому воєнний 
стан буде припинено або скасовано, звільняються від оподаткування податком 
на додану вартість операції із ввезення на митну територію України суб’єктом 
ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України на підставі Закону 
України "Про ринок природного газу" покладаються спеціальні обов’язки, 
природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00".

2. Пункт 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У Розділі ХХ:
1) у абзаці першому пункту 46 підрозділу 2 цифри «2023» замінити 

цифрами «2028»,
2) в абзаці першому пункту 39 підрозділу 4 цифри «2023» замінити 

цифрами «2028»;
3) у підрозділі 10:
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Встановити, що погашення простроченої заборгованості суб’єкта 

господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим, обласною 
радою чи міською територіальною громадою) за кредитом (позикою), залученим 
державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи міською 
територіальною громадою) або під державну (місцеву) гарантію, а також за 
кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами 
(позиками) та пеню) здійснюється у порядку, визначеному главою 9 розділу II 
цього Кодексу або іншим законом, включаючи погашення такої заборгованості 
за рахунок майна цього суб’єкта господарювання.»;

у пункті 52-8:
у абзаці другому після слів «та/або з від’ємного значення з податку на 

додану вартість» доповнити словами «та інших випадках, передбачених цим 
Кодексом»; 

абзац четвертий викласти у такій редакції: 
«статтями 73 і 78 цього Кодексу щодо надання платниками податків 

відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих 
органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету 
податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану 
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вартість; з питань оподаткування юридичними особами або іншими 
нерезидентами, які проводять господарську діяльність через постійне 
представництво на території України, доходів, отриманих нерезидентами із 
джерелом їх походження з України; податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням; податкового контролю за нерезидентами (представництвами 
нерезидентів); валютного контролю в частині дотримання встановлених 
граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів), що 
надійшли (надійдуть) платникам податків по останній календарний день місяця 
(включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусної хвороби (COVID -19)»;

у пункті 69: 
а) у підпункті 69.1:
слова «подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої» замінити 

словами та цифрами «подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому 
числі передбачених статтями 39 та 39-2,»;

б) у підпункті 69.2:
абзац третій викласти у такій редакції:
«б) документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення 

платника податків та/або з підстав, визначених підпунктами 78.1.2 (в частині 
контролю за трансфертним ціноутворенням), 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.12, 
78.1.14-78.1.16, 78.1.21 та 78.1.22 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, та/або 
документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано 
податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного 
законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за 
імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями, 
та/або документальних позапланових перевірок з питань оподаткування 
юридичними особами або іншими нерезидентами, які проводять господарську 
діяльність через постійне представництво на території України, доходів, 
отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, та/або 
документальних позапланових перевірок нерезидентів (представництв 
нерезидентів);»;

абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
«Документальні позапланові перевірки, які були розпочаті на звернення 

платника податків та/або з підстав, визначених підпунктом 78.1.2, 78.1.7, 78.1.14 
– 78.1.16, 78.1.21 та 78.1.22 статті 78 цього Кодексу, та/або за якими отримано 
податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків 
валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження 
товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними 
операціями та/або документальних позапланових перевірок з питань 
оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, які проводять 
господарську діяльність через постійне представництво на території України, 
доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, та/або 
документальних позапланових перевірок нерезидентів (представництв 
нерезидентів), але не можуть бути завершені у зв’язку з виникненням обставин, 
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наведених у цьому підпункті, можуть бути зупинені до завершення дії таких 
обставин та/або усунення перешкод щодо їх проведення за рішенням керівника 
(його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що 
оформляється наказом, копія якого надсилається платнику податків до 
електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на 
електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, 
дату та час його надіслання до електронного кабінету. Таке зупинення перериває 
перебіг строку проведення перевірки.»;

після абзацу п’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Документальні позапланові перевірки, з підстав визначених підпунктом 

78.1.5 та 78.1.12, 78.1.14 - 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, що були 
розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на 
невикористаний строк»;

абзаци шістнадцять та сімнадцять відповідно вважати абзацами сімнадцять та 
вісімнадцять»;

в) у підпункті 69.9:
у абзаці другому слова «подання звітності, у тому числі звітності, 

передбаченої» замінити словами та цифрами «подання звітності та/або 
документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 та 39-2,»;

абзац третій та четвертий викласти у такій редакції:
«строків проведення камеральних перевірок, оформлення їх результатів у 

порядку визначеному статтею 86 цього Кодексу, подання скарги на податкове 
повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок та прийняття 
рішення за результатом їх розгляду, нарахування пені;

строків проведення фактичних та документальних позапланових 
перевірок,  оформлення їх результатів у порядку визначеному статтею 86 цього 
Кодексу, подання скарги на податкове повідомлення-рішення, рішення про 
застосування фінансових санкцій за результатами документальних позапланових 
перевірок або фактичних перевірок та прийняття рішення за результатом їх 
розгляду, адміністративного арешту майна за результатами документальних 
позапланових перевірок або фактичних перевірок»;

доповнити новим абзацом такого змісту: «строків здійснення заходів з 
погашення податкового боргу платників податків - суб’єктів господарювання, 
які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, передбачених 
статтями 59-60, 87-101 цього Кодексу та/або визначення грошових зобов’язань 
згідно статті 116 цього Кодексу»;

г) абзац перший підпункту 69.21 викласти у такій редакції:
«69.21. Майно платника податків звільняється з податкової застави з дня 

отримання контролюючим органом рішення про вилучення майна в умовах 
правового режиму воєнного стану, прийнятого відповідно до Закону України 
«Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового 
режиму воєнного чи надзвичайного стану», без застосування вимог статті 92 
цього Кодексу». 


