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До реєстр. № 7655 
(друге читання)

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за 
структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у 

готівковій формі (реєстр. № 7655 від 10.08.2022),
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 від 
7 вересня 2022 року № 2583-IX) доопрацював з урахуванням пропозицій і 
поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати авансових внесків з 
податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють 
торгівлю валютними цінностями у готівковій формі (реєстр. № 7655 від 
10.08.2022), який прийнято Верховною Радою України за основу 7 вересня 2022 
року.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», надійшло 96 пропозицій від народних депутатів України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами – членами Комітету підготовлено 4 пропозиції на підставі пункту 4 
частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», а саме пропозиції № 1, № 7,  № 84, № 85  були подані на розгляд 
Комітету, підтверджені на його засіданні та за результатами голосування на 
засіданні Комітету враховані у таблиці до другого читання.

Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту 
до другого читання із загальною кількістю правок – 100, з яких враховано (у 
тому числі редакційно) 49 пропозицій та поправок, відхилено – 51 пропозицію 
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та поправку.
Враховані пропозиції та поправки спрямовані на створення дієвого 

податкового механізму реалізації мети законопроекту, зокрема, уточнення кола 
платників податків, на яких поширюється обов’язок зі сплати авансових внесків, 
диференціація розміру авансового внеску залежно від населеного пункту, в 
якому знаходиться пункт обміну іноземної валюти, а також ведення Реєстру 
пунктів обміну іноземної валюти.

Відхилені пропозиції та поправки не узгоджуються з концепцією 
законопроекту або розбалансовують механізми оподаткування.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15 та 
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 № 1, 7, 84, 85 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.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за 
структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у 
готівковій формі (реєстр. № 7655 від 10.08.2022) 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 Голову Комітету - 
Гетманцева Данила Олександровича.

Додаток:
Порівняльна таблиця до другого читання на 46 аркушах.
Пропозиції відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України» на 4 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. Назву законопроекту викласти у редакції: «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей 
оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі».

2. Розділ I законопроекту викласти у такій редакції:
«I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112, із наступними змінами) такі зміни:
1. Пункт 19-1.1 статті 19 доповнити підпунктом такого змісту:
«19-1.1.52-1. здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою сплати 

авансових внесків з податку на прибуток підприємств платниками податку, які 
здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі».

2. Абзац другий підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 після слів «"Про 
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні"» доповнити словами 
«своєчасність та повнота сплати узгодженої суми грошового зобов’язання у 
вигляді авансового внеску з податку на прибуток підприємств, визначеного 
відповідно до пункту 141.13 статті 141 цього Кодексу, на підставі даних Реєстру 
пунктів обміну іноземної валюти».

3. Статтю 137 доповнити новим пунктом 137.11 такого змісту:
«137.11. Платники податку, які здійснюють діяльність з торгівлі 

валютними цінностями у готівковій формі, зобов’язані сплачувати авансові 
внески з податку на прибуток підприємств за кожний пункт обміну іноземної 
валюти, що внесений станом на перше число поточного місяця до Реєстру 
пунктів обміну іноземної валюти. Авансові внески та податок, що підлягає сплаті 
до бюджету платниками, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними 
цінностями у готівковій формі, визначаються у порядку, передбаченому пунктом 
141.13 статті 141 цього Кодексу».

4. Статтю 141 доповнити новим пунктом 141.13 такого змісту:
«141.13. Особливості оподаткування діяльності з торгівлі валютними 

цінностями у готівковій формі
141.13.1. Платники податку, які здійснюють діяльність з торгівлі 

валютними цінностями в готівковій формі, сплачують щомісяця, не пізніше 
останнього операційного (банківського) дня поточного місяця, авансовий внесок 
з податку на прибуток підприємств за кожний пункт обміну іноземної валюти, 
внесений станом на перше число цього місяця до Реєстру пунктів обміну 
іноземної валюти, у розмірі, визначеному підпунктом 141.13.2 цього пункту.

Для цілей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у 
готівковій формі під пунктом обміну іноземної валюти розуміється 
структурний/відокремлений підрозділ, що відкривається платником податку, 
який згідно із Законом України «Про валюту і валютні операції» має право 
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здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, з метою 
здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі. 

141.13.2. Авансовий внесок з податку на прибуток підприємств 
сплачується у розмірі:

а) трьох мінімальних заробітних плат, встановленому законом станом на 1 
січня звітного (податкового) року, за кожний пункт обміну іноземної валюти, 
розташований у населеному пункті, чисельність якого перевищує 50 тисяч за 
статистичними даними чисельності наявного населення України, розміщеними 
на вебсайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в 
галузі статистики станом на 1 січня року, що передує поточному року;

б) однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 
січня звітного (податкового) року, за кожний пункт обміну іноземної валюти, 
розташований в інших, окрім передбачених підпунктом «а» цього пункту, 
населених пунктах або поза межами населених пунктів.

141.13.3. Авансові внески з податку на прибуток підприємств, сплачені 
відповідно до пункту 141.13 статті 141 цього Кодексу, є невід’ємною частиною 
податку на прибуток.

Сплачена протягом звітного (податкового) періоду сума авансових внесків 
з податку на прибуток підприємств зменшує податок на прибуток підприємств, 
розрахований за результатами такого звітного (податкового) періоду за ставкою, 
визначеною пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу, в сумі, яка не перевищує 
суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий (звітний) 
період.

У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом 
звітного (податкового) року, перевищує суму нарахованого податкового 
зобов’язання за такий податковий (звітний) рік, сума такого перевищення не 
переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступних податкових 
(звітних) періодів.

Суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток не підлягають 
поверненню платнику податку як надміру та/або помилково сплачені податкові 
зобов’язання, не можуть бути зараховані в рахунок інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів) та на них не поширюються положення статті 43 
Кодексу.

141.13.4. Грошове зобов’язання у вигляді авансового внеску з податку на 
прибуток підприємств вважається узгодженим в момент його виникнення, який 
визначається за календарною датою, встановленою підпунктом 141.13.1 цього 
пункту для граничного строку сплати авансового внеску з податку на прибуток 
підприємств до бюджету.

У разі, якщо платник податків не сплачує суму авансового внеску з податку 
на прибуток підприємств протягом строку, визначеного підпунктом 141.13.1 
цього пункту, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді 
штрафу в розмірах, визначених статтею 124 цього Кодексу.

141.13.5. Національний банк України до 10 числа (включно) поточного 
місяця подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, інформацію щодо пунктів обміну іноземної валюти, 
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внесених до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти станом на перше число 
поточного місяця, із зазначенням їх місцезнаходження та суб’єкта 
господарювання, від імені якого відповідний пункт обміну іноземної валюти має 
право здійснювати торгівлю іноземною валютою у готівковій формі. Інформація 
подається в порядку, визначеному Національним банком України за 
погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику».

5. Підрозділ 4 розділу ХХ "Перехідні положення" доповнити новим 
пунктом 64-1 такого змісту:

«64-1. Встановити, що протягом 2023 року платники податку, які 
зобов’язані сплачувати авансові внески з податку на прибуток підприємств 
відповідно до пункту 141.13 статті 141 цього Кодексу, сплачують такі авансові 
внески:

з 1 січня 2023 року по 30 червня 2023 року – із застосуванням коефіцієнта 
0,33;

з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року – із застосуванням коефіцієнта 
0,66».».

3. Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
"у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX:
абзац третій доповнити словами та цифрами "(для сплати податку на 

доходи фізичних осіб та/або військового збору – у строк не пізніше 31 грудня 
2022 року)";

доповнити новими абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
«За умови сплати не пізніше 31 грудня 2022 року в повному обсязі 

податку на доходи фізичних осіб та військового збору із сум доходів, 
зазначених у податковій звітності, поданій у строк, визначений абзацом третім 
цього пункту, штрафні санкції та пеня за несплату або несвоєчасну сплату 
податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору з сум таких доходів 
не застосовуються.

Нараховані та сплачені або стягнуті у період з 1 серпня 2022 року до дати 
набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування 
діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі" суми штрафних 
санкцій та пені за несплату або несвоєчасну сплату сум податку на доходи 
фізичних осіб та/або військового збору із сум доходів, зазначених у податковій 
звітності, поданій у строк, визначений абзацом третім цього пункту, не 
підлягають поверненню на поточний рахунок платника податків, не 
спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з 
інших податків, зборів";

У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати абзацами шостим – 
десятим відповідно".

4. Розділ IІ законопроекту викласти у такій редакції:
«II. Прикінцеві положення
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1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2023 року, крім пунктів 3 - 5 цього 
розділу, які вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього 
Закону.

2. У Законі України «Про валюту і валютні операції» (Відомості Верховної 
Ради України, 2018 р., № 30, ст. 239, стор. 5, із наступними змінами) статтю 6 
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

«4. Пункти обміну іноземної валюти підлягають внесенню до Реєстру 
пунктів обміну іноземної валюти, ведення якого здійснюється Національним 
банком України у визначеному ним порядку. Структурний підрозділ оператора 
поштового зв’язку, відокремлений підрозділ банку, які не використовують 
зовнішньої реклами, табличок, вивісок або інших засобів для рекламування 
діяльності з торгівлі іноземною валютою в готівковій формі як поза межами 
приміщення, де вони знаходяться, так і всередині приміщення, не підлягають 
внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

Торгівля валютними цінностями у готівковій формі у пунктах обміну 
іноземної валюти, що підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної 
валюти, але не внесені до нього, забороняється».

3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2023 року: 
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
4. Національному банку України до 1 січня 2023 року:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для 

ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.
5. Установити, що до порядку підготовки та прийняття нормативно-

правових актів, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не 
застосовуються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності".».


