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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 пункту 165.1.54 статті 
165 Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування 
певних видів благодійної допомоги, зібраної волонтерами" (реєстр. №7492 
від 27.06.2022 року), поданий народними депутатами України          
Макаровим О. А., Осадчуком А. П.

14 листопада 2022 року
протокол №122

Комітет на своєму засіданні 14 листопада 2022 року (протокол №122) 
розглянув проект Закону «Про внесення змін до пункту 165.1.54 статті 165 
Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування певних 
видів благодійної допомоги, зібраної волонтерами" (реєстр. №7492 від 
27.06.2022 року), поданий народними депутатами України Макаровим О. А., 
Осадчуком А. П.

Проектом Закону (реєстр. №7492 від 27.06.2022р.), зокрема, пропонується 
внести зміни до Податкового кодексу України, а саме, до оподатковуваного 
доходу осіб, внесених до Реєстру волонтерів, не включати суму отриманої 
ними благодійної допомоги, якщо така сума в подальшому була витрачена в 
період воєнного і надзвичайного стану на користь учасників бойових дій по 
всій Україні, працівників цивільного захисту та членів їх сімей, вимушених 
переселенців із зон бойових дій по всій Україні; після включення особи до 
Реєстру звільнення від оподаткування поширюється не лише на майбутні 
періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного 
року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів.

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є розширення 
можливих напрямків витрат осіб з Реєстру волонтерів з урахуванням 
повномасштабної збройної агресії РФ, а також уточнення питання щодо 
поширення податкової пільги на попередні правовідносини.



Комітет з питань бюджету
Комітет з питань бюджету прийняв рішення, що законопроект матиме 

вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення доходів 
державного і місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб та 
доходів державного бюджету від військового збору). У разі прийняття 
відповідного закону він має вводитися в дію відповідно до норм частини 
третьої статті 27 Бюджетного кодексу України (з урахуванням підпункту 1 
пункту 22 розділу VI цього Кодексу).

Комітет з питань молоді і спорту
Комітет з питань молоді і спорту ухвалив рішення: рекомендувати 

Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект 
Закону України про внесення змін до пункту 165.1.54 статті 165 Податкового 
кодексу України щодо звільнення від оподаткування певних видів благодійної 
допомоги, зібраної волонтерами, (реєстр. № 7492), прийняти за основу.

Головне науково-експертне управління
Головне науково-експертне управління висловило зауваження до 

законопроекту 

Міністерство фінансів України
Міністерство фінансів України законопроект не підтримує як такий, що 

потребує доопрацювання.

За результатами обговорення цього законопроекту народними депутатами 
України членами Комітету у відповідності до пункту 4 частини першої статті 
15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» підтримано 
законопроект з урахуванням наступних пропозицій Комітету:

назву законопроекту викласти в наступній редакції:
«Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від 

оподаткування певних видів благодійної допомоги, зібраної волонтерами»;
пункт 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«у підпункті "б" підпункту 165.1.54 статті 165 останнє речення 

виключити»;
«підрозділ 1 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31. Установити, що положення підпункту «б» підпункту 165.1.54 пункту 

165.1 статті 165 цього Кодексу застосовуються також до благодійної 
допомоги, отриманої благодійниками - фізичними особами, які до 1 січня 2023 
року включені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації, отриманої у період з 24 
лютого 2022 року до дати внесення їх до зазначеного Реєстру»;



пункт 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього 

Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для 

реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у 
відповідність із цим Законом».

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, частини четвертої статті 102, статті 108, частини другої статті 110, 
частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України та пункту 4 
частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України»

Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України:

за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту закону України «Про 
внесення змін до пункту 165.1.54 статті 165 Податкового кодексу України 
щодо звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги, 
зібраної волонтерами" (реєстр. №7492 від 27.06.2022 року), поданий 
народними депутатами України Макаровим О. А., Осадчуком А. П.  прийняти 
за основу і в цілому з урахуванням вищевикладених пропозицій 
оголошених на комітеті народним депутатом України Железняком Я.І., з 
необхідними техніко-юридичними правками.

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


