
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. № 8196 (друге 
читання)

ВИСНОВОК
на проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо 

сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України
(реєстр. № 8196 від 10.11.2022 року) 
підготовлений до другого читання

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 12 грудня 2022 року (протокол № 126) за дорученням 
Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2022 року 
№ 2815-IX) доопрацював з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права 
законодавчої ініціативи проект Закону України про внесення зміни до Податкового 
кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури 
України (реєстр. № 8196 від 10.11.2022), який прийнято Верховною Радою України 
за основу 1 грудня 2022 року.

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про регламент Верховної 
Ради України», надійшло 76  пропозицій від народних депутатів України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами – членами Комітету підготовлені 6 пропозиції на підставі пункту 4 
частини першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, 
а саме правки №№ 1, 7, 10, 12, 29, 70 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 з 82 пропозиціями, з яких враховано (у тому числі, частково та 
редакційно) 47 пропозицій, відхилено – 35 пропозицій.

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 Регламенту Верховної Ради 
України, Комітет вирішив:
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1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 1, 7, 10, 12, 29, 
70, 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 України про внесення зміни до Податкового 
кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури 
України (реєстр. № 8196 від 10.11.2022) 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 – народного 
депутата України Гетманцева Д.О.

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

“Про комітети Верховної Ради України”;
Порівняльна таблиця до другого читання на _54_ 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»

Правка № 1 
“Назву законопроекту викласти у такій редакції:
“Про внесення зміни до Податкового кодексу України та інших Законів 

України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України”;
Правка № 7
“Підпункт «б» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 доповнити словами 

«а також сума міжнародних премій у сфері наукової, науково-технічної діяльності, 
стипендій, грантів що виплачуються (надаються) в рамках фінансування наукових 
(науково-технічних) проектів, виконання яких здійснюється відповідно до 
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, та які зареєстровані відповідно до статті 66 Закону України “Про 
наукову і науково-технічну діяльність”;

Правка № 10
“Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
 “Підрозділ 2 розділу ХХ “Перехідні положення” доповнити новим пунктом 

такого змісту:
“87. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану на території 

України, введеного 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, але не довше ніж до 1 травня 2023 року, 
звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення, 
переміщення (пересилання) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на 
митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених пунктом 
9-21 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України. 

Положення цього пункту не застосовуються до товарів, що мають 
походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або 
державою-агресором щодо України згідно із законодавством, та/або ввозяться з 
території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, 
визначеної такою згідно із законом”;

Правка № 12
“Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
“Підрозділ 2 розділу ХХ “Перехідні положення” доповнити пунктом 88 

такого змісту: 
“88. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану на території 

України, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в 
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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, але не довше ніж до 1 травня 2023 року, 
звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення 
на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених 
пунктом 9-23 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу 
України, що безоплатно надаються Енергетичним співтовариством як допомога на 
користь суб’єктів господарювання, що мають ліцензії на окремі види господарської 
діяльності на ринку електричної енергії (виробництво електричної енергії, 
передача електричної енергії, розподіл електричної енергії) та ввозяться такими 
суб’єктами на митну територію України для цілей відновлення та ремонту 
інфраструктури таких підприємств за погодженням центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в 
паливно-енергетичному комплексі”.

Правка 29
“пункт 69.9 доповнити новими абзацами такого змісту: 
"строків подання та розгляду скарг на рішення про відмову у реєстрації 

податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних, передбачених підпунктом 56.23.3 пунктом 56.23 статті 56 цього 
Кодексу.

Установити, що тимчасово, у період дії в Україні воєнного стану, введеного 
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, розгляд скарг на рішення про відмову у реєстрації податкової 
накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, 
передбачених підпунктом 56.23.3 пунктом 56.23 статті 56 цього Кодексу, 
здійснюється протягом 10 робочих днів з дня отримання такої скарги центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про 
відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних не надсилається платнику податків протягом 
визначеного для розгляду строку, така скарга вважається повністю задоволеною на 
користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку"; 

Правка № 70
“Пункт 1 розділу ІІ законопроекту доповнити абзацом такого змісту;
Норми абзаців другого – сімнадцятого підпункту 4 пункту 4 розділу І цього 

Закону (щодо змін до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ 
“Перехідні положення” Податкового кодексу України), застосовуються починаючи 
з 27 травня 2022 року”.


