
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. № 8298

Висновок
на проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законодавчих актів України щодо додаткової підтримки вітчизняної 
промисловості та бізнесу під час воєнного стану 

(реєстр. № 8298 від 22.12.2022 року) 
поданий народним депутатом України Арахамією Д.Г. та іншими народними 

депутатами України

10 січня 2023 року

Протокол № 127

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 10 січня 2023 року  розглянув проект Закону про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під 
час воєнного стану (реєстр. № 8298 від 22.12.2022 року), поданий народним 
депутатом України Арахамією Д.Г. та іншими народними депутатами України.

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону, проект Закону 
розроблено з метою стимулювання розвитку промисловості та підтримки 
вітчизняного бізнесу під час воєнного стану.

Задля досягнення зазначеної мети законопроектом, зокрема, пропонується 
внести зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, 
якими передбачається:

1) щодо податку на додану вартість: 
- тимчасово, у період дії воєнного стану, звільнити від податку на додану 

вартість операції з ввезення на митну територію України окремих товарів, 
визначених пунктом 924 розділу ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення” 
Митного кодексу України (обладнання, для власного виробництва (без права 
відчуження, передачі в оренду, лізинг чи інше право користування третім особам 
на будь яких умовах раніше 5 років з дати їх ввезення на територію України), 
запропонованих у редакції системно пов'язаного законопроекту (реєстр. № 8299 
від 22.12.2022); 
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- звільнити від податку на додану вартість операції з ввезення на митну 
територію України товарів, визначених пунктом 22 частини першої статті 282 
Митного кодексу України (прилади, обладнання, механізми, запасні частини, 
витратні матеріали, реактиви, зразки, навчальна література), запропонованих у 
редакції системно пов'язаного законопроекту (реєстр. № 8299 від 22.12.2022), що 
ввозяться державними та комунальними закладами професійної (професійно-
технічної) та фахової передвищої освіти для забезпечення власної освітньої 
діяльності;

- до 1 січня 2025 року звільнити від податку на додану вартість операції з 
постачання послуг з демонстрування, розповсюдження, показу та/або публічного 
сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених 
державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами 
та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами);

- звільнити від податку на додану вартість цифрові поштові марки та 
нанесення електронної марки;

2) звільнити від податку на доходи фізичних осіб виплати донорам 
незалежно від статусу закладу, в якому здійснюється донація;

3) в частині сплати рентних платежів – передбачити пільгу на ренту для 
залізної руди за умови її використання в Україні;

4) звільнити від оподаткування на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 
року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, 
надзвичайний стан, але не більше ніж протягом 12 календарних місяців з місяця, 
платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані 
на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово 
окупованих збройними формуваннями російської федерації, а також визначені 
обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними 
предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди;

5) звільнити від оподаткування на період з 1 липня 2022 року по 31 грудня 
року, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан від рентної 
плати за спеціальне використання води за: фактичний обсяг води, що 
використовується первинними водокористувачами - суб’єктами 
господарювання, отриманий шляхом забору води з водних об’єктів 
розташованих на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на 
тимчасово окупованих територіях для виробництва електричної енергії (в тому 
числі для теплообмінних процесів); фактичний обсяг води, пропущений через 
турбіни гідроелектростанцій для вироблення електричної енергії розташовані на 
територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих 
територіях суб’єктами господарювання, які використовують воду для потреб 
гідроенергетики;

6) продовжити строки служби зареєстрованих реєстраторів розрахункових 
операцій, у яких такий строк закінчився в період дії правового режиму воєнного 
стану, до припинення такого стану.
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 
України листом від 10.01.2023 №16/03-2023/5137 висловлює зауваження до 
законопроекту та звертає увагу, що рішення щодо нього має прийматися за 
результатами розгляду іншого законопроекту (реєстр. № 8299 від 22.12.2022), з 
яким внесений законопроект системно пов'язаний та є похідним від нього.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пункту 1 частини першої 
статті 15 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, частини 
третьої статті 93, статті 108, частини першої статті 114 Регламенту Верховної 
Ради України, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законодавчих актів України щодо додаткової підтримки вітчизняної 
промисловості та бізнесу під час воєнного стану (реєстр. № 8298 від 22.12.2022 
року), поданий народним депутатом України Арахамією Д.Г. та іншими 
народними депутатами України включити до порядку денного восьмої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в 
першому читанні прийняти за основу з дорученням Комітету підготувати його 
до другого читання з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, а також з урахуванням пропозицій щодо доопрацювання 
законопроекту в частині:

уточнення операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану 
вартість, в частині змін до підпункту 196.1.4 пункту 196.1 статті 196 Податкового 
кодексу України щодо постачання цифрових поштових марок та нанесення 
електронної марки;

уточнення податкового періоду, з якого діятиме пільга з податку на додану 
вартість для операцій з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження, 
показу та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних 
фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України;

уточнення положень законопроекту щодо пільгових умов оподаткування 
рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин в 
частині руд заліза, які були видобуті і використані для виробництва готової 
металургійної продукції з метою уточнення механізму адміністрування пільги;

доповнення нових пунктів 69.32 і 69.33 підрозділу 10 розділу ХХ 
Податкового кодексу України положеннями щодо механізму подання 
уточнюючих податкових декларацій за попередні звітні періоди.

Доповідати позицію Комітету щодо цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України доручити Голові Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики – народному депутату України 
Гетманцеву Д.О.

Голова Комітету                                                        Д.О. Гетманцев 


