
До реєстр. № 8401 від 31.01.2023

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
до проекту Закону України 

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 
щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану 

(реєстр. № 8401 від 31.01.2023)

20 лютого 2023 року
протокол № 129

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики (далі – Комітет) на своєму засіданні 20 лютого 2023 року (протокол 
№ 129) розглянув проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у 
період дії воєнного стану (реєстр. № 8401 від 31.01.2023) (далі – проект Закону 
або законопроект), внесений Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пояснювальної записки законопроект розроблено з метою 
виконання Україною зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та 
фінансову політику від 08 грудня 2022 року. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу 
України, законів України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 
та послуг» щодо припинення не пізніше 01 липня 2023 року дії:

- зупинення проведення документальних перевірок; 
- особливостей застосування спрощеної системи оподаткування у вигляді 

єдиного податку у розмірі 2 відсотків; 
- можливості для фізичних осіб – підприємців платників єдиного 

податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
- зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків 

проведення перевірок, строків отримання податкової інформації 
контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного 
оскарження, строків надання індивідуальних податкових консультацій, тощо);
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- норм щодо незастосування відповідальності (штрафних санкцій) за 
порушення вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль 
за виконанням якого покладено на контролюючі органи.

Також законопроектом передбачено: 
- скасування/не нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та 

пені, нарахованих згідно податкового повідомлення-рішення, за умови сплати 
платником податків суми податкового зобов’язання (основного платежу), 
нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені 
або розпочаті з 01 липня 2023 року та завершені до дня припинення або 
скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, 
протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового 
повідомлення-рішення. При цьому сума сплаченого податкового зобов’язання не 
підлягає оскарженню;

- врегулювання питання оподаткування податком на прибуток підприємств 
«перехідних» операцій з відвантаження (надання) товарів (робіт, послуг), які 
було розпочато в період сплати єдиного податку та завершено в період сплати 
податку на прибуток підприємств, з метою усунення подвійного оподаткування 
таких операцій цими податками;

- поновлення заборони на роботу програмних реєстраторів розрахункових 
операцій в режимі офлайн без виданого діапазону фіскальних номерів;

- зміну визначення дати віднесення до податкового кредиту сум податку на 
додану вартість по операціях з постачання послуг нерезидентом на митній 
території України (замість дати складення податкової накладної за такими 
операціями, дата подання/сплати за податковою декларацією з ПДВ за якою 
нараховано податкові зобов’язання за такими операціями).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своєму висновку № 16/03-2023/33522 від 17.02.2023 висловлює зауваження до 
положень поданого законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до 
Європейського Союзу у висновку № 04-20/10-2023/30383 від 14.02.2023 
зазначив, що положення проекту Закону не суперечать міжнародно-правовим 
зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку від 
13.02.2023 підтримує законопроект.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями частини третьої статті 93, 
статті 108, пункту 1 частини першої статті 114, частини першої статті 116 Закону 
України "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України:

1) проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії 
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воєнного стану (реєстр. № 8401 від 31.01.2023), внесений Кабінетом Міністрів 
України, включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти за 
основу з дорученням Комітету підготувати його до другого читання з необхідним 
техніко-юридичними правками, а також з доопрацюванням та усуненням 
суперечностей відповідно до частини першої статті 116 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України», та з урахуванням пропозицій і поправок 
суб’єктів права законодавчої ініціативи.

2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету – 
Гетманцева Данила Олександровича.

Голова Комітету         Д.О. Гетманцев


