
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. №№ 9061
Висновок

на проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні 
положення” Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування 

податком на додану вартість операцій з постачання/ввезення товарів для потреб 
безпеки і оборони у період воєнного стану 

(реєстр. № 9061 від 24.02.2023 року) 
поданий народним депутатом України Єфімовим М.В. та іншими народними 

депутатами України
14 березня 2023 року
протокол № 130

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 14 березня 2023 року  (протокол № 130) розглянув 
проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні 
положення” Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування 
податком на додану вартість операцій з постачання/ввезення товарів для потреб 
безпеки і оборони у період воєнного стану (реєстр. № 9061 від 24.02.2023 року) 
поданий народним депутатом України Єфімовим М.В. та іншими народними 
депутатами України.

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону, проект Закону 
розроблено з метою унормування питання звільнення від оподаткування 
податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та 
постачання на митній території України товарів оборонного призначення, 
визначених такими згідно з пунктом 29 частини першої статті 1 Закону України 
“Про оборонні закупівлі”.

Задля досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується внести 
зміни та доповнення до Податкового кодексу України:

1) уточнити групи товарів, товарні позиції та підкатегорії УКТ ЗЕД 
оборонного призначення, операції з ввезення на митну територію України та 
постачання на митній території України яких звільняються від оподаткування 
податком на додану вартість (зміни до пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ 
“Перехідні положення” Податкового кодексу України);

2) не застосовувати норми пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 
199 Податкового кодексу України при здійсненні операцій з ввезення на митну 
територію України та постачання на митній території України товарів, 
визначених у підпунктах 4 та 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні 
положення” Податкового кодексу України;



3) тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем 
місяця, в якому буде припинено або скасовано дію воєнного стану в Україні, 
звільнити від оподатковування податком на додану вартість операцій з 
постачання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням військового 
призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю, а саме:

- послуги з розробки, модифікації, тестування та/або технічної підтримки 
програмного забезпечення, 

- послуги з розроблення документації (для цілей розроблення, модифікації, 
тестування та технічної підтримки  такого  програмного забезпечення)  та/або

- надання майнових прав інтелектуальної власності на програмне 
забезпечення, у тому числі за ліцензійними договорами;

4) тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, та протягом трьох  
років, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, звільнити від 
оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну 
територію України товарів, що належать Міністерству оборони України 
Збройним Силам України, а також іншим утворенням відповідно до законів 
України військовим формуванням, розвідувальним органам, органам 
спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією 
та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави, 
поміщені у митний режим переробки за межами митної території України, та/або 
продуктів їх переробки, які повертаються на митну територію України у 
митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування.

Головне науково-експертне управляння Апарату Верховної Ради 
України не заперечує в цілому щодо можливості прийняття законопроекту, але 
висловило зауваження.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 
законопроекту зазначило, що з огляду на те, що положення законопроекту 
спрямовано на врегулювання питань забезпечення критичних потреб Сил 
оборони України, проект Закону (реєстр. № 9061 від 24.02.2023) підтримано.

Міністерство оборони України пропонує підтримати зазначений 
законопроект, водночас з метою унормування питання звільнення від 
оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну 
територію України товарів оборонного призначення (літаки і вертольоти) і 
своєчасним забезпеченням потреб Збройних Сил України та інших структур 
сектору безпеки і оборони України в озброєнні та військовій техніці, 
підтримання техніки у правному та боєздатному стані, а також з метою швидкого 
забезпечення Збройних Сил України речовим майном в умовах воєнного стану 
просить врахувати наступні зауваження.

“У підпункті 1 пункту 1 розділу І:
абзац чотирнадцятий викласти в наступній редакції:
“групи 88 (тільки для товарів, що використовуються в оборонних цілях), 

крім включених до товарних позицій 8801, 8805 (крім обладнання стартового для 
літальних апаратів та палубних гальмових або аналогічних пристроїв), 8807 
(крім призначених для виробів товарних позицій 8802 або 8806), товарної 



підкатегорії 8804 00 00 00 (крім парашутів та інших пристроїв, призначених для 
десантування військовослужбовців та/або військової техніки)”.

абзаци п’ятнадцятий – шістнадцятий вилучити. В зв’язку з чим абзаци 
сімнадцятий – двадцять восьмий рахувати абзацами п’ятнадцятим – двадцять 
шостим.

У підпункті 2 пункту 1 розділу І:
цифри 91 та 92 замінити на 93 та 94 відповідно;
доповнити новими абзацами в наступній редакції:
“95. Тимчасово протягом дії воєнного стану в Україні, 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-ІХ та протягом трьох років, в якому воєнний стан буде припинено 
або скасовано, звільняються від оподаткування податком на додану вартість під 
час ввезення на митну територію України товари оборонного призначення 
кінцевим отримувачем яких згідно з умовами договору визначено Міністерство 
оборони:

товарні позиції 6201, 6203, 9404, 6211, 6102, 3926, 6115, 6107, 6506, 6403, 
6117 згідно з УКТ ЗЕД”.

Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України після 
попереднього опрацювання тексту законопроекту пропонує норму нового 
пункту 92 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу 
України викласти у такій редакції:

“92. Тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, 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, та протягом трьох років з дня його припинення чи скасування, 
звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення 
на митну територію України товарів, що належать державі в особі Міністерства 
оборони України, Збройних Сил України, а також інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, розвідувальних органів, державних 
органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які 
Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони 
держави, поміщені у митний режим переробки за межами митної території 
України, та/або продукти їх переробки, які повертаються на митну територію 
України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування”.

Під час обговорення законопроекту на засіданні Комітету, народні депутати 
України – члени Комітету підтримали пропозицію Міністерства фінансів 
України щодо необхідності обмеження періоду застосування зазначеної норми - 
лише періодом воєнного стану в Україні.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пункту 3 частини першої 
статті 16 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, частини 
третьої статті 93, статей 108, 111, 114 Регламенту Верховної Ради України, 
Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 



внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового 
кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану 
вартість операцій з постачання/ввезення товарів для потреб безпеки і оборони у 
період воєнного стану (реєстр. № 9061 від 24.02.2023 року) поданий народним 
депутатом України Єфімовим М.В. та іншими народними депутатами України:

включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в 
цілому з урахування такої пропозиції Комітету:

“абзац шостий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у 
такій редакції:

“92. Тимчасово, протягом дії воєнного стану в Україні, 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, звільняються від оподаткування податком на додану вартість 
операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать державі в 
особі Міністерства оборони України, Збройних Сил України, а також інших 
утворених відповідно до законів України військових формувань, розвідувальних 
органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними 
функціями, на які Конституцією та законами України покладено функції із 
забезпечення оборони держави, поміщені у митний режим переробки за межами 
митної території України, та/або продукти їх переробки, які повертаються на 
митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або 
обслуговування”,

та з урахуванням техніко-юридичних правок.
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 


