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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 зміни до пункту 165.1 статті 165 
Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів 
за споживчими кредитами під час воєнного стану» (реєстр. № 9052 від 
22.02.2023 року), поданий Кабінетом Міністрів України.

14 березня 2023 року
протокол №130

Комітет на своєму засіданні 14 березня 2023 року (протокол №130) 
розглянув проект Закону України «Про внесення зміни до пункту 165.1 статті 
165 Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів 
за споживчими кредитами під час воєнного стану» (реєстр. №9052 від 
22.02.2023 року), поданий Кабінетом Міністрів України.

Проектом Закону (реєстр. №9052 від 22.02.2023р.) пропонується доходи, 
отримані позичальниками внаслідок обов’язкової реструктуризації 
зобов'язань позичальників за договорами про споживчий кредит, місцем 
постійного проживання споживача (зокрема, якщо споживач є особою, що 
перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа відповідно до порядку, 
встановленого Законом України Кабінетом Міністрів України), є територія, на 
якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована Російською 
Федерацією територія, включити до переліку доходів, які не включаються до 
розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є внесення 
доходів, отриманих позичальниками внаслідок проведеної реструктуризації за 
договорами про споживчий кредит, місцем постійного проживання або 
покинутим місцем постійного проживання яких (в тому числі якщо споживач 
є особою, що перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа у порядку, 



встановленому Кабінетом Міністрів України) є територія, на якій ведуться 
(велися) бойові дії або тимчасово окупована Російською Федерацією 
територія, до переліку доходів, які не включаються до розрахунку загального 
місячного (річного) оподатковуваного доходу

Головне науково експертне управління 
Головне науково-експертне управління висловило зауваження.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 
зазначило, що законопроект може бути підтримано.

За результатами обговорення цього законопроекту народними 
депутатами України членами Комітету підтримано законопроект з 
урахуванням того, що внесений проект системно пов’язаний із проектом 
(реєстр. №9051) та є похідним від нього, тому рішення щодо нього слід 
приймати за результатами розгляду проекту (реєстр. № 9051). 

Члени Комітету також висловили низку зауважень до законопроекту. У 
зв’язку з цим Комітет вважає за доцільне під час підготовки законопроекту до 
другого читання внести пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, 
усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших 
структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не 
були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету 
правового регулювання законопроекту.

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 рекомендувати Верховній Раді України:

1) проект Закону України «Про внесення зміни до пункту 165.1 статті 165 
Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за 
споживчими кредитами під час воєнного стану» (реєстр. №9052 від 22.02.2023 
року), 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-юридичним доопрацюванням, 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.

Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету - 
народного депутата України Д.О. Гетманцева.

Голова Комітету                                                                  Д.О. Гетманцев 

Левченко В.В.
 т.255-27-35


