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Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

 

 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

 

до проекту Закону України про внесення змін 

до статті 165 Податкового кодексу України 

 

                                                                                                     17 січня 2018р. 

 

         Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

розглянув на засіданні про внесення змін до статті 165 Податкового кодексу 

України  (реєстр.№6024 від 03.02.17р.),  поданий  Кабінетом Міністрів України. 

 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту його розроблено у 

зв’язку з  необхідністю створення сприятливих умов для здійснення благодійної 

діяльності, спрямованої на вирішення питань забезпечення потреб 

військовослужбовців та працівників Державної спеціальної служби транспорту, 

які є учасниками антитерористичної операції.  
 

       Законопроектом передбачається внесення змін до підпункту “а”       

підпункту 165.1.54 статті 165 Податкового кодексу України  згідно з якими 

сума (вартість) благодійної допомоги виплаченої (наданої) благодійниками, у 

тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру 

волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом 

України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", на користь 

учасників бойових дій - військовослужбовців (резервістів, 

військовозобов’язаних) та працівників Державної спеціальної служби 

транспорту, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції, не включатиметься до 

складу загального оподатковуваного доходу таких осіб, тобто не підлягатиме 

оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. 

 

Головне науково експертне Управління Апарату Верховної Ради України 

у висновку по законопроекту, підтримує його прийняття  за основу у першому 

читанні та зазначає, що його редакція потребує техніко-правової корекції.  

 

 

           З урахуванням зазначеного Комітет вирішив: 

 

      

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5073-17


 

 

      1.  Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статті 165 Податкового кодексу України  (реєстр.№6024 від 

03.02.17р.),  поданий  Кабінетом Міністрів України, (…за рішенням 

Комітету). 

 

2. Доповідачем від Комітету на засіданні Верховної Ради України визначити 

народного депутата України Южаніну Н.П. - Голову Комітету з питань 

податкової та митної політики. 

 

 

         Голова Комітету                                                                   Н.П.Южаніна 

 

 

 


