
Проект до №8349 

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

до проекту Закону про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні 

положення” Податкового кодексу України (щодо відносин, пов’язаних із 

здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях) 

(реєстр. № 8349 від 15.05.2018) 

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до розділу ХХ 

“Перехідні положення” Податкового кодексу України (щодо відносин, 

пов’язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях), поданий народними депутатами України Герасимовим 

А.В., Бурбаком М.Ю., Ляшком О.В., Южаніною Н.П., Вінником І.Ю. 

(реєстр. № 8349 від 15.05.2018 р.). 

У пояснювальній записці до законопроекту визначено, що метою 

законопроекту є поширення дії норм, які тимчасово діють на період проведення 

антитерористичної операції, також і на період здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС). 

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується внести 

доповнення до пункту 32 підрозділу 2 та підпункту 1.7 пункту 161 підрозділу 10 

розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, спрямовані на 

збереження існуючих пільг зі сплати військового збору з доходів у вигляді 

грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, 

військовослужбовців та інших осіб, які братимуть участь уже не в 

антитерористичній операції, а в здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях та пільг з оподаткування податком на додану 

вартість операцій з ввезення на митну територію України та постачання на 

митній території України ряду спеціальних засобів індивідуального захисту 

військових (бронежилети, шоломи), лікарських засобів та медичних виробів, 

продукції оборонного призначення на період здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюється шляхом 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС). 



Підтримуючи в цілому ідею законопроекту, слід звернути увагу на 

необхідність врегулювання питання щодо застосування законодавчих норм, в які 

законопроектом вносяться доповнення, у період з початку здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і до набрання 

чинності внесених до Податкового кодексу України змін. У зв’язку з чим 

доцільно передбачити у законопроекті перехідну норму, якою б було визначено 

правила застосування у зазначений період законодавчих норм, в які 

законопроектом вносяться доповнення.  

Для цього пропонується розділ ІІ законопроекту після пункту першого 

доповнити новим пунктом такого змісту: 

”2. Положення розділу І цього Закону щодо внесення змін до розділу ХХ 

“Перехідні положення” Податкового кодексу України застосовується до 

податкових періодів починаючи з 1 травня 2018 року”. 

Головне Науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

підтримуючи прийняття законопроекту у першому читанні, водночас звертає 

увагу, що термін “антитерористична операція” застосовується і в статті 165 

Податкового кодексу України, до якої також слід внести відповідні зміни. 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України (щодо 

відносин, пов’язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях), поданий народними депутатами України 

Герасимовим А.В., Бурбаком М.Ю., Ляшком О.В., Южаніною Н.П., 

Вінником І.Ю. (реєстр. № 8349 від 15.05.2018 р.) за рішенням Комітету. 

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики, народного депутата України 

Южаніну Н.П. 

 

 

 

 

Голова Комітету       Н.П. Южаніна 


