
Проект 

 

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 пункту 291.4 статті 

291 Податкового кодексу України (щодо розвитку малого бізнесу)» 

(реєстр. №9533 від 04.02.2019)  

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної 

політики на своєму засіданні розглянув проект Закону України «Про 

внесення змін до пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (щодо 

розвитку малого бізнесу)» (реєстр. №9533 від 04.02.2019), поданий 

народними депутатами України Продан О.П., Кужель О.В., Галасюком В.В. 

та іншими  

Цілі та завдання законопроекту полягають у збільшенні граничного 

обсягу доходу, передбаченого для платників єдиного податку першої-третьої 

груп. 

Законопроектом реєстр. №9533  пропонується внести зміни до 

Податкового кодексу України, якими з 1 липня 2019 року збільшити 

граничний обсяг доходів, що дозволяє платникам перебувати на спрощеній 

системі оподаткування: 

 для платників першої групи з 300 000 гривень до 1 500 000 гривень;  

для платників другої групи з 1 500 000 гривень до 10 000 000 гривень;  

для платників третьої групи з 5 000 000 гривень до 40 000 000 гривень. 

Законопроект реєстр. №9533 за висновком Комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету від 14.03.2019 матиме вплив на показники 

бюджету (може призвести до зменшення доходів Державного бюджету від 

загальнодержавних податків та збільшення доходів бюджетів місцевого 

самоврядування від єдиного податку) та у разі прийняття відповідного закону 

до 15.07.2019 він має вводитись в дію не раніше 01.01.2020, а після 

15.07.2019 – не раніше 01.01.2021. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України в цілому не заперечує щодо необхідності перегляду розміру 

вказаних обсягів доходів. 

За  наслідками розгляду Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (щодо 

розвитку малого бізнесу) (реєстр. №9533 від 04.02.2019), поданий народними 

депутатами України Продан О.П., Кужель О.В., Галасюком В.В. та іншими, 

включити до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України.  

 

Голова Комітету                                                               Н.П. Южаніна 


