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Щодо проекту Закону про внесення змін  

до Податкового кодексу України щодо  

відображення у податковій звітності сум доходу,  

нарахованого (сплаченого) на користь  

фізичних осіб, і сум утриманого з них податку 

(реєстр. № 3038а) 

 

Комітет відповідно до предметів відання розглянув проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо відображення у податковій звітності сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку (реєстр. № 3038а від 28.08.2020), внесений народними депутатами України 

Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М., Ніколаєнком А.І., Соболєвим С.В., і відзначає. 

Метою законопроекту, на думку суб‘єктів права законодавчої ініціативи, є 

узгодження положень діючого законодавства України щодо обліку доходів 

населення, забезпечення реального підходу до дійсності, виключення порушень 

податкового законодавства при відображенні доходів населення від здачі (продажу) 

вторинної сировини, побутових відходів, брухту чорних, кольорових металів у 

податковій звітності, а також надання гарантованих Конституцією України прав 

визначених частиною 1 статті 19 Конституції України, а саме «правовий порядок в 

Україні ґрунтується на принципах, відповідно до яких ніхто не може бути 

примушений робити те, що не передбачено законодавством». 

Законопроектом передбачено внесення доповнення до підпункту 165.1.25. 

пункту 165.1. статті 165 Розділу ІV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового 

кодексу України в частині відображення в податковій звітності доходів фізичних осіб 

за здану (продану) вторинну сировину, побутові відходи, брухту чорних, кольорових 

металів загальною сумою без персоніфікації. 

Як зазначено у пояснювальній записці, реалізація законопроекту не потребує 

додаткових витрат з Державного бюджету. Ухвалення даного Закону дозволить 

виключити порушення податкового законодавства в частині відображення доходів 

фізичних осіб від здачі (продажу) вторинної сировини, побутових відходів, брухту 

чорних, кольорових металів, звільнити бізнес у сфері поводження з відходами від 



необґрунтованих фінансових санкцій, що дозволить збільшити обсяги залучення 

вторинної сировини у господарський обіг, покращити стан довкілля та збільшити 

надходження в бюджет. 

 

За результатами розгляду, Комітет   в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 

внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу 

проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

відображення у податковій звітності сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (реєстр. № 3038а від 

28.08.2020), внесеного народними депутатами України Тимошенко Ю.В., 

Цимбалюком М.М., Ніколаєнком А.І., Соболєвим С.В. 

 

2. Рішення направити до Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики. 

 

 

 

Голова Комітету                                                           О. БОНДАРЕНКО 


