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Про проект Закону                                                                                 

(реєстр. № 5028)                                                                                

 

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект Закону 

України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо соціальних 

пільг та соціальних гарантій для учасників бойових дій (реєстр. № 5028 від 

05.02.2021 р.), поданий народним депутатом України Заремським М.В., і 

відзначає таке. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його 

розроблено відповідно до вимог Конституції України з метою захистити права 

на соціальні пільги для учасників бойових дій та врегулювати основні засади 

щодо їх отримання. 

Законопроектом передбачено доповнення переліку отримувачів 

податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам пільги, 

визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу 

України, декількома категоріями осіб, які мають статус учасника бойових дій 

та визначені пунктами 19, 20, 21 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту». 

Крім того, пропонується доповнити перелік отримувачів податкової 

соціальної пільги у вище зазначеному розмірі категорією фізичних осіб, на які 

не поширюються дії абзацу першого пункту 21 статті 6 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та не мають такі особи 

статусу учасника бойових дій, зокрема це працівники підприємств, установ, 

організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні 

проведення антитерористичної операції, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також на осіб, які 

добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 
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національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі 

здійснювали волонтерську діяльність). 

За інформацією Державної податкової служби України реалізація 

запропонованих змін може призвести до втрат місцевих бюджетів. На сьогодні 

за даними Міністерства у справах ветеранів України кількість осіб, які 

отримали статус учасників бойових дій у зв’язку з участю в антитерористичній 

операції на території України, становить майже 405481 осіб. 

Розрахована сума податку на доходи фізичних осіб у разі отримання 

податкової соціальної пільги (у розмірі 200 відсотків) зазначеної кількості осіб 

на кожну особу у 2021 році становитиме 408,8 грн за місяць, тобто загалом 

майже 2 млрд гривень на рік. 

Пунктом 2 проекту Закону передбачається, що цей Закон набирає 

чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

Як зазначає у своєму висновку Міністерство юстиції України, одним із 

принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство України, є принцип 

стабільності, який полягає у тому, що зміни до будь-яких елементів податків 

та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового 

бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та 

збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом 

бюджетного року (підпункт 4.1.9 пункту 4.1 статті 4 Податкового кодексу 

України). 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, cтаном на дату 

подання законопроект не потребує додаткових видатків з державного бюджету 

України. 

У матеріалах до законопроекту відсутнє фінансово-економічне 

обґрунтування та джерела покриття витрат бюджету. 

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в: 

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

митної політики внести пропозицію Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо соціальних 

пільг та соціальних гарантій для учасників бойових дій  

(реєстр. № 5028 від 05.02.2021 р.), поданий народним депутатом України 

Заремським М.В., за результатами розгляду в першому читанні повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

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

політики. 

 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 


