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Керуючись ч. 7 ст. 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет
Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції
тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин на своєму засіданні, проведеному 17 червня 2020
року в режимі відеоконференції, розглянув проект Закону України «Про
внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» (щодо стимулювання погашення недоїмки
платниками єдиного внеску, які перебувають на обліку в органах доходів і
зборів, розташованих на території Донецької та Луганської областей,
підконтрольній українській владі)», реєстр. № 2107 від 10.09.2019 року,
поданий народними депутатами України Шаховим С.В., Вельможним С.А.,
Суховим О.С.
Вказаний законопроект спрямований на стимулювання до сплати
платниками єдиного внеску недоїмки, що виникла у період до 14 квітня 2014
року, та яка з об’єктивних причин, пов’язаних із тимчасовою окупацією
територій у Донецькій та Луганській областях, не була погашена. Проектом
передбачено, що у разі погашення такими платниками суми недоїмки
протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом,
заборгованість із сплати штрафних санкцій та пені підлягає списанню.
У процесі обговорення проекту Закону народними депутатами України –
членами Комітету вказано на його актуальність для багатьох платників
єдиного внеску, які з незалежних від них обставин потрапили у скрутне

становище та не змогли виконати свої зобов’язання щодо погашення
недоїмки.
Також під час обговорення членами Комітету було висловлене
зауваження до законопроекту, а саме щодо пункту, до якого проектом Закону
пропонується внести зміни. Так, пункт 94 розділу VIII Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», був виключений на підставі Закону України № 440-IX «Про
внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від
14.01.2020 р. У зв’язку з викладеним, запропоновану ініціативу доцільно
викласти в окремому пункті розділу VIII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», визначивши при
цьому коло суб’єктів, на яких поширюватиметься його дія.
З огляду на викладене, Комітет ухвалив рішення: рекомендувати
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону
України «Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо стимулювання
погашення недоїмки платниками єдиного внеску, які перебувають на обліку в
органах доходів і зборів, розташованих на території Донецької та Луганської
областей, підконтрольній українській владі)», реєстр. №2107 від 10.09.2019
р., поданий народними депутатами України Шаховим С.В. та іншими, за
результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу з
урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених Комітетом.
Голова Комітету
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