
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  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

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, 
податкової та митної політики
Д. Гетманцеву

Щодо  реєстр. №2330 
від 29.10.2019 р.

Шановний Даниле Олександровичу!

Керуючись частиною сьомою статті 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 01 
липня 2020 року в режимі відеоконференції, розглянув проект Закону 
України «Про внесення змін до підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу 
України у зв'язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних 
наслідків невиконання грошових зобов'язань», реєстр. № 2330 від 29.10.2019 
року, поданий народними депутатами України Ткаченком М.М., 
Аллахвердієвою І.В., Горбенком Р.О., Кузнєцовим О.О.

Вказаним законопроектом пропонується для цілей оподаткування не 
вважати додатковим благом платника податку та не включати до розрахунку 
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу суму, прощену 
(анульовану) кредитором, у зв’язку із перерахунком, проведеним відповідно 
до статті 92 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб».

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано на те, що прийняття Верховною Радою України 
даного законопроекту прямо залежить від прийняття проекту Закону «Про 
внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення внутрішньо переміщених 



осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань», реєстр. 
№2329 від 29.10.2019 року, внесеного народним депутатом України 
Ткаченком М.М. та іншими.

Враховуючи, що з моменту реєстрації законопроекту Підрозділ 1 Розділу 
ХХ Податкового кодексу України був доповнений пунктами 11, 12 і 13, 
доцільно доповнити вказаний підрозділ новим пунктом 14 із запропонованою 
ініціативою.

Комітетом відзначено актуальність зазначеного законопроекту з огляду 
на його позитивні положення для внутрішньо переміщених осіб. 

За підсумками розгляду, 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 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу 
України у зв'язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб» щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від негативних 
наслідків невиконання грошових зобов'язань», реєстр. №2330 від 29.10.2019 
року, поданий народними депутатами України Ткаченком М.М. та іншими, за 
результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу з урахуванням 
зауважень та пропозицій, висловлених Комітетом.
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