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Шановний Даниле Олександровичу!

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  8 квітня 2022 р.  розглянув 
проект Закону України  про внесення змін до статті 170 Податкового кодексу 
України щодо збільшення розміру та інших питань, пов’язаних із наданням 
благодійної допомоги, яка не оподатковується, населенню, постраждалому від 
збройної агресії Російської Федерації, (реєстр. №7177), внесений  народними   
депутатами   України  Остапенком А. Д., Гривком С.Д., Павлішем П. В. 
           Даний законопроект  розроблено з метою  збільшення  розміру 
благодійної допомоги, що може надаватися без оподаткування населенню, 
постраждалому від збройної агресії Російської Федерації, та можливості 
розподілу такої допомоги через рахунки громадських об’єднань осіб з 
інвалідністю, ветеранів війни та постраждалих від збройної агресії Російської 
Федерації.
         Для досягнення цієї мети пропонується внести   зміни до  низки 
підпунктів  (2,3,7 статті 170 розділу IV) Податкового кодексу України, якими 
врегулювати на законодавчому рівні збільшення розміру (з 3470 грн. до 34700 
грн) надання благодійної допомоги, населенню, постраждалому від збройної 
агресії Російської Федерації, яка не оподатковується, а також  не включати  до 
оподатковуваного доходу цільову або нецільову благодійну допомогу, що 
надається платнику податку, який постраждав внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації: не включати  до оподаткованого доходу  суми  нецільової 
благодійної допомоги, у тому числі  матеріальної, що надається резидентами - 
юридичними або фізичними особами  на користь платника податку сукупно у 
розмірі 34700 в період правового режиму  воєнного стану внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації і протягом дванадцяти місяців після його 
припинення або скасування.



           Також цим законопроектом передбачається надання  права  розподіляти 
благодійну допомогу постраждалим від збройної агресії через рахунки  
громадських  об’єднань осіб з інвалідністю, ветеранів війни та постраждалих 
від збройної агресії Російської Федерації. 
           За інформацією авторів законопроекту, реалізація законопроекту не 
потребуватиме додаткових видатків з державного чи з місцевого бюджетів 
України. 
         В ході обговорення народні депутати члени Комітету відзначили, що 
даний законопроект є актуальним і заслуговує на підтримку. Визначений на 
сьогодні неоподатковуваний річний розмір благодійної допомоги у сумі 3470 
грн., що надається громадянам є занадто мізерним. В умовах війни велика 
кількість людей потребують значної  допомоги на лікування та  інші потреби. 
Ухвалення запропонованих норм дозволить збільшити  розмір неоподаткованої 
благодійної допомоги населенню, постраждалому від збройної агресії 
Російської Федерації в десять разів  до 34700 грн., що  сприятиме захисту прав 
громадян.   
         Разом з тим, Комітет звертає увагу, що збільшення у десять разів 
неоподаткованого річного розміру благодійної допомоги пропонується 
встановити на період правового режиму воєнного стану внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації і протягом дванадцяти місяців після його 
припинення або скасування. З огляду на зазначене, можливість розподілу такої 
допомоги   через банківські рахунки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, 
ветеранів війни та постраждалих від збройної агресії Російської федерації  
доцільно було б  також   обмежити таким  же періодом. 
          За наслідками обговорення Комітет ухвалив рішення: надіслати до 
головного Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики висновок з пропозицією рекомендувати  Верховній Раді 
України проект Закону України  про внесення змін до статті 170 Податкового 
кодексу України щодо збільшення розміру та інших питань, пов’язаних із 
наданням благодійної допомоги, яка не оподатковується, населенню, 
постраждалому від збройної агресії Російської Федерації (реєстр.№ 7177),  
поданий народними депутатами України Остапенком  А.Д., Гривком С.Д., 
Павлішем П.В. за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу і 
в цілому з урахуванням зауважень Комітету. 

           З повагою
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