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№

Редакція, прийнята в першому читанні

1

Висновки, обґрунтування

ПРОЕКТ

Про внесення зміни до статті 268
Податкового кодексу України щодо
звільнення від сплати туристичного збору
внутрішньо переміщених осіб

Закон України
-1- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Враховано

Назву законопроекту викласти у наступній
редакції:
"Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо уточнення окремих
умов надання пільг по сплаті туристичного
збору та податку на нерухоме майно"

Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо уточнення окремих умов
надання пільг по сплаті туристичного збору та
податку на нерухоме майно

Верховна Рада України п о с т а н о в л я

Верховна Рада України п о с т а н о в л я

є:

6

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Закон УкраЇни

4
5

(друге читання)

ПРОЕКТ

2
3

Пропозиції та поправки до проекту

Реєстраційний № 3103

1. Доповнити підпункт 268.2.2. пункту
268.2 статті 268 Податкового кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№№ 13-17, ст. 112) підпунктом «з» такого
змісту:

«з) взяті на облік як внутрішньо
переміщені особи відповідно до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» - у разі, якщо
адреса їхнього фактичного місця проживання,

є:
-2- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Враховано

1. Внести до Податкового кодексу України
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№№ 13-17, ст. 112) наступні зміни:
1) доповнити підпункт 268.2.2. пункту
268.2 статті 268 підпунктом «з» такого змісту:

Відхилено

"з) взяті на облік як внутрішньо
переміщені особи відповідно до Закону
України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб", які тимчасово
розміщуються у місцях проживання (ночівлі),

Абзац перший пункту 1 законопроекту
викласти у наступній редакції:
"1. Внести до Податкового кодексу
України (Відомості Верховної Ради України,
2011 р., №№ 13-17, ст. 112) наступні зміни:
1) доповнити підпункт 268.2.2. пункту
268.2 статті 268 підпунктом «з» такого змісту:
-3- Н.д. Шуфрич Н. І. (р.к. №131)
з) взяті на облік як внутрішньо переміщені
особи відповідно до Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» - у разі, якщо адреса
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

зазначеного у довідці про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи, є адресою
одного з місць проживання (ночівлі),
визначених у підпункті 268.5.1 пункту 268.5
статті 268 цього Кодексу».

їхнього фактичного місця проживання,
зазначеного у довідці про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи, є адресою
одного з місць проживання (ночівлі),
визначених у підпункті 268.5.1 пункту 268.5
статті 268 цього Кодексу, з наданням
додаткової дотації з державного бюджету
місцевим
бюджетам
на
компенсацію
відповідних втрат доходів місцевих бюджетів;
-4- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199)
"з) взяті на облік як внутрішньо
переміщені особи відповідно до Закону
України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб", які тимчасово
розміщуються у місцях проживання (ночівлі),
визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5
цієї статті, а інформація про адресу таких
місць зазначена у довідці про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи як адреса
фактичного
місця
їх
проживання/перебування".
-5- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Вацак
Г. А. (р.к. №231), Н.д. Шахов С. В. (р.к.
№315), Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д.
Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д. Єфімов М.
В. (р.к. №259), Н.д. Ковальов О. І. (р.к.
№262), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Горват Р. І. (р.к. №274), Н.д. Кіт А. Б. (р.к.
№327), Н.д. Приходько Б. В. (р.к. №411),
Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232)
«з) взяті на облік як внутрішньо
переміщені особи відповідно до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» - виключно за
адресою фактичного їх місця проживання,
зазначеною у довідці про взяття на такий
облік».
-6- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко В. С.
(р.к. №260)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5
цієї статті, а інформація про адресу таких
місць зазначена у довідці про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи як адреса
фактичного
місця
їх
проживання/перебування";

Враховано

Відхилено

Враховано

2

№

7

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

"з) взяті на облік як внутрішньо
переміщені особи відповідно до Закону
України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб".".
-7- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170)

Відхилено

Доповнити проект Закону, після
пункту 1, новим пунктом: "Доповнити статтю
268 Податкового кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17,
ст. 112), після пункту 268.7.3, новим пунктом
в редакції: "268.7.3-1. Податковий агент,
одночасно з поданням податкової декларації,
інформує орган місцевого самоврядування та
місцевий фінансовий орган про кількість осіб,
визначених у підпункті «з» пункту 268.2.2
статті 268 цього Кодексу, та суму не
стягнутого з них туристичного збору за
базовий податковий (звітний) період".
-8- Н.д. Холодов А. І. (р.к. №22)

Враховано редакцію

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) підпункт 38.6 пункту 38 підрозділу 10
розділу ХХ "Перехідні положення" після
абзацу першого доповнити новим абзацом
другим такого змісту:
"При обчисленні бази оподаткування
об’єктів нерухомості, в тому числі їх часток,
які перебувають у власності фізичних осіб,
контролюючим органом не враховуються
об'єкти нерухомості, що не є об’єктом
оподаткування,
відповідно
до
цього
підпункту".
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий,
вважати відповідно абзацами третім - п'ятим";

Доповнити
законопроект
новим
підпунктом 2 такого змісту:
"2) підпункт 38.6 пункту 38 Підрозділу 10
доповнити після абзацу першого абзацом
другим такого змісту:
"При цьому об’єкти житлової нерухомості,
розташовані на тимчасово окупованій
території, не враховуються при розрахунку
бази оподаткування об’єкта/об’єктів житлової
нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності фізичної особи платника податку, відповідно до підпункту
266.4.1 пункту 266.4 статті 266 цього
Кодексу".
У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий
вважати абзацами третім-п’ятим."
-9- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212), Н.д. Дубінський
О. А. (р.к. №300), Н.д. Ковальчук О. В. (р.к.
№353), Н.д. Василевська-Смаглюк О. М.

Враховано

3

№

8

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

(р.к. №302), Н.д. Воронько О. Є. (р.к. №309),
Н.д. Володіна Д. А. (р.к. №64), Н.д. Герега
О. В. (р.к. №393), Н.д. Діденко Ю. О. (р.к.
№31), Н.д. Заблоцький М. Б. (р.к. №79), Н.д.
Іванчук А. В. (р.к. №294), Н.д. Кінзбурська
В. О. (р.к. №372), Н.д. Колісник А. С. (р.к.
№91), Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Ляшенко А.
О. (р.к. №349), Н.д. Марусяк О. Р. (р.к.
№51), Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к. №90),
Н.д. Петруняк Є. В. (р.к. №87), Н.д. Шкрум
А. І. (р.к. №183), Н.д. Южаніна Н. П. (р.к.
№199)
Доповнити після пункту 1 проекту новим
пунктом 2 такого змісту:
"2) підпункт 38.6 пункту 38 підрозділу 10
розділу ХХ "Перехідні положення" після
абзацу першого доповнити новим абзацом
другим такого змісту:
"При обчисленні бази оподаткування
об’єктів нерухомості, в тому числі їх часток,
які перебувають у власності фізичних осіб,
контролюючим органом не враховуються
об'єкти нерухомості, що не є об’єктом
оподаткування,
відповідно
до
цього
підпункту".
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий,
вважати відповідно абзацами третім - п'ятим";
-10- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити проект Закону, після
доповненого нового пункту 2, новим пунктом:
"Доповнити статтю 268 Податкового кодексу
України (Відомості Верховної Ради України,
2011 р., №№ 13-17, ст. 112), після пункту
268.7.3-1, новим пунктом в редакції: "268.7.32. Органи місцевого самоврядування спільно з
місцевим фінансовим органом, здійснивши
узагальнення інформації, отриманої від
податкових агентів та визначеної у пункті
268.7.3-1 статті 268 цього Кодексу, щорічно,
але не пізніше 01 лютого року, наступного за
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

бюджетним періодом, інформують головний
орган у системі центральних органів
виконавчої влади, що забезпечує формування
і реалізує державну політику у сфері
міжбюджетних
відносин
та
місцевих
бюджетів, та Казначейство України про суму
не отриманого туристичного збору за
попередній бюджетний період з осіб,
визначених підпунктом «з» пункту 268.2.2
статті 268 цього Кодексу, компенсація якого
(безспірне списання коштів Державного
бюджету на користь місцевого бюджету)
здійснюється з коштів Державного бюджету
України
до
бюджету
місцевого
самоврядування
протягом
календарного
місяця з дня, наступного за днем отримання
таких відомостей.".
9

2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

10

-11- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170)

Враховано частково

11

Доповнити проект Закону новим
пунктом, після пункту 2, в редакції: "2.
Кабінету Міністрів України у тримісячний
строк після набрання цим Законом чинності:
1) привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом; 2) забезпечити
приведення центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування і реалізує
державну політику у сфері міжбюджетних
відносин та місцевих бюджетів, своїх
нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом та затвердити, спільно з
Державною казначейською службою України,
порядок відшкодування місцевим бюджетам
сум не отриманого туристичного збору з осіб,
визначених у підпункті «з» пункту 268.2.2
статті 268 Податкового Кодексу України.".
-12- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано частково

Кабінету Міністрів України в місячний
термін внести на розгляд Верховної Ради
України проект закону України про надання

2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк
після набрання цим
Законом чинності :
1) привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;

2) внести на розгляд Верховної Ради
України проект закону України про надання
додаткової дотації з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

додаткової дотації з державного бюджету
місцевим бюджетам на компенсацію втрат
доходів місцевих бюджетів, пов’язаних із
виконанням Закону України «Про внесення
зміни до статті 268 Податкового кодексу
України щодо звільнення від сплати
туристичного збору внутрішньо переміщених
осіб».».

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доходів місцевих бюджетів, пов’язаних із
виконанням Закону України «Про внесення
зміни до статті 268 Податкового кодексу
України
щодо звільнення від сплати
туристичного збору внутрішньо переміщених
осіб».
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