
проект Закону України

«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких 
законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень»

Р.№ 5600



Індексація ставок:

• акцизного податку на алкогольні напої

• екологічного податку

• рентної плати 
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Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)

ЗМІСТ ЗАХОДУ

1,58 млрд
грн

0,78

0,22

0,58

1. ІНДЕКСАЦІЯ СТАВОК ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ

01.07.2021

Які визначені в абсолютних значеннях, з урахуванням: 

o індексу споживчих цін (2020 рік – 105,0%*) до ставок акцизного податку на 
алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок за викиди двоокису вуглецю     
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди 
забруднюючих речовин у водні об’єкти та за розміщення малонебезпечних
нетоксичних відходів гірничої промисловості) та рентної плати за користування 
радіочастотним ресурсом України; 

o індексу цін виробників промислової продукції (2020 рік – 114,5%*) до ставок рентної 
плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних 
копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів

* лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2021 № 3011-
02/22956-03



Встановлення заборони самостійного формування державними 
підприємствами та господарськими товариствами, у статутному 
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, 
резервів під майбутні витрати та сумнівні борги відповідно               
до власної облікової політики
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3.1. Встановлення заборони самостійного формування 
державними підприємствами та господарськими товариствами, 
у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 
належить державі, резервів під майбутні витрати та сумнівні 
борги відповідно до власної облікової політики

0,1

3.2. Збільшення фінансового результату до оподаткування          
на суму наданої безповоротної фінансової допомоги в межах 
однієї фінансово-промислової групи

Відсутні дані для 
розрахунку

1,2 млрд
грн

млрд
грн

3.3. Встановлення обмеження  перенесення збитків минулих 
періодів у розмірі 50 % для великих платників податків

/перенесення збитків минулих років без будь-яких обмежень
призводить до значних втрат бюджету/

4,0 млрд
грн

2. ЧАСТИНА ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.01.2021 (річна звітність)

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)

3. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
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4.1. оподаткування операцій з  продажу третього та більше  
об’єктів нерухомості протягом року за ставкою 18%

*діюча ставка: продаж першого – 0%; другого та наступних – 5%

0,6 млрд
грн

4.2. звільнення від оподаткування ПДФО та військовим збором 
доходів, отриманих платником податку у вигляді часткової           
або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок,               
яка виплачується в рамках бюджетної програми «Забезпечення 
функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної 
програми впровадження фінансово-кредитних механізмів 
забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом 
Міністрів України, а також суми коштів, отриманих платником 
податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій

*надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого 
підприємництва, у тому числі мікропідприємництва, та середнього 
підприємництва; здешевлення вартості іпотечних кредитів

4. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)



5.1. обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-
посередників у разі придбання та/або імпорту товарів,                    
що у подальшому постачаються на митній території України 
/протидія «скруткам»/
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5.2. скасувати пільги з ПДВ для платників, які здійснюють 
постачання житла (об’єктів житлового фонду) на вторинному ринку
/оподаткування продажу як на первинному так і на вторинному ринку. Рівні 
умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку житла з огляду на те, що ціни 
на житло формуються з урахуванням попиту та пропозиції/

Пільга для першого постачання доступного житла та житла, що будується       
за державні кошти, залишається.

5.3. запровадження оподаткування ПДВ операцій з реалізації 
Національним банком України дорогоцінних металів (крім 
інвестиційного золота)

3,0 млрд
грн

2,3 млрд
грн

Відсутні дані 
для 

розрахунку

5. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)
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5. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)

5.4. Обмежити можливість включення до складу 
податкового кредиту податкових накладних, складених
більше ніж 6 місяців з моменту здійснення операції

ПДВ на місяць

1,0
При цьому, з метою захисту права покупців на податковий
кредит, у разі зупинення реєстрації податкових накладних
в ЄРПН, буде передбачено, що перебіг строку  6 місяців
переривається на період зупинення реєстрації таких 
податкових накладних.   
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6.2. Перенесення на виробників та імпортерів обов’язку сплати 5-% 
акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, 
який на сьогодні сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі 

Протидія мінімізації роздрібного акцизного податку при продажу 
тютюнових виробів за готівку без застосування РРО

Діюча норма: акцизний податок з роздрібного продажу 
тютюнових виробів зараховується до місцевих бюджетів. 

Для уникнення втрат місцевих бюджетів потрібні зміни до 
Бюджетного кодексу для перерозподілу акцизу з державного до 
місцевого бюджету

Зазначені норми набирають чинність лише після набрання 
чинності змін до Бюджетного кодексу України в частині 
запровадження механізму зарахування відповідного акцизного 
податку до місцевих бюджетів

1,5млрд
грн

6.1. Скасувати пільгу з акцизного податку для платників, які 
здійснюють постачання електричної енергії (когенераційної
та/або з відновлювальних джерел);

2,1 млрд
грн

6. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)

!
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6.3.  - скасування процедури призупинення ліцензії

Діюча норма (Закон України №481): ліцензія призупиняться у разі
несплати чергового платежу. 

Доповнення підстав для анулювання ліцензії:
несплата чергового платежу за ліцензію (передбачено попередження
ліцензіата про строки сплати 4 рази протягом місяця);

встановлення факту здійснення роздрібної торгівлі через РРО (КОРО) 
не зазначені в ліцензії;

встановлення факту відсутності суб'єкта господарювання за 
місцезнаходженням та/або за місцезнаходженням провадження
діяльності, які зазначені у виданій ліцензії;

порушення термінів звернення до органу ліцензування щодо зміни
відомостей, зазначених у виданій суб'єкту господарювання ліцензії;

відмова, без законодавчих підстав, від доступу представника
контролюючого органу до проведення перевірки.

Видаляються норми щодо анулювання ліцензій на підставі
рішення суду.

Додатковий 
ресурс відсутній

Додатковий 
ресурс відсутній

6. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)
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6.4. Руйнування схеми накопичення товарних запасів тютюнових 
виробів перед підвищенням ставок акцизного податку шляхом 
встановлення сплати акцизного податку із застосуванням 
коефіцієнта 1,5 за реалізацію на внутрішній ринок                      
та/або ввезення на митну територію України тютюнових виробів  
у розмірі, що перевищує 115 % середньомісячного обсягу 
реалізації на внутрішньому ринку такої продукції або її ввезення 
таким підприємством-виробником та/або імпортером                   
за попередні дев’ять місяців.

1,4 млрд
грн

6. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)
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6.5. Запровадження звітування тютюново-ферментаційними
заводами про обсяги імпорту, виробництва та обігу тютюнової
сировини, прирівняти до податкової декларації /посилення
контролю за виробництвом тютюнових виробів

6.6. Покращення адміністрування акцизного податку 

Віднесення до операцій із реалізації підакцизної продукції 
недостач, встановлених фактичною перевіркою у суб’єктів 
господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів /посилення
контролю за сплатою роздрібного акцизу із тютюнових виробів/

Надання повноважень ДПС щодо здійснення фактичних перевірок у 
разі порушення законодавства в частині виробництва, обліку, 
зберігання та транспортування пального /посилення контролю за 
обігом пального/

повернення до ст. 124 Податкового кодексу норм щодо застосування
штрафу при несвоєчасній передоплаті акцизу з тютюнових виробів
(на 15 день після отримання акцизних марок).

Додатковий 
ресурс відсутній

Додатковий 
ресурс відсутній

6. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)



7.1. ставки екологічного податку за скиди забруднюючих 
речовин у водні об’єкти з 01 липня 2021 року збільшити в 
1,6 рази та передбачити їх поступове підвищення  у 8 
разів у 2029 році 
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0,1

7.2. підвищення ставки екологічного податку за викиди 
двоокису вуглецю (СО2) з 10 грн/тонну
до 30 грн/тонну

/мінімальна ставка в ЄС – 1 Євро  /у Польщі/

7.3. відміна заниженої ставки екологічного податку за 
відходи для підприємств гірничої промисловості
з 0,49 грн/тонну до 1,5 грн/тонну

/ставки для інших об’єктів – 5 грн/тонну/

млрд
грн

2,1 млрд
грн

0,3 млрд
грн

7. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)
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0,5 млрд
грнУсунення можливості платника суб’єктивно визначати вартість 

корисної копалини  та занижувати суму рентної плати 

запровадження визначення бази оподаткування за єдиним 
стандартом шляхом класифікації видобутої мінеральної 
сировини згідно з галузевими вимогами

запровадження диференціації ставок оподаткування руд заліза в 
залежності від розміру фактичної ціни  реалізації визначеної, як 
середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR 
China, за інформацією, що офіційно зазначена світовим 
інформаційним агентством Platts, та опублікованої на офіційному 
вебсайті Мінекономіки

встановити коригування бази оподаткування руд заліза на 
коефіцієнт сухої ваги товарної продукції (0,9)

3,5 млрд
грн

8. РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ДЛЯ 
ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)



9.1. запровадження оподаткування земельним податком 
земельних ділянок, що фактично використовуються без 
належного оформлення права на використання  /у тому 
числі «самозахват»/

13

9.2. скасування пільги з плати за землю за земельні ділянки, 
надані закладам науки, які не використовуються за цільовим 
призначенням 

/стосується закладів, які повністю утримуються за рахунок 
коштів державного або місцевих бюджетів/

9.3. скасування мораторію на індексацію нормативної 
грошової оцінки земель для цілей оподаткування платою за 
землю (крім с/г угідь)

2,2 млрд
грн

Відсутні дані для 
розрахунку

Відсутні дані для 
розрахунку

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.01.2022 (базовим є календарний рік) 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)

9. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ



10.1. Заборона застосування єдиного податку четвертої групи 
платниками, основним видом діяльності яких є птахівництво

/переведення на третю групу єдиного податку або  загальну 
систему оподаткування/
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0,1 млрд
грн

10. ЄДИНИЙ ПОДАТОК

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)
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10,3 млрд
грн

4.2. запровадження мінімального податкового зобов’язання 
з 1 гектара сільськогосподарських земель

/боротьба з «тіньовим» використанням землі, в т.ч. «тіньовою» 
орендою/

11. МІНІМАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ ЗАБОВ’ЯЗАННЯ
(ПДФО, ЄДИНИЙ ПОДАТОК, ПОДАТОК НА ПРИБУТОК) 

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.01.2022 

Додатковий ресурс
(в розрахунку на рік)



12.1. Забезпечення податковою заставою донарахованих
за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових
зобов’язань на час адміністративного або судового оскарження
/ адміністративний арешт на період оскарження/

За час здійснювати оскарження донарахованих сум майно
боржника може бути відчужено, що у подальшому унеможливить
стягнення таких донарахованих сум до бюджету.

12.2.   Обмеження у праві виїзду за кордон керівника юридичної
особи – боржника на підставі рішення суду до повного погашення
податкового боргу 

/на сьогодні такі права має державний виконавець в межах 
виконавчого провадженн/

Потребуватиме внесення змін до законів:
- Податкового кодексу України;
- Кодексу адміністративного судочинства України;
- Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
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Ефект від 
запровадження

сприятиме
зниженню
рівня
податкового
боргу

На 01.01.2021

96,45 млрд грн -
загальна сума 
боргу;
101,6 тис. 
боржників–
юридичних осіб, 
з них 33,3 тис. 
економічно 
активні 
підприємства із 
сумою боргу 
31,7 млрд грн 

12. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГ БОРГУ

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 



13.1. Надання права ДПС без звернення до суду стягувати 
податковий борг за самостійно визначеним платником грошовим 
зобов'язанням (податкова декларація, уточнюючий розрахунок)
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13.4. Встановлення обов'язку для суб'єктів господарювання при 
роздрібній реалізації алкогольних напоїв сканувати штрихкод
акцизної марки та відображати його зміст в чеку 

13.2. Податкові органи можуть отримувати від платника інформацію
(пояснення) не лише по факту виявленого правопорушення,             
а й з інших питань, пов’язаних з оподаткуванням,  можливих
порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених
операціях.

можливі
зловживання щодо
перевищення
повноважень з боку 
податкових органів

Ризики: 

13.3. Покладання на Мінфін обов'язку затвердити форму обліку
товарних запасів

13. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

ЗМІСТ ЗАХОДУ
01.07.2021 

!




