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Про проекти законів України щодо зміни порядку зарахування
податку на доходи фізичних осіб до бюджетів

(реєстр. №№ 4062, 4115, 4238, 4239, 4369, 4370, 5066, 5066-1,
5244, 5244-1, 5244-2, 5244-3, 5245, 5364, 5364-1)

____________________________________________________________

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні проекти 
законів України:

- про внесення змін до статей 14 та 168 Податкового кодексу України щодо 
зарахування податку з доходів фізичних осіб по місцю знаходження виробничих 
підрозділів (реєстр. № 4062), поданий народним депутатом України І.Васильєвим;

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання 
розвитку громад (реєстр. № 4115), поданий народними депутатами України 
О.Дундою, О.Аліксійчуком, О.Шуляк, В.Безгіним, В.Рубльовим та іншими 
народними депутатами України;

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 
сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за 
фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи 
(реєстр. № 4238), поданий народним депутатом України А.Стріхарським;

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння 
сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за 
фактичним місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи 
(реєстр. № 4239), поданий народним депутатом України А.Стріхарським;

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо порядку 
зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із завершенням реформи 
децентралізації (реєстр. № 4369), поданий народними депутатами України 
Г.Васильченко, В.Цабалем, Я.Железняком, Р.Лозинським та іншими народними 
депутатами України;

- про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу України щодо порядку 
зарахування податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із завершенням реформи 
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децентралізації (реєстр. № 4370), поданий народними депутатами України 
Г.Васильченко, В.Цабалем, Я.Железняком, Р.Лозинським та іншими народними 
депутатами України;

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо подальшого 
зміцнення фінансової спроможності громад (реєстр. № 5066), поданий народними 
депутатами України Г.Васильченко, В.Цабалем, Р.Лозинським та іншими 
народними депутатами України;

- про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо збільшення 
відсотку зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого 
самоврядування (реєстр. № 5066-1), поданий народними депутатами України 
Р.Тістиком, М.Задорожнім, О.Шуляк, В.Безгіним, В.Івановим та іншими 
народними депутатами України;

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення 
розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за місцем отримання 
доходу та місцем проживання платників податку (реєстр. № 5244), поданий 
народними депутатами України О.Кулінічем, Н.Южаніною, А.Ніколаєнком та 
іншими народними депутатами України;

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 
фіскальної ефективності та справедливості у зарахуванні податку на доходи 
фізичних осіб до місцевих бюджетів (реєстр. № 5244-1), поданий народними 
депутатами України О.Красовим, О.Жмеренецьким, Є.Брагаром та іншими 
народними депутатами України;

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення 
розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за місцем отримання 
доходу та місцем податкової адреси платників податку (реєстр. № 5244-2), 
поданий народними депутатами України Н.Южаніною, О.Кулінічем та іншими 
народними депутатами України;

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати 
(перерахування) податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцем 
здійснення діяльності фізичними особами (реєстр. № 5244-3), поданий народними 
депутатами України Л.Білозір, М.Кучером, О.Кулінічем, Р.Горватом, П.Бакунцем 
та іншими народними депутатами України;

- про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу України у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо встановлення розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами за 
місцем отримання доходу та місцем проживання платників податку» 
(реєстр. № 5245), поданий народними депутатами України О.Кулінічем, 
Н.Южаніною, О.Суховим та іншими народними депутатами України;

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 
сплати податку на доходи фізичних осіб за місцезнаходженням (місцем 
здійснення діяльності) юридичної особи та її відокремлених підрозділів (реєстр. 
№ 5364), поданий народним депутатом України А.Ляшенко;

- про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законів України щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб за місцем 
знаходження (фактичного здійснення діяльності) підрозділів юридичних осіб 
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(реєстр. № 5364-1), поданий народними депутатами України Е.Рєпіною, 
Д.Гетманцевим.

Внесеними на розгляд Верховної Ради України законопроектами 
передбачається змінити визначений законодавством порядок зарахування податку 
на доходи з фізичних осіб, зокрема, шляхом:

- усунення розбіжностей у визначенні поняття «відокремлений виробничий 
структурний підрозділ підприємства» та зобов’язання перераховувати податок до 
місцевого бюджету за місцезнаходженням таких структурних підрозділів;

- забезпечення перерахування до 100% податку до місцевого бюджету за 
місцем податкової адреси фізичної особи – платника податку;

- збільшення на 5% зарахування податку до доходів загального фонду 
бюджетів територіальних громад за рахунок відповідного зменшення нормативу 
відрахування податку до загального фонду державного бюджету або обласних 
бюджетів.

Міністерство фінансів України у своїх експертних висновках підтримує 
законопроекти, які стосуються реєстрації суб’єктами господарювання своїх 
виробничих та функціональних структурних підрозділів апарату управління 
юридичної особи – податкового агенту як відокремлених підрозділів, усунення 
розбіжностей у визначенні в  законодавстві поняття «відокремлений виробничий 
структурний підрозділ» та перерахування податку до місцевого бюджету за 
місцезнаходженням такого структурного підрозділу.

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 
України» підтримує законопроекти, які передбачають збільшення на 5% 
зарахування податку до доходів загального фонду бюджетів територіальних 
громад за рахунок відповідного зменшення нормативу відрахування податку до 
загального фонду державного бюджету або обласних бюджетів. Крім того, 
Асоціація міст України підтримує законопроекти, які стосуються усунення 
розбіжностей у визначенні поняття «відокремлений виробничий структурний 
підрозділ підприємства» та зобов’язання перераховувати податок до місцевого 
бюджету за місцезнаходженням таких структурних підрозділів за умови 
врахування висловлених асоціацією зауважень.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань регіональної політики та 
місцевих бюджетів, беручи до уваги експертні висновки Всеукраїнської асоціації 
органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Міністерства 
фінансів України, зважаючи, що у Комітеті Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики створена робоча група з напрацювання 
єдиної концепції щодо порядку перерахування податку на доходи фізичних осіб 
до бюджетів, всебічно обговоривши питання, Комітет вирішив:

1. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики з пропозицією включити до складу робочої групи 
з напрацювання єдиної концепції щодо порядку перерахування податку на доходи 
фізичних осіб до бюджетів на основі законопроектів з реєстраційними №№4029, 
4062, 4115, 4238, 4369, 5244, 5244-1, 5244-2, 5244-3, 5281, 5282 представників 
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 
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України», «Українська асоціація районних та обласних рад», «Асоціація 
об’єднаних територіальних громад», «Всеукраїнська асоціація громад», а також 
народних депутатів України – членів Комітету з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування:

- Аліксійчука Олександра Васильовича, члена Комітету;
- Безгіна Віталія Юрійовича, голову підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою та місцевого самоврядування;
- Білозір Ларису Миколаївну, голову підкомітету з питань адміністративних 

послуг та адміністративних процедур;
- Дунду Олега Андрійовича, голову підкомітету з питань будівництва та 

проектування;
- Клочка Андрія Андрійовича, Голову Комітету;
- Микишу Дмитра Сергійовича, члена Комітету;
- Рубльова Вячеслава Володимировича, голову підкомітету з питань 

регіональної політики та місцевих бюджетів;
- Стріхарського Андрія Петровича, голову підкомітету з питань захисту 

інвестицій в об'єкти будівництва;
- Шуляк Олену Олексіївну, заступника Голови Комітету.
2. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо 

включення, у разі утворення робочої груп з опрацювання законопроектів щодо 
порядку перерахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, 
представників Комітету з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до її складу.

3. Розглянути відповідно до статті 114 Регламенту Верховної Ради України 
законопроекти з реєстраційними номерами №№4062, 4115, 4238, 4239, 4369, 4370, 
5066, 5066-1, 5244, 5244-1, 5244-2, 5244-3, 5245, 5364 та 5364-1 після завершення 
їх опрацювання у відповідних робочих групах комітетів Верховної Ради України.

Голова Комітету А.КЛОЧКО
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