
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки громадян, 

територіальних громад, малого та середнього бізнесу під час запровадження карантинних заходів» 

 
Зміст положення (норми) чинного акта 

законодавства 
Зміст відповідного положення (норми) проєкту 

акта 
Розділ XX "Перехідні положення" Розділі XX "Перехідні положення"  

Підрозділ 10. Інші перехідні положення  Підрозділ 10. Інші перехідні положення  
52-4. Не нараховується та не сплачується за період 

з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю 
(земельний податок та орендна плата за земельні 
ділянки державної та комунальної власності) за 
земельні ділянки, що перебувають у власності або 
користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних 
або юридичних осіб, та використовуються ними в 
господарській діяльності. 

При цьому платники плати за землю (крім 
фізичних осіб), які відповідно до пункту 286.2 статті 286 
цього Кодексу подали податкову декларацію, мають 
право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій 
відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати 
плати за землю за відповідні місяці. 

Фізичним особам - платникам плати за землю 
перерахунок здійснюється контролюючим органом. 

Виключено 

52-5. Об’єкти нежитлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, 
не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до 
статті 266 цього Кодексу в період з 1 березня по 30 
квітня 2020 року. 

Виключено 
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При цьому платники податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки (крім фізичних осіб), що 
відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 
цього Кодексу подали податкову декларацію, мають 
право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій 
відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати 
плати за землю за відповідні місяці. 

Фізичним особам - платникам податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
перерахунок здійснюється контролюючим органом". 

 526. Платникам земельного податку, орендної 
плати за земельні ділянки державної та комунальної 
власності, податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки надається відстрочення сплати ними 
грошових зобов’язань, нарахованих за період з 1 
березня 2020 року по 30 квітня 2020 року на таких 
умовах: 

строк сплати відстрочених цим пунктом 
грошових зобов’язань встановлюється до 30 червня 
2020 року; 

проценти за користування відстрочених цим 
пунктом грошових зобов’язань не сплачуються. 

 527. Встановити, що у 2020 році на проекти рішень, 
рішення сільських, селищних, міських рад, рад 
об’єднаних територіальних громад, що створені згідно 
із законом та перспективним планом формування 
територій громад, про встановлення місцевих податків 
і зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, 
порядку справляння чи надання податкових пільг не 
поширюється підпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 
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статті 4, підпункт 12.3.4 пункту 12.3, підпункт 12.4.3 
пункту 12.4 (у частині строку прийняття та набрання 
чинності рішень) та пункт 12.5 (у частині строку 
набрання чинності рішень) статті 12 Податкового 
кодексу України, Закон України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності", частина третя статті 15 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації", Закон України 
"Про державну допомогу суб'єктам господарювання". 

 
 
 
Народний депутат  

 


