ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо подолання наслідків економічної кризи спричиненої
безпрецедентними заходами боротьби з поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2"
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
11 березня 2020 року Генеральний директор Всесвітньої організації
охорони здоров'я в своєму брифінгу для засобів масової інформації заявив, що
за оцінкою ВООЗ гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19) у світі охарактеризовано як
пандемію.
У зв’язку з цим, країни світу в яких зафіксовано спалахи хвороби
вживають невідкладних заходів у боротьбі з поширенням коронавірусної
інфекції COVID-19. Такими заходами є: закриття кордонів, введення
комендантської години та обмеження вільного пересування громадян,
закриття всіх торгових закладів, крім продуктових магазинів, аптек і
автомобільних заправок.
Україна також вживає превентивні заходи для того, щоб уберегти наших
громадян від коронавірусної інфекції. Зокрема, 17 березня на позачерговому
засіданні Парламенту було прийнято Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки
платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» який
встановлює певні пільги, а саме:
виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50%
середньої зарплати під час протидії COVID-19 за період перебування в
спеціалізованих закладах охорони здоров'я і на самоізоляції під медичним
наглядом;
з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року громадяни звільняються
від відповідальності за договорами про споживчий кредит;
з 1 березня по 30 квітня 2020 року не застосовуються штрафні санкції за
порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату
єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності
про сплату ЄСВ;
запроваджено мораторій на проведення податкових перевірок із 18
березня до 31 травня 2020 року;
продовжено до 1 липня 2020 року терміну подання річної декларації про
майновий стан і доходи;
звільнено від плати за землю, податку на нерухомість у період з 1
березня року по 30 квітня 2020 року;
з 1 березня по 30 квітня фізичні особи – підприємці (ФОП) звільняються
від сплати єдиного внеску (ЄСВ) за себе. При цьому, цей період зараховується
до страхового стажу для виплати пенсії, іншої державної допомоги,
соціального страхування;
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строк обов’язкового запровадження реєстраторів розрахункових
операцій для ФОП продовжено (з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року, а
для окремих видів діяльності до 1 квітня 2021 року).
Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від
інфекційних хвороб” з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р.
Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова № 211 від 11 березня 2020
р. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Цією
Постановою № 211 від 11 березня 2020 р. було встановлено карантин з 12
березня до 3 квітня 2020 р. Нині карантин офіційно продовжений до 24 квітня
2020 р. та лунають заяви представників Уряду про можливе подальше
продовження карантину.
Безумовно застосування наведених вище заходів дозволить пом'якшити
наслідки економічної кризи спричиненої поширенням коронавірусної інфекції
COVID-19, однак при цьому слід переглянути можливість встановлення
(продовження) їх граничних термінів в законі на строк не менш ніж до
закінчення періоду дії карантину, що запроваджений Кабінетом Міністрів
України у порядку, встановленому законом, на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19).
2. Мета і цілі прийняття законопроекту
Метою прийняття зазначеного законопроекту є забезпечення
повноцінного застосування заходів щодо подолання наслідків економічної
кризи в зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 шляхом
встановлення граничних термінів та строків цих заходів у законодавчих актах
не раніше закінчення періоду дії карантину, що запроваджений Кабінетом
Міністрів України у порядку, встановленому законом, на всій території
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19).
3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону
На відміну від проекту реєстр № 3292, яким пропонується продовжити
деякі пільги запроваджені Законом України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки
платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" на
фіксований строк до 1 липня 2020 року, альтернативним проектом
передбачено встановити (продовжити) граничні строки дії деяких пільг,
запроваджених Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо підтримки платників податків на
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період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" не раніше закінчення
періоду дії карантину, що запроваджений Кабінетом Міністрів України у
порядку, встановленому законом, на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19), а саме:
з 01 березня 2020 року по закінчення місяця, наступного за місяцем, в
якому завершиться карантин - громадяни звільняються від відповідальності за
договорами про споживчий кредит, усувається неузгодженість щодо
можливості підвищення процентної ставки за споживчім кредитним
договором відповідно частини четвертої статті 10561 Цивільного кодексу
України та положень пункту 13 Розділу "Прикінцеві та перехідні положення"
Цивільного кодексу України, внесений Законом № 540-IX від 30.03.2020,
якими встановлюється, що в період здійснення в Україні заходів щодо
запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій
коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється підвищення процентної
ставки за кредитним договором;
з 01 березня 2020 року по закінчення місяця, в якому завершиться
карантин не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового
законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску
(ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ;
з 18 березня 2020 року по закінчення місяця, наступного за місяцем, в
якому завершиться карантин мораторій на проведення перевірок;
з 01 березня 2020 року по закінчення місяця, в якому завершиться
карантин звільнення від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску
фізичними особами - підприємцями не лише за себе (як передбачено на
сьогодні) а й за найманих працівників.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового
регулювання є Конституція України та Закони України "Про споживче
кредитування", "Про банки і банківську діяльність", "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", "Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та "Про внесення змін
до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки
платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) ".
Прийняття цього законопроекту не потребуватиме внесення змін до
інших законодавчих актів.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
На момент внесення проект не потребує додаткових витрат Державного
бюджету України.
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6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
законопроекту
Прийняття законопроекту сприятиме повноцінному застосуванню
заходів щодо подолання наслідків економічної кризи в зв’язку з поширенням
коронавірусної інфекції COVID-19 шляхом встановлення граничних термінів
та строків цих заходів у законодавчих актах не раніше закінчення періоду дії
карантину, що запроваджений Кабінетом Міністрів України у порядку,
встановленому законом, на всій території України з метою запобігання
поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
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