ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і
поширення короновірусної хвороби (COVID-19)".
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта

Податковий кодекс України
Розділ XX "Перехідні положення":

Розділ XX "Перехідні положення":

Підрозділ 1. Особливості справляння податку на
доходи фізичних осіб

Підрозділ 1. Особливості справляння податку на
доходи фізичних осіб

12. Відсутній

12. Тимчасово, до 30 червня 2020 року (включно), не
включаються до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку доходи у
вигляді заробітної плати нараховані закладами охорони
здоров’я державної та/або комунальної власності за
період з 01 травня по 30 червня 2020 року медичним
та/або іншим працівникам, що безпосередньо зайняті у
ліквідації епідемії та здійсненні заходів з запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS‑CoV-2 та лікуванням
пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за
переліком, що визначається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони здоров’я.
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Підрозділ 5. Особливості справляння акцизного
податку та екологічного податку
29-2. Терміни погашення податкових векселів, виданих
відповідно до пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу
виробниками або імпортерами палива для реактивних
двигунів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 12 70 00, 2710 19 21
00) та/або бензинів авіаційних (код згідно з УКТ ЗЕД 2710
12 31 00), які припадають на період з 1 березня по 31
травня 2020 року, продовжуються до 15 серпня 2020 року
(включно).

У разі підтвердження до 15 серпня 2020 року
(включно) імпортером або виробником, які видали
податковий вексель, факту цільового використання
бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів
погашення таких податкових векселів здійснюється у
встановленому пунктом 229.8 статті 229 цього Кодексу
порядку:
без сплати коштами сум акцизного податку, зазначених
у таких податкових векселях;
без застосування штрафів, встановлених підпунктом
229.8.12 пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу.
У разі якщо податковий вексель не погашено до 15
серпня 2020 року (включно), векселедержатель протягом
п’яти робочих днів, наступних за визначеним цим пунктом

Підрозділ 5. Особливості справляння акцизного
податку та екологічного податку
29-2. Терміни погашення податкових векселів, виданих
відповідно до пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу
виробниками або імпортерами палива для реактивних
двигунів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 12 70 00, 2710 19 21
00) та/або бензинів авіаційних (код згідно з УКТ ЗЕД 2710
12 31 00), які припадають на період з 1 березня по 30
червня 2020 року, продовжуються по дев'яностий
календарний день з дня прийняття постанови Кабінету
Міністрів України щодо відновлення міжнародних
авіаційних перевезень в Україні.
У разі підтвердження до граничного строку
встановленого цим пунктом імпортером або виробником,
які видали податковий вексель, факту цільового
використання бензинів авіаційних або палива для
реактивних двигунів погашення таких податкових векселів
здійснюється у встановленому пунктом 229.8 статті 229
цього Кодексу порядку:
без сплати коштами сум акцизного податку, зазначених
у таких податкових векселях;
без застосування штрафів, встановлених підпунктом
229.8.12 пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу.
У разі якщо податковий вексель не погашено до
граничного строку встановленого цим пунктом,
векселедержатель протягом п’яти робочих днів, наступних
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останнім днем терміну погашення податкового векселя,
здійснює протест такого векселя у неплатежі згідно із
законодавством та протягом одного робочого дня з дати
вчинення протесту звертається до банку, який здійснив
аваль векселя, з опротестованим податковим векселем.
Банк-аваліст зобов’язаний не пізніше операційного дня, що
настає за датою звернення векселедержателя з
опротестованим податковим векселем, переказати суму,
зазначену в податковому векселі, векселедержателю.
У разі відсутності підтвердження до 15 серпня 2020
року (включно) цільового використання імпортером або
виробником, які видали податковий вексель, бензинів
авіаційних або палива для реактивних двигунів з таких
імпортера або виробника справляється штраф у розмірі 50
відсотків суми акцизного податку, яка обчислюється
виходячи з обсягів бензинів авіаційних або палива для
реактивних двигунів, за якими відсутнє підтвердження
цільового використання, та ставки акцизного податку,
встановленої підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215
цього Кодексу із застосуванням підвищувального
коефіцієнта 10.
Підрозділ 10. Інші перехідні положення

за визначеним цим пунктом останнім днем терміну
погашення податкового векселя, здійснює протест такого
векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом
одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається
до банку, який здійснив аваль векселя, з опротестованим
податковим векселем. Банк-аваліст зобов’язаний не
пізніше операційного дня, що настає за датою звернення
векселедержателя з опротестованим податковим векселем,
переказати суму, зазначену в податковому векселі,
векселедержателю.
У разі відсутності підтвердження до граничного
строку встановленого цим пунктом цільового
використання імпортером або виробником, які видали
податковий вексель, бензинів авіаційних або палива для
реактивних двигунів з таких імпортера або виробника
справляється штраф у розмірі 50 відсотків суми акцизного
податку, яка обчислюється виходячи з обсягів бензинів
авіаційних або палива для реактивних двигунів, за якими
відсутнє підтвердження цільового використання, та ставки
акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.4
пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу із застосуванням
підвищувального коефіцієнта 10.
Підрозділ 10. Інші перехідні положення
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52-1. За порушення податкового законодавства, вчинені
52-1. За порушення податкового законодавства, вчинені
протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, протягом періоду з 1 березня по останній календарний
штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:
день місяця (включно), в якому завершується дія
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України на всій території України з метою запобігання
поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються,
порушення вимог до договорів довгострокового крім санкцій за:
страхування життя чи договорів страхування в межах
порушення вимог до договорів довгострокового
недержавного
пенсійного
забезпечення,
зокрема страхування життя чи договорів страхування в межах
страхування додаткової пенсії;
недержавного
пенсійного
забезпечення,
зокрема
відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, страхування додаткової пенсії;
без згоди контролюючого органу;
відчуження майна, що перебуває у податковій заставі,
без згоди контролюючого органу;
порушення вимог законодавства в частині:
обліку, виробництва, зберігання та транспортування
порушення вимог законодавства в частині:
пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та
обліку, виробництва, зберігання та транспортування
пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів;
цільового використання пального, спирту етилового тютюнових виробів;
платниками податків;
цільового використання пального, спирту етилового
обладнання
акцизних
складів
витратомірами- платниками податків;
лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
обладнання
акцизних
складів
витратомірамиздійснення функцій, визначених законодавством у сфері лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та
здійснення функцій, визначених законодавством у сфері
виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, пального;
тютюнових виробів, пального;
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здійснення суб’єктами господарювання операцій з
реалізації пального або спирту етилового без реєстрації
таких суб’єктів платниками акцизного податку;
порушення нарахування, декларування та сплати
податку на додану вартість, акцизного податку, рентної
плати.
Протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року
платникам податків не нараховується пеня, а нарахована,
але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

здійснення суб’єктами господарювання операцій з
реалізації пального або спирту етилового без реєстрації
таких суб’єктів платниками акцизного податку;
порушення нарахування, декларування та сплати
податку на додану вартість, акцизного податку, рентної
плати.
Протягом періоду з 1 березня по останній календарний
день місяця (включно), в якому завершується дія
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України на всій території України з метою запобігання
поширенню на території України коронавірусної
хвороби
(COVID-19)
платникам
податків
не
нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей
період пеня підлягає списанню.

52-2.
Установити
мораторій
на
проведення
52-2.
Установити
мораторій
на
проведення
документальних та фактичних перевірок на період з 18 документальних та фактичних перевірок на період з 18
березня по 31 травня 2020 року, крім:
березня по останній календарний день місяця
(включно), в якому завершується дія карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України на всій
території України з метою запобігання поширенню на
території України коронавірусної хвороби (COVID-19),
крім:
документальних позапланових перевірок з підстав,
документальних позапланових перевірок з підстав,
визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього
Кодексу;
Кодексу;
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фактичних перевірок в частині порушення вимог
законодавства в частині:
обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та
транспортування пального, спирту етилового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів;
цільового використання пального та спирту етилового
платниками податків;
обладнання
акцизних
складів
витратомірамилічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
здійснення функцій, визначених законодавством у сфері
виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених
підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80
цього Кодексу.

фактичних перевірок в частині порушення вимог
законодавства в частині:
обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та
транспортування пального, спирту етилового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів;
цільового використання пального та спирту етилового
платниками податків;
обладнання
акцизних
складів
витратомірамилічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
здійснення функцій, визначених законодавством у сфері
виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених
підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80
цього Кодексу.

Інформація про перенесення документальних планових
перевірок, які відповідно до плану-графіку проведення
планових документальних перевірок мали розпочатися у
період з 18 березня по 31 травня 2020 року та на день
набрання чинності 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)" не були
розпочаті, включається до оновленого плану-графіку, який
оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального

Інформація про перенесення документальних планових
перевірок, які відповідно до плану-графіку проведення
планових документальних перевірок мали розпочатися у
період з 18 березня по останній календарний день місяця
(включно), в якому завершується дія карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України на всій
території України з метою запобігання поширенню на
території України коронавірусної хвороби (COVID-19)
та на день набрання чинності Законом України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України та інших
законів України щодо підтримки платників податків на
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органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову період здійснення заходів, спрямованих на запобігання
політику, до 30 березня 2020 року.
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19)" не були розпочаті, включається до
оновленого плану-графіку, який оприлюднюється на
офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику,
протягом 10 календарних днів з дня завершення дії
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України на всій території України з метою запобігання
поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19).
Документальні та фактичні перевірки, що були
Документальні та фактичні перевірки, що були
розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними,
тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. тимчасово зупиняються на період по останній
Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та календарний день місяця (включно), в якому
не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень завершується дія карантину, встановленого Кабінетом
контролюючим органом.
Міністрів України на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19). Таке зупинення
перериває термін проведення перевірки та не потребує
прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим
органом.
На період з 18 березня по 31 травня 2020 року
На період з 18 березня по останній календарний день
зупиняється перебіг строків давності, передбачених місяця (включно), в якому завершується дія карантину,
статтею 102 цього Кодексу.
встановленого Кабінетом Міністрів України на всій
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…
52-8. Тимчасово, на період до 31 травня 2020 року
(включно), зупиняється перебіг строків, встановлених
статтею 56 цього Кодексу (в частині процедури
адміністративного оскарження), щодо скарг платників
податків (крім скарг щодо законності декларування
заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану
вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану
вартість), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 року
та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року.
Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків,
передбачених статтею 56 Податкового кодексу України,
статтями 52-53 цього Кодексу щодо надання
контролюючими органами індивідуальних податкових
консультацій в письмовій формі, статтями 73 та 78 цього
Кодексу щодо надання платниками податків відповідей на
запити
контролюючих
органів
(крім
запитів
контролюючих органів щодо законності декларування
заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану
вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану
вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків до
31 травня 2020 року. З 1 червня 2020 року перебіг строків,

території України з метою запобігання поширенню на
території України коронавірусної хвороби (COVID-19)
зупиняється перебіг строків давності, передбачених
статтею 102 цього Кодексу.
…
52-8. Тимчасово, на період до 30 червня 2020 року
(включно), зупиняється перебіг строків, встановлених:
- статтею 56 цього Кодексу (в частині процедури
адміністративного оскарження), щодо скарг платників
податків (крім скарг щодо законності декларування
заявленого до відшкодування з бюджету податку на
додану вартість та/або з від’ємного значення з податку
на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 30
червня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18
березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будьяких наслідків, передбачених статтею 56 Податкового
кодексу України;
- статтями 52-53 цього Кодексу щодо надання
контролюючими органами індивідуальних податкових
консультацій в письмовій формі;
- статтями 73 та 78 цього Кодексу щодо надання
платниками
податків
відповідей
на
запити
контролюючих органів (крім запитів контролюючих
органів щодо законності декларування заявленого до
відшкодування з бюджету податку на додану вартість
та/або з від’ємного значення з податку на додану
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які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжується вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків
з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.
до 31 травня 2020 року.
З 1 липня 2020 року перебіг строків, які зупинялися
відповідно до цього пункту, продовжується з
урахуванням часу, що минув до такого зупинення.
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Розділ
VIII
ПОЛОЖЕННЯ

ПРИКІНЦЕВІ

ТА

ПЕРЕХІДНІ

9-10. Тимчасово звільняються від нарахування,
обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у
пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, в
частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та
сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня та з 1
по 30 квітня 2020 року за себе. При цьому положення
абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього
Закону щодо таких періодів для таких осіб не
застосовуються.
Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування,
обчислення та сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31
березня та з 1 по 30 квітня 2020 року в розмірах та
порядку, визначених цим Законом. У такому разі
інформація про сплачені суми зазначається у звітності про
нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений
для таких осіб цим Законом.

Розділ
VIII
ПОЛОЖЕННЯ

ПРИКІНЦЕВІ

ТА

ПЕРЕХІДНІ

9-10. Тимчасово звільняються від нарахування,
обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у
пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, в
частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та
сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по
30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року за себе. При цьому
положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті
7 цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не
застосовуються.
Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування,
обчислення та сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31
березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року в
розмірах та порядку, визначених цим Законом. У такому
разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності
про нарахування єдиного внеску за звітний період,
визначений для таких осіб цим Законом.
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9-11.1. Тимчасово штрафні санкції, визначені частиною
9-11.1. Тимчасово штрафні санкції, визначені частиною
одинадцятою статті 25 цього Закону, не застосовуються за одинадцятою статті 25 цього Закону, не застосовуються за
такі порушення, вчинені у періоди з 1 по 31 березня, з 1 по такі порушення, вчинені у періоди з 1 по 31 березня 2020
30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року:
року та наступні періоди по період в якому
завершується дія карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19):
несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування)
несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування)
єдиного внеску;
єдиного внеску;
неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного
неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного
внеску одночасно з видачею сум виплат, на які внеску одночасно з видачею сум виплат, на які
нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим
несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим
Законом, до податкових органів. При цьому абзаци другий Законом, до податкових органів. При цьому абзаци другий
та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 цього та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 цього
Закону щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 по Закону щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 по
31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року, 31 березня 2020 року та наступні періоди по період в
не застосовується.
якому завершується дія карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України на всій території України
з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовується.
9-11.2 Протягом періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30
9-11.2 Протягом періодів з 1 по 31 березня 2020 року та
квітня та з 1 по 31 травня 2020 року платникам єдиного наступні періоди по період в якому завершується дія
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
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внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці України на всій території України з метою запобігання
періоди підлягає списанню.
поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19) платникам єдиного внеску не
нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди
підлягає списанню.
9-12.
Установити
мораторій
на
проведення
9-12.
Установити
мораторій
на
проведення
документальних перевірок правильності нарахування, документальних перевірок правильності нарахування,
обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня
по 31 травня 2020 року.
2020 року по останній календарний день місяця
(включно), в якому завершується дія карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України на всій
території України з метою запобігання поширенню на
території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
Документальні перевірки правильності нарахування,
Документальні перевірки правильності нарахування,
обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті до обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті до
18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються
до 31 травня 2020 року.
по останній календарний день місяця (включно), в
якому завершується дія карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України на всій території України
з метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19).
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Розділ XV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ XV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
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14-5. Для осіб, зазначених у пунктах 2, 3, 13 частини
першої статті 11 цього Закону, які не сплачували страхові
внески за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020
року на підставі пункту 9-10 розділу VIII "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування", такі періоди включаються до страхового
стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у
розмірі мінімального страхового внеску, визначеного
законодавством для кожного з таких періодів.

14-5. Для осіб, зазначених у пунктах 2, 3, 13 частини
першої статті 11 цього Закону, які не сплачували страхові
внески за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1
травня по 31 травня 2020 року на підставі пункту 9-10
розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону
України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування",
такі періоди включаються до страхового стажу та
вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі
мінімального
страхового
внеску,
визначеного
законодавством для кожного з таких періодів.
Закон України "Про споживче кредитування"
Розділ IV
Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
6. У разі прострочення споживачем у період з 01 березня
6. У разі прострочення споживачем у період з 01 березня
2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за 2020 року по 30 червня 2020 року виконання зобов’язань
договором про споживчий кредит (в тому числі, але не за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не
виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня
2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі 2020 року по 30 червня 2020 року виконання зобов’язань
сплати
платежів)
споживач
звільняється
від зі сплати платежів) споживач звільняється від
відповідальності
перед
кредитодавцем
за
таке відповідальності
перед
кредитодавцем
за
таке
прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в
разі допущення такого прострочення звільняється від разі допущення такого прострочення звільняється від
обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф,
пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором
про споживчий кредит за прострочення виконання про споживчий кредит за прострочення виконання
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(невиконання,
часткове
виконання)
споживачем (невиконання,
часткове
виконання)
споживачем
зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення
процентної ставки за користування кредитом з причин, процентної ставки за користування кредитом з причин,
інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1
Цивільного кодексу України, у разі невиконання Цивільного кодексу України, у разі невиконання
зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з
01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року (в тому числі, 01 березня 2020 року по 31 липня 2020 року (в тому числі,
але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 але не виключно, прострочення споживачем у період з 01
березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання березня 2020 року по 31 липня 2020 року виконання
зобов’язань зі сплати платежів). Норми цього пункту зобов’язань зі сплати платежів). Норми цього пункту
поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною
другою статті 3 цього Закону.
другою статті 3 цього Закону.
Закон України "Про банки і банківську діяльність"
Стаття 31. Розмір статутного капіталу на момент
Стаття 31. Мінімальний розмір статутного капіталу
державної реєстрації юридичної особи, яка має намір
здійснювати банківську діяльність
Мінімальний розмір статутного капіталу на момент
Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір
державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати
банківську
діяльність,
а
також
здійснювати банківську діяльність, не може бути мінімальний розмір статутного капіталу банку не може
бути меншим 200 мільйонів гривень.
меншим 500 мільйонів гривень.
Національний
банк
України
має
право
Національний
банк
України
має
право
встановлювати для окремих юридичних осіб, які мають встановлювати для окремих банків та юридичних осіб,
намір здійснювати банківську діяльність, залежно від їх які мають намір здійснювати банківську діяльність,
спеціалізації диференційований мінімальний розмір диференційований мінімальний розмір статутного
статутного капіталу на момент їх державної реєстрації, капіталу, але не нижче розміру, передбаченого цією
але не нижче розміру, передбаченого цією статтею.
статтею.
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Закон України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"
Стаття 5. Прикінцеві та перехідні положення
Стаття 5. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем
його опублікування, та діє до 1 серпня 2020 року.
його опублікування, та діє до 1 серпня 2024 року.
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)"
II. Прикінцеві та перехідні положення
II. Прикінцеві та перехідні положення
3. Тимчасово, до 30 червня 2020 року, забороняється
3. Тимчасово, по останній календарний день місяця
проведення органами державного нагляду (контролю) (включно), в якому завершується дія карантину,
планових заходів із здійснення державного нагляду встановленого Кабінетом Міністрів України на всій
(контролю) у сфері господарської діяльності, крім території України з метою запобігання поширенню на
державного нагляду (контролю):
території України коронавірусної хвороби (COVID-19),
за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно забороняється проведення органами державного нагляду
до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв (контролю) планових заходів із здійснення державного
оцінки ступеня ризику від провадження господарської нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім
діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з державного нагляду (контролю):
високим ступенем ризику;
за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно
у сфері дотримання вимог щодо формування, до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв
встановлення та застосування державних регульованих оцінки ступеня ризику від провадження господарської
діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з
цін;
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя високим ступенем ризику;
населення.
у сфері дотримання вимог щодо формування,
встановлення та застосування державних регульованих
цін;
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у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення.
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
(Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31;)
Розділ ІІ Прикінцеві положення
Розділ ІІ Прикінцеві положення
8. Тимчасово, на період дії карантину, установленого
8. Тимчасово, на період дії карантину, установленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни цього CoV-2, зупинити дію положень Закону України "Про
карантину, зупинити дію положень Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України,
державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) та Закону
2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"
України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385 із наступними змінами) в частині проведення конкурсів на
із наступними змінами) в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади
посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.
державної служби за результатами конкурсу.
Установити, що у період, визначений в абзаці першому
Установити, що у період, визначений в абзаці першому
цього пункту:
цього пункту:
для призначення на посади державної служби суб’єктом
для призначення на посади державної служби суб’єктом
призначення або керівником державної служби призначення або керівником державної служби
першочергово розглядаються кандидатури, запропоновані першочергово розглядаються кандидатури, запропоновані
Комісією з питань вищого корпусу державної служби або Комісією з питань вищого корпусу державної служби або
конкурсною комісією за результатами процедур конкурсною комісією за результатами процедур
конкурсного відбору, зокрема у разі, коли строк конкурсного відбору, зокрема у разі, коли строк
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оприлюднення результатів конкурсу перевищує 45
календарних днів з дня оприлюднення інформації про
проведення такого конкурсу. Інші оголошені конкурси на
посади державної служби, результати яких не
оприлюднені, скасовуються;
у разі відсутності або відхилення суб’єктом призначення
або
керівником
державної
служби
кандидатур,
запропонованих Комісією з питань вищого корпусу
державної служби або конкурсною комісією за
результатами процедур конкурсного відбору, суб’єкт
призначення або керівник державної служби може
призначити на посади державної служби особу шляхом
укладення контракту про проходження державної служби
на період дії карантину, установленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня
визначення суб’єктом призначення або керівником
державної служби переможця (переможців) конкурсу,
оголошеного згідно з абзацом шостим цього пункту.
Призначення на посади державної служби здійснюється
в установленому Кабінетом Міністрів України порядку,
який визначає механізм добору на посади державної
служби шляхом проведення співбесід з визначеними
суб’єктом призначення посадовими особами.

оприлюднення результатів конкурсу перевищує 45
календарних днів з дня оприлюднення інформації про
проведення такого конкурсу. Інші оголошені конкурси на
посади державної служби, результати яких не
оприлюднені, скасовуються;
у разі відсутності або відхилення суб’єктом призначення
або
керівником
державної
служби
кандидатур,
запропонованих Комісією з питань вищого корпусу
державної служби або конкурсною комісією за
результатами процедур конкурсного відбору, суб’єкт
призначення або керівник державної служби може
призначити на посади державної служби особу шляхом
укладення контракту про проходження державної служби
на період дії карантину, установленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня
визначення суб’єктом призначення або керівником
державної служби переможця (переможців) конкурсу,
оголошеного згідно з абзацом шостим цього пункту.
Призначення на посади державної служби здійснюється
в установленому Кабінетом Міністрів України порядку,
який визначає механізм добору на посади державної
служби шляхом проведення співбесід з визначеними
суб’єктом призначення посадовими особами.
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Відсутній

Граничний строк перебування особи на зазначеній
посаді державної служби становить не більше одного
місяця після відміни карантину, установленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2.
Кабінету Міністрів України в двомісячний строк після
Кабінету Міністрів України в двотижневий строк після
відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечити спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечити
оголошення конкурсів на посади державної служби, оголошення конкурсів на посади державної служби,
призначення на які відбулися відповідно до порядку, призначення на які відбулися відповідно до порядку,
встановленого цим пунктом.
встановленого цим пунктом.
Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"
Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7. Тимчасово, у зв’язку з проведенням заходів,
7. Тимчасово, у зв’язку з проведенням заходів,
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню спрямованих на запобігання виникненню та поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19), положення статті 40 коронавірусної хвороби (COVID-19), положення статті 40
цього Закону щодо строків розкриття річної інформації про цього Закону щодо строків розкриття річної інформації про
емітента за 2019 рік не застосовуються у 2020 році. Така емітента за 2019 рік не застосовуються у 2020 році. Така
річна інформація може бути розкрита емітентами цінних річна інформація може бути розкрита емітентами цінних
паперів до 30 квітня 2020 року, а після зазначеної дати паперів до 30 квітня 2020 року, а після зазначеної дати
розкривається протягом п’яти робочих днів після:
розкривається протягом п’яти робочих днів після:
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проведення загальних зборів акціонерів в порядку,
встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України
"Про акціонерні товариства";
проведення загальних зборів учасників товариств з
обмеженою відповідальністю, які є емітентами цінних
паперів, в порядку, встановленому пунктом 5-1 глави VIII
Закону України "Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю.
Відсутній

проведення загальних зборів акціонерів в порядку,
встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України
"Про акціонерні товариства";
проведення загальних зборів учасників товариств з
обмеженою відповідальністю, які є емітентами цінних
паперів, в порядку, встановленому пунктом 5-1 глави VIII
Закону України "Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю.
Розкриття проміжної інформації про емітента, в тому
числі проміжної фінансової звітності, за відповідні
періоди 2020 року відбувається у строки встановлені
законодавством, але не пізніше дати розкриття річної
інформації за 2019 рік.
Закон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1-2. Особи, відповідальні за своєчасне та у повному
1-2. Особи, відповідальні за своєчасне та у повному
обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності,
визначені статтею 11 цього Закону, звільняються від визначені статтею 11 цього Закону, звільняються від
відповідальності за порушення строків оприлюднення відповідальності за порушення строків оприлюднення
фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої
фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським
звітом у разі, якщо така звітність буде оприлюднена у звітом у разі, якщо така звітність буде оприлюднена у
період дії карантину, встановленого з метою запобігання період дії карантину, встановленого з метою запобігання
поширенню на території України коронавірусної хвороби поширенню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19), або протягом 90 календарних днів з дня, (COVID-19), або протягом 90 календарних днів з дня,
наступного за днем завершення такого карантину, але не наступного за днем завершення такого карантину, але не
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пізніше 31 грудня 2020 року, а для підприємств, які є
емітентами
цінних
паперів,
протягом
строку,
встановленого пунктом 7 розділу VII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок", але не пізніше 31 грудня 2020 року.
Відсутній

пізніше 31 грудня 2020 року, а для підприємств, які є
емітентами
цінних
паперів,
протягом
строку,
встановленого пунктом 7 розділу VII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок".
Особи, відповідальні за своєчасне та у повному обсязі
подання та оприлюднення проміжної фінансової
звітності, визначені статтею 11 цього Закону,
звільняються від відповідальності за порушення
строків оприлюднення проміжної фінансової звітності
(в тому числі проміжної консолідованої фінансової
звітності) за відповідні періоди 2020 року у разі, якщо
така проміжна звітність буде оприлюднена не пізніше
дати оприлюднення фінансової звітності (в тому числі
консолідованої фінансової звітності) за 2019 рік.

Народні депутати України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Железняк Ярослав Іванович
Сертифікат: 20B4E4ED0D30998C040000006CFF250064DD6600

Дійсний до: 21.08.2020 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 212д9/1-2020/38194 від 28.04.2020

