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ВИСНОВОК 

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО 

СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ`ЯЗКУ 

до проекту Закону України  

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 

актів України щодо особливостей оподаткування послуг мобільного 

(рухомого) зв’язку з метою підтримки мирного населення, державних 

структур та постачальників електронних комунікаційних послуг в умовах 

війни», реєстраційний номер 7479 від 21.06.2022 
 

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України (далі-ПКУ) та інших законодавчих актів України щодо особливостей 

оподаткування послуг мобільного (рухомого) зв’язку з метою підтримки 

мирного населення, державних структур та постачальників електронних 

комунікаційних послуг в умовах війни», реєстраційний номер 7479 від 

21.06.2022 (далі - законопроект), розроблений, як зазначено у пояснювальній 

записці до нього, через необхідність підтримки постачальників електронних 

комунікаційних послуг в умовах війни, які, під час війни, безоплатно 

надають телекомунікаційні послуги.  

За результатами опрацювання вказаного законопроекту Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, в 

межах компетенції вирішила висловити позицію про доцільність його 

прийняття із такими зауваженнями. 
Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу 

України, якими передбачається:  

визнання послуг міжнародного зв’язку об’єктом оподаткування 

податком на додану вартість за ставкою 0;  

звільнення від оподаткування податком на додану вартість обсягу 

телекомунікаційних послуг, які надані безоплатно;  

зменшення фінансового результату до оподаткування на суму 

електронних комунікаційних послуг, наданих безоплатно закладам охорони 

здоров’я, працівникам цих закладів та особам, зареєстрованим в Електронній 

системі охорони здоров’я при оподаткуванні податком на прибуток;  

звільнення від оподаткування збором доходів фізичних осіб, 

зазначених у законопроекті категорій, які нараховуються як доходи від 

отриманих у вигляді електронних комунікаційних послуг безоплатно;  



тимчасового звільнення від сплати збору на обов’язкове державне 5 

пенсійне страхування зазначеним у законопроекті категоріям, які 

користуються послугами мобільного зв’язку, а також постачальників 

електронних комунікаційних послуг цього зв’язку. 

При постачанні товарів за межі території України застосовується 

нульова ставка для всіх товарів, підприємства мають право на податковий 

кредит у повному обсязі, також при постачанні послуг за межі території 

України нульова ставка застосовується для окремих видів послуг 

(міжнародні перевезення, роботи з майном, що ввезене в Україну та має бути 

вивезене за межі України, послуги з обслуговування повітряних суден, що 

виконують міжнародні рейси).  Послуги електронних комунікацій за своєю 

суттю схожі з послугами перевезень, оскільки мережа електронних 

комунікацій є транспортною мережею, якою передаються сигнали та яка 

знаходиться на території держави. Але підприємства, що постачають 

міжнародні послуги електронних комунікацій в тому числі послуги 

міжнародного роумінгу, права на застосування нульової ставки не мають та 

зменшують податковий кредит. 

       Прийняття Законопроекту дозволить знизити фінансове навантаження на 

національних постачальників електронних комунікаційних таких послуг,  що 

вкрай важливо на сьогоднішній день в умовах коли постачальники 

електронних комунікаційних послуг підтримують наших громадян, які були 

вимушені покинути Україну, надаючи пакети послуг у роумінгу, зменшуючи 

їх  базову вартість. 

 

Але, при цьому звертаємо увагу, що запропонована законопроектом 

норма щодо включення до операцій, що підлягають оподаткуванню за 

нульовою ставкою операцій з постачання міжнародних електронних 

комунікаційних послуг та послуг міжнародного роумінгу, які надають 

постачальники електронних комунікаційних послуг України на користь 

іноземних постачальників електронних комунікаційних послуг, вводиться в 

дію на постійній основі, а не тільки на період дії воєнного стану, що 

суперечить як  меті, так і назві законопроекту. 

Законопроект використовує термін «міжнародний зв’язок» який не має 

визначення в діючому законодавстві та може трактуватися різними 

суб’єктами на власний розсуд. 

Одночасно з цим, слід констатувати, що реалізація положень 

законопроекту буде впливати на показники бюджету, оскільки суб’єктом 

права законодавчої ініціативи в порушення вимог частини третьої статті 91 

Регламенту Верховної Ради України не надано фінансово-економічного 

обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та у зв’язку з 

відсутністю показників для обрахунку відповідних положень законопроекту, 

визначити реальну вартісну величину впливу на показники державного 

бюджету неможливо. 

Крім того, реалізація положень законопроекту не узгоджується з 

частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою до 

законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, 



суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-

економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі 

зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету 

та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції 

змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або 

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Також законопроект не узгоджується з частиною третьою статті 27 

Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що закони України або їх 

окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються 

не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше 

початку планового бюджетного періоду. 

При цьому, під час виконання  обов'язкових, передбачених 

Регламентом Верховної Ради України, розрахунків необхідно врахувати, що 

держава в особі Національного  центру оперативно-технічного управління 

електронними комунікаційними мережами України надала під час воєнного 

стану трьом найбільшим постачальникам електронних мереж та послуг, що 

надають послуги мобільного зв’язку, смуги радіочастот безоплатно та без 

необхідності сплати рентної плати, лише розмір якої за ці смуги 

радіочастот складає близько 24 млн грн щомісячно.  
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