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ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 
щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню  
коронавірусної хвороби (COVID-19) 

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:  

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У розділі ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради 
України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112): 

1) підрозділ 1 доповнити пунктами 12 і 13 такого змісту: 

"12. Тимчасово суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з доходів у вигляді доплат 
до заробітної плати, визначених відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу II Закону 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)", та нарахованих за періоди з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня 
2020 року медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної 
власності, які безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
та лікуванні 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, компенсуються  таким працівникам у повному  
розмірі за рахунок коштів державного бюджету України. Порядок виплати такої грошової компенсації 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

13. На період з 2 квітня 2020 року до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 
платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді допомоги по частковому 
безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, які виплачуються (надаються) роботодавцем відповідно до статті 47-1 Закону України 
"Про зайнятість населення"; 

2) у підрозділі 5: 

у пункті 29-2: 

в абзаці першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року, продовжуються до 15 серпня 2020 року 
(включно)" замінити словами та цифрами "по 30 червня 2020 року, продовжуються по дев’яностий 
календарний день з дня відновлення прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують 
пасажирські перевезення в Україні"; 

в абзацах другому, п’ятому і шостому цифри та слова "15 серпня 2020 року (включно)" замінити 
словами "граничного строку погашення податкових векселів, встановленого абзацом першим цього пункту"; 

у підпунктах 29-3.1 та 29-3.2 пункту 29-3 слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та 
цифрами "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)"; 
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3) у підрозділі 10: 

пункт 16-1 доповнити підпунктом 1.10 такого змісту: 

"1.10. Звільняються від оподаткування військовим збором доходи, зазначені в пункті 13 підрозділу 1 
цього розділу"; 

в абзацах першому і одинадцятому пункту 52-1 слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити 
цифрами та словами "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)"; 

у пункті 52-2: 

в абзаці першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити цифрами та словами "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)"; 

в абзаці восьмому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити цифрами та словами "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)", а слова та цифри "до 30 березня 2020 року" - словами та 
цифрами "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)"; 

в абзаці дев’ятому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами 
"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)"; 

в абзаці десятому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити цифрами та словами "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)"; 

пункт 52-6 доповнити словами  "та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або 
юридичних осіб"; 

пункт 52-7 після слів "щодо зменшення ставок єдиного податку" доповнити словами "та/або плати за 
землю, та/або податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової 
нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб"; 

пункт 52-8 викласти в такій редакції: 

"52-8. Тимчасово, на період 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), 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) 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/або які не розглянуті станом на 18 березня 
2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 цього Кодексу; 

статтями 52 і 53 цього Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових 
консультацій в письмовій формі; 
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статтями 73 і 78 цього Кодексу щодо надання платниками податків відповідей на запити контролю-
ючих 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 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). 

З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню 
на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), перебіг строків, які зупинялися відповідно 
до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення". 

2. Статтю 31 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради 
України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362; 2014 р., № 33, ст. 1162) викласти в такій редакції: 

"Стаття 31. Мінімальний розмір статутного капіталу 

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має 
намір здійснювати банківську діяльність, а також мінімальний розмір статутного капіталу банку 
не може бути меншим 200 мільйонів гривень. 

Національний банк України має право встановлювати для окремих банків та юридичних осіб, які 
мають намір здійснювати банківську діяльність, диференційований мінімальний розмір статутного 
капіталу, але не нижче розміру, передбаченого цією статтею". 

3. У пункті 14-5 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376) слова 
та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 
по 31 травня". 

4. Пункт 7 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268, із змінами, внесеними Законом 
України від 30 березня 2020 року № 540-IX) доповнити абзацом четвертим такого змісту: 

"Розкриття проміжної інформації про емітента, в тому числі проміжної фінансової звітності, 
за перший квартал 2020 року відбувається не пізніше дати розкриття річної інформації за 2019 рік". 

5. У розділі VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 
2011 р., № 2-3, ст. 11): 

1) в абзацах першому і другому пункту 9-10 слова та цифри "березня та з 1 по 30 квітня" замінити 
словами та цифрами "березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня"; 

2) у пункті 9-11.1: 

в абзацах першому і четвертому слова та цифри "у періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та  
з 1 по 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "у період з 1 березня 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)"; 

3) у пункті 9-11.2 слова та цифри "періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 
2020 року" замінити словами та цифрами "періоду з 1 березня 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)"; 

4) у пункті 9-12: 

в абзаці першому слова та цифри "по 31 травня 2020 року" замінити цифрами та словами "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)"; 
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в абзаці другому слова та цифри "до 31 травня 2020 року" замінити словами та цифрами "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)". 

6. У статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., 
№ 24, ст. 243 із змінами, внесеними законами України від 30 березня 2020 року № 540-IX і від 13 квітня 
2020 року № 553-IX): 

1) у частині першій: 

в абзаці першому слова "заробітної плати" замінити словами "заробітної плати або доходу", а слова 
"за зверненням роботодавця для її виплати працівникам" - словами "за зверненням роботодавця або 
фізичної особи - підприємця, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам або фізичній 
особі - підприємцю, який є застрахованою особою"; 

в абзаці другому слова "надається роботодавцям" замінити словами "надається роботодавцям, у тому 
числі фізичним особам - підприємцям, які є застрахованими особами"; 

в абзаці третьому слова "у разі сплати роботодавцем" замінити словами "у разі сплати роботодавцем 
або фізичною особою - підприємцем, який є застрахованою особою"; 

2) у частині другій: 

в абзаці першому слово "роботодавець" замінити словами "роботодавець або фізична особа - 
підприємець, який є застрахованою особою"; 

у пункті 3 слова "про працівників" замінити словами "про працівників та/або фізичну особу - 
підприємця, який є застрахованою особою"; 

3) у частині третій слова "мають застраховані особи" замінити словами "мають застраховані особи, в 
тому числі працівники"; 

4) у першому реченні частини четвертої слова "на яку працівникові було скорочено передбачену 
законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), 
встановленої працівникові відповідного розряду" замінити словами "на яку працівникові або фізичній 
особі - підприємцю, який є застрахованою особою, було скорочено передбачену законодавством трива-
лість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові 
відповідного розряду, або з розрахунку двох третин бази нарахування єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування фізичної особи - підприємця, який є застрахованою особою"; 

5) у частині п’ятій слова "Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період 
карантину здійснюється роботодавцем" замінити словами "Виплата працівникам або фізичній особі - 
підприємцю, який є застрахованою особою, допомоги по частковому безробіттю на період карантину 
здійснюється роботодавцем або територіальним органом центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції"; 

6) у частині сьомій: 

в абзаці першому слова "Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати 
працівникам допомоги по частковому безробіттю" замінити словами "Роботодавець або фізична особа - 
підприємець, який є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому 
безробіттю", а цифри "30" - цифрами "90"; 

в абзаці другому слова "якщо роботодавцем" замінити словами "якщо роботодавцем або фізичною 
особою - підприємцем, який є застрахованою особою"; 

7) у частині восьмій слова "з дня подання роботодавцем" замінити словами "з дня подання робото-
давцем або фізичною особою - підприємцем, який є застрахованою особою". 

7. У пункті 6 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче 
кредитування" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 1, ст. 2): 

у першому реченні слова та цифри "по 30 квітня 2020 року" замінити словами та цифрами 
"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)"; 
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у третьому реченні цифри "10561" замінити цифрами "1056-1", а слова та цифри "по 31 травня 
2020 року" - словами та цифрами "по останній календарний день місяця (включно), наступного за 
місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій терито-
рії України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19)". 

8. У пункті 1 статті 5 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" 
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 21, ст. 241) цифри "2020" замінити цифрами "2024". 

9. В абзаці першому пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 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)" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 17, ст. 106) слова 
та цифри "до 30 червня 2020 року" замінити словами та цифрами "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), але не раніше 30 червня 2020 року". 

10. У пункті 8 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020 року № 553-IX: 

в абзаці першому слова та цифри "та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину" виключити; 

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту: 

"Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби, призначення на яку 
відбулося відповідно до порядку, встановленого цим пунктом, становить не більше двох місяців після 
відміни карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". 

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим; 

в абзаці сьомому слово "двомісячний" замінити словом "двотижневий". 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 
влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

3. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід 
і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік. 

 
Президент України  В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

 
м. Київ 
13 травня 2020 року 
№ 591-IX 


