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Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та
митної політики
До законопроекту за реєстр. № 3292-1 від 15.04.2020 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
03 червня 2020 року (протокол № 39) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект 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» (реєстр. № 3292-1 від 15.04.2020 року), внесений
народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.
Згідно з пояснювальною запискою законопроектом пропонується
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 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).
Отже, практичне застосування положень законопроекту може вплинути на
фінансово-економічний стан вказаних суб’єктів господарювання та громадян
України і відповідно опосередковано може вплинути на їх розрахунки з
бюджетом.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,
що реалізація положень законопроекту впливатиме на дохідну частину бюджетів
Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. При цьому відмічено, що
реалізація положень законопроекту в частині подовження звільнення від сплати
ЄСВ на строк до 1 липня 2020 року лише фізичних осіб – підприємців, осіб, які
провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського
господарства призведе до втрат Пенсійного фонду та інших фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування у сумі 2,2 млрд грн,

внаслідок чого виникне необхідність у додатковому фінансовому забезпеченні з
державного бюджету видатків таких фондів.
До законопроекту не надано фінансово-економічне обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки), а також пропозиції щодо скорочення витрат
бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення
збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам частини першої статті 27
Бюджетного кодексу України і частини третьої статті 91 Регламенту Верховної
Ради України.
За підсумками розгляду зазначеного законопроекту (реєстр. № 3292-1)
прийнято рішення: законопроект матиме вплив на показники бюджету
(потребуватиме додаткових видатків державного бюджету на покриття дефіциту
Пенсійного фонду, а також може призвести до зміни показників доходів бюджету
залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи). У разі
прийняття відповідного закону він має вводитися в дію відповідно до вимог
частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України.

Заступник Голови Комітету

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ТРУХІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000095AB1900C07F7401

Дійсний до: 31.03.2021 23:59:59

О.М. Трухін

Апарат Верховної Ради України
№ 04-13/8-2020/67612 від 04.06.2020

