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Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні 17 червня 2020 року (протокол № 36) розглянув
проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки
та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео - та кіно виробництва (реєстр. № 3060 від 18.02.2020 р.).
В частині податку на додану вартість законопроектом пропонується не
оподатковувати (не включати в об’єкт оподаткування) податком на додану вартість
операції з надання в Україні нерезидентам послуг з виробництва та компонування
відео-фільмів,
кіно-фільмів,
анімаційних
(мультиплікаційних)
фільмів,
телевізійних програм, рекламних роликів, фото-рекламних матеріалів,
комп’ютерної графіки.
Для цього пропонується внести доповнення до пункту 186.3 статті 186
Податкового кодексу України щодо визначення місцем поставки зазначених послуг
- місця, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання, або,
у разі відсутності такого місця,– місце постійного чи переважного його
проживання.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку в цілому
погоджуючись із запропонованими змінами, зазначає, що у законопроекті відсутні
терміни та поняття, які застосовуватимуться в оподаткуванні податком на додану
вартість, та які відсутні у законодавстві, а саме відеофільм, рекламний ролик,
фоторекламні матеріали. Зазначені терміни мають визначатися у спеціальному
законодавстві з урахуванням встановлених правил щодо їх застосування та порядку
віднесення до таких послуг з метою чіткого розуміння платниками податку та
податковими органами.
Стосовно
оподаткування
податком
на
прибуток
підприємств
законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України в
частині оподаткування доходів нерезидентів, виключивши з переліку доходів, що
оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними статтею 141 Кодексу,
доходи у вигляді субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат,
передбачених Законом України “Про державну підтримку кінематографії в
Україні”.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, що
запропоновані зміни підтримуються як такі, що відповідають положенням Закону
України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”.
Проте, з урахуванням змін, внесених у зазначений Закон, Законом України
від 20.09.2019 № 130-IX “Про внесення змін до Закону України “Про державну
підтримку кінематографії в Україні” щодо надання державної субсидії для
повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом
кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні”, Міністерство
фінансів України вбачає за доцільне положення законопроекту доповнити нормами
щодо виключення підпункту 140.4.4 (140.4.7 у новій редакції) пункту 140.4 та
підпункту 140.5.13 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, в
цілому підтримуючи спрямованість законопроекту, одночасно висловило щодо
нього зауваження, зокрема, назва законопроекту є вужчою за його зміст, оскільки
не стосується виключно “галузі відео - та кіно-виробництва”, а, відтак, потребує
уточнення.
Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної
конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва (реєстр. № 3060 від
18.02.2020 р.), прийняти за основу.
2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії
Верховної Ради України визначити Першого заступника голови Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики,
народного депутата України Железняка Я.І.
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