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Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та
митної політики
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні
17 червня 2020 року (протокол № 41) відповідно до статей 27 і 109
Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України
розглянув проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу
України
щодо
підтримки
та
підвищення
міжнародної
конкурентоспроможності галузі відео- та кіно-виробництва (реєстр. № 3060
доопрацьований від 18.02.2020), поданий народними депутатами України
Железняком Я.І., Сушком П.М. та іншими.
Законопроектом пропонується:
щодо податку на прибуток підприємств: встановити, що не є доходами
нерезидентів субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат,
передбачених Законом України «Про державну підтримку кінематографії в
Україні»;
щодо податку на додану вартість: встановити, що місцем постачання
послуг з виробництва та компонування відео-фільмів, кіно-фільмів,
анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних
фільмів, фото-рекламних матеріалів та комп’ютерної графіки вважається
місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання
або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його
проживання.
У пояснювальній записці до законопроекту відмічено, що реалізація його
положень не потребує додаткових витрат з державного бюджету, при цьому,
міжнародний досвід свідчить, що на 1 дол інвестицій у відео- та
кіновиробництво, припадає 1,5-3 дол доходу для супутніх сервісів, а на кожну
залучену у процес виробництва особу створюється одне робоче місце в
суміжних сферах, що сприятиме розвитку локального бізнесу та зростанню
національної економіки. При цьому зазначається, що звільняються від
оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва та компонування
відео-фільмів, кіно-фільмів, анімаційних (мультиплікаційних) фільмів,

До реєстр. № 3060 доопрац. від 12.02.2020

телевізійних програм, рекламних роликів, фото-рекламних матеріалів,
комп’ютерної графіки.
Однак, до законопроекту не надано фінансово-економічне
обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), яке вимагається
відповідно до норм Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) та
Регламенту Верховної Ради України (частина третя статті 91).
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,
що реалізація положень законопроекту не потребує додаткового фінансового
забезпечення та відсутня вартісна величина впливу на показники бюджетів.
За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект
матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до
зменшення доходів державного бюджету від податку на додану вартість
залежно від практики застосування даної законодавчої ініціативи, а також
може призвести до збільшення доходів бюджету у середньостроковій
перспективі залежно від впливу наслідків реалізації даної законодавчої
ініціативи на розвиток економіки). У разі прийняття відповідного закону він
може набирати чинності згідно із законодавством.
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