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Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та
митної політики
До законопроекту за реєстр. № 3263 від 25.03.2020

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні
1 липня 2020 року (протокол № 44) 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 громадян, територіальних громад, малого та середнього
бізнесу під час запровадження карантинних заходів (реєстр. № 3263 від
25.03.2020), поданий народним депутатом України Андрійовичем З.М.
Законопроектом пропонується:
скасувати положення щодо надання пільг для фізичних і юридичних осіб
по платі за землю, за земельні ділянки, що використовуються в господарській
діяльності, та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
/запроваджені Законом України від 17.03.2020 р. № 533-IX «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)»/;
надати платникам земельного податку, орендної плати за земельні
ділянки державної та комунальної власності, податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, відстрочення сплати грошових зобов’язань,
нарахованих за період з 1 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року, до
30 червня 2020 року;
встановити, що у 2020 році на проекти рішень, рішення сільських,
селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, що створені
згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про
встановлення місцевих податків і зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкта
оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг не
поширюється підпункт 4.1.9 пункту 4.1 та пункт 4.5 статті 4, підпункт 12.3.4
пункту 12.3, підпункт 12.4.3 пункту 12.4 (у частині строку прийняття та
набрання чинності рішень) та пункт 12.5 (у частині строку набрання чинності
рішень) статті 12 Податкового кодексу України, Закон України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», частина
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третя статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і Закон
України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку відмічає,
що реалізація положень законопроекту не впливатиме на показники
державного і місцевих бюджетів та не потребує фінансового забезпечення.
За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект не
матиме прямого впливу на показники бюджетів. У разі прийняття відповідного
закону він може набирати чинності згідно із законодавством.
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