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Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та
митної політики
До законопроекту за реєстр. № 3670 від 17.06.2020

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні
2 вересня 2020 року (протокол № 53) 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 надання платникам податку на доходи фізичних осіб додаткових
можливостей для застосування податкової знижки» (реєстр. № 3670 від
17.06.2020), поданий народним депутатом України Гривком С.Д.
Законопроектом з 1 січня 2021 року пропонується, зокрема:
усунути існуюче обмеження у застосуванні податкової знижки тільки для
доходу у вигляді зарплати, дозволивши застосування цього механізму до
доходів, отриманих в інших формах;
дозволити платникам податку на доходи фізичних осіб включати до
податкової знижки суму коштів, сплачених такими платниками податку на
користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з
лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня
споріднення, у тому числі для придбання ліків, без обмеження їх переліком
життєво необхідних.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку відмічає,
що реалізація положень законопроекту призведе до втрат дохідної частини
державного та місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб,
розрахунок яких здійснити неможливо у зв’язку з відсутністю даних, зокрема,
щодо витрат платників податку на користь закладів охорони здоров’я для
компенсації вартості платних послуг з лікування таких платників податку,
придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних
послуг тощо. Загалом Мінфін надає зауваження щодо законопроекту та його
не підтримує.
До законопроекту не надано фінансово-економічного обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо скорочення витрат
бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення
збалансованості бюджету. Це не відповідає вимогам частини першої статті 27

До реєстр. № 3670 від 17.06.2020

Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту
Верховної Ради України.
За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект
матиме вплив на показники бюджету (призведе до зменшення доходів
державного та місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб). У разі
прийняття відповідного закону до 15 липня 2021 року він має вводитися в дію
не раніше 1 січня 2022 року, а після 15 липня 2021 року – не раніше 1 січня
2023 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття
закону).
Додаток: копія висновку Мінфіну – на 4 стор.
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