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(доопрацьований)
Народні депутати України
Я. Железняк та інші

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної
конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва»
У законопроекті пропонується внести зміни до Податкового кодексу
України (далі – ПК), відповідно до яких уточнити склад доходів нерезидентів –
платників податку на прибуток, які отримують субсидії для повернення
частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України «Про державну
підтримку кінематографії в Україні», місце постачання «послуг з виробництва
та
компонування
відео-фільмів,
кіно-фільмів,
анімаційних
(мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних фільмів, фоторекламних матеріалів та комп’ютерної графіки».
Головне управління, у цілому підтримуючи спрямованість проекту,
одночасно вважає за доцільне зауважити наступне.
1. Назва законопроекту є вужчою за його зміст, оскільки не стосується
виключно «галузі відео- та кіно-виробництва», а, відтак, потребує уточнення.
2. У пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПК пропонується зі складу доходів,
отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, виключити
субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених
Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».
Звертаємо увагу, що зазначене питання вже повною мірою врегульоване у пп.
«й» пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПК, згідно із яким для цілей цього пункту
вказані субсидії не відносяться до доходів, отриманих нерезидентом із
джерелом їх походження з України.
3. Прийняття проекту призведе до зменшення надходжень державного
бюджету від податку на додану вартість. Водночас до проекту не надано
фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та
пропозиції щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових
надходжень бюджету для досягнення його збалансованості, що зумовлено
вимогами ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України, ч. 3 ст. 91 Регламенту
Верховної Ради України.
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4. Пропозиція п. 1 розділу II проекту щодо набрання чинності Законом –
«з дня, наступного за днем його опублікування» не відповідає ч. 3 ст. 27
Бюджетного кодексу України, за якою «закони України або їх окремі
положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження
бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються: … не пізніше
15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку
планового бюджетного періоду».
5. Виходячи з вимог ст. 116 Конституції України, згідно з якою Кабінет
Міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України і
забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного
бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання,
забезпечує проведення податкової політики, щодо внесеного законопроекту
доцільно отримати висновок Уряду.
Керівник Головного управління
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