АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Головне науково-експертне управління
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.:255-40-25, 255-45-01; факс: 255-41-86
До реєстр. № 4571 від 04.01.2021
Народні депутати України
Я. Железняк та інші

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо додаткової підтримки платників податків у 2021 році»
У проекті пропонується продовжити у 2021 році дію п.п. 526, 527
підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК), за якими
органи місцевого самоврядування мають право прийняти рішення про
внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків
та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку, та/або плати за землю,
та/або податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо
об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або
юридичних осіб. При цьому, на такі рішення не поширюється дія деяких
положень ПК, законів України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації»,
«Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
Метою проекту, згідно з пояснювальною запискою до нього, є «надання
органами місцевого самоврядування посильної допомоги бізнесу для
пом'якшення наслідків запровадження посилених карантинних заходів».
Головне управління, розглянувши проект, у цілому не заперечує щодо
його прийняття, зважаючи на те, що йдеться про продовження у 2021 році дії
норми, яка діяла у 2020 році. Одночасно зауважимо, що назва проекту не
повною мірою відповідає його змісту, у якому йдеться безпосередньо про
процедуру

прийняття

самоврядування.
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Звертаємо також увагу на те, що на розгляді Верховної Ради України
знаходяться законопроекти реєстр. №№ 4423 від 25.11.2020, 4423-1

від

10.12.2020, 4423-2 від 10.12.2020, які присвячені вирішенню, у тому числі,
порушеного у проекті питання, у зв’язку із чим усі законопроекти доцільно
розглядати разом.
Керівник Головного управління

С. Тихонюк
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