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Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та
митної політики
До законопроекту за реєстр. № 4571 від 04.01.2021

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 3 лютого
2021 року (протокол № 77) 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
додаткової підтримки платників податків у 2021 році» (реєстр. № 4571 від
04.01.2021), поданий народними депутатами України Железняком Я.І.,
Васильченко Г.І. та іншими.
Законопроектом пропонується продовжити на 2021 рік термін дії деяких
тимчасових положень Податкового кодексу України /запроваджених Законом
України від 30.03.2020 р. № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та
економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)/, згідно з 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;
на зазначені рішення не поширюється дія окремих положень
Податкового кодексу України та законів України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до
публічної інформації» і «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його
прийняття дозволить пом'якшити для бізнесу негативні наслідки від
запровадження посилених карантинних заходів.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку відмічає,
що реалізація положень законопроекту може мати вплив на показники
місцевих бюджетів лише у разі прийняття органами місцевого самоврядування
рішення про встановлення понижених ставок місцевих податків і зборів.

До реєстр. № 4571 від 04.01.2021

За підсумками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект
матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до
зменшення доходів місцевих бюджетів у поточному році від єдиного податку,
та/або плати за землю, та/або податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, залежно від практики застосування даної законодавчої
ініціативи у разі прийняття відповідних рішень органами місцевого
самоврядування). У разі прийняття відповідного закону він може набирати
чинності згідно із законодавством.
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