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Комітет Верховної Ради України
з питань правоохоронної
діяльності
До законопроекту за реєстр. № 4275 від 27.10.2020

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні
17 лютого 2021 року (протокол № 78) відповідно до статей 27 і 109
Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України
розглянув проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог
законодавства про ринок деревини (реєстр. № 4275 від 27.10.2020), поданий
народними депутатами України Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В. та
іншими.
Законопроектом пропонується:
– запровадити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за:
неподання, несвоєчасне подання у встановленому порядку інформації
відповідно до Закону України «Про ринок деревини» до відповідної
інформаційно-телекомунікаційної системи – у розмірі від 200 до 300
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 – 5100 грн) та у разі
повторного протягом року вчинення порушення – у розмірі від 400 до
500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 – 8500 грн), а також
за подання завідомо недостовірних відомостей – у розмірі від 1000 до 1500
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 25500 грн);
подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про
деревообробну діяльність – у розмірі від 600 до 1000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (10200 – 17000 грн);
неподання, несвоєчасне подання у встановленому порядку річного та/або
квартального плану заготівлі деревини – у розмірі від 200 до 300
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 – 5100 грн);
– визначити, що протоколи про зазначені правопорушення мають право
складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ
(Національної поліції) та центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері лісового господарства.
Насамперед слід зазначити, що даний законопроект є похідним від
законопроекту «Про ринок деревини» (реєстр. № 4197) або альтернативного до
нього законопроекту (реєстр. № 4197-1), яким пропонується визначити
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правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку деревини,
врегулювати відносини, пов’язані з купівлею-продажем деревини, а також
встановити, що суб’єкти ринку деревини несуть відповідальність відповідно до
законодавства. Відтак практика застосування законопроекту за реєстр. № 4275
залежить від розгляду і прийняття базового законопроекту за реєстр. № 4197
або за реєстр. № 4197-1.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,
що реалізація положень законопроекту може вплинути на збільшення дохідної
частини державного бюджету, проте оцінити вплив законопроекту на
показники бюджету неможливо через відсутність необхідних для розрахунку
даних.
До законопроекту не надано фінансово-економічного обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки), яке вимагається відповідно до частини
першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91
Регламенту Верховної Ради України.
За підсумками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект
матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до
збільшення доходів державного бюджету від штрафів у разі прийняття
базового законопроекту за реєстр. № 4197 або за реєстр. № 4197-1 та виявлення
відповідних порушень). У разі прийняття відповідного закону він може
набирати чинності згідно із законодавством.
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