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Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та
митної політики
До законопроекту за реєстр. № 4646 від 26.01.2021

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні
3 березня 2021 року (протокол № 79) 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
включення до податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб витрат
громадян на діагностику, тестування та лікування гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, вакционування та
страхування на випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 4646 від 26.01.2021),
поданий народними депутатами України Порошенком П.О., Южаніною Н.П.,
Геращенко І.В. та іншими.
Законопроектом пропонується встановити, що за результатами 2021 та
2022 років, при реалізації права на податкову знижку відповідно до положень
статті 166 Податкового кодексу України, до податкової знижки платника податку
на доходи фізичних осіб у звітному податковому році у повному обсязі
включаються витрати (як такого платника податку, так і членів його сім’ї
першого ступеня споріднення) на:
діагностику та тестування гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19);
придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення,
необхідних для лікування COVID-19;
вакционування для профілактики COVID-19;
сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій),
сплачених страховику-резиденту за договорами страхування на випадок
захворювання на COVID-19.
У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що його реалізація не
вимагатиме внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2021 рік», а компенсація частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб
з місцевих бюджетів буде здійснюватися у 2022 році, фінансове забезпечення
якого можливо передбачити за рахунок окремих бюджетних програм.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,
що реалізація положень законопроекту матиме вплив на доходи бюджетів, а
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вартісна величина впливу на показники бюджетів залежатиме від кількості
платників податку, які за наслідками звітного податкового року реалізують право
на податкову знижку із включенням фактично здійснених протягом звітного
податкового року визначених законопроектом витрат, а також обсягів таких
витрат. Загалом Мінфіном законопроект підтримується з урахуванням
висловлених зауважень.
До законопроекту не надано фінансово-економічного обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки), що не відповідає вимогам 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 вплив на показники бюджету (призведе у 2022 і 2023 роках до зменшення
доходів державного і місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб). У
разі прийняття відповідного закону він має вводитися в дію відповідно до вимог
частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України.
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