АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Головне управління документального забезпечення
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

До реєстр. № 5600
(друге читання)

ВИСНОВОК
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень» (№ 5600)
У Редакційному управлінні Головного управління документального
забезпечення здійснено фахову (лінгвістичну) експертизу проекту Закону
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень», підготовленого Комітетом з питань фінансів, податкової та митної
політики для розгляду Верховною Радою України у другому читанні.
Текст законопроекту викладено сучасною українською літературною
мовою з урахуванням функціонально-стилістичних особливостей офіційноділового стилю. З метою виправлення помилок та поліпшення якості тексту до
законопроекту запропоновано такі редакційні правки.
Із назви законопроекту пропонується виключити слова та інших
законодавчих актів України, оскільки розділ І законопроекту містить зміни
виключно до Податкового кодексу України.
Потребує уніфікації вживання в тексті законопроекту назви Національного
класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» та його
секцій: для обслуговування іншого, ніж класифіковане в секції В ДК 009:2010,
виробництва (підпункт 14.1.128 пункту 14.1 статті 14), галузей, віднесених до
секції C «Переробна промисловість» та D «Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря» національного класифікатора ДК 009:2010
«Класифікація видів економічної діяльності (пункт 40, яким доповнюється
підрозділ 5 розділу ХХ «Перехідні положення»), секції С КВЕД ДК 009-2010
(пункт 68 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення»).
Формули, що наводяться для розрахунку мінімального податкового
зобов’язання у підпунктах 381.1.1 і 381.1.2 пункту 381.1 статті 381, містять
однакову назву розрахункового показника (МПЗ), хоч у першому випадку
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йдеться про обчислення показника для земельної ділянки, нормативна грошова
оцінка якої проведена, а у другому – не проведена.
Зміни, що вносяться до абзацу п’ятого підпункту 138.3.2 пункту 138.3
статті 138 та абзацу третього підпункту "в" пункту 193.1 статті 193, спрямовані
на усунення технічної помилки – наявності зайвих лапок, яка не впливає на зміст.
У тексті законопроекту вживається конструкція земельні ділянки, які
належать до державної та/або комунальної власності. У даному разі має
вживатися один сполучник «або» (або один сполучник «чи»), адже одна земельна
ділянка не може належати до обох форм власності.
У пункті 226.10 статті 226 використовується слова не призначені для
продажу вроздріб, натомість у законодавстві вживається термін «не призначені
для роздрібного продажу».
У пункті 252.8 статті 252 наведені формули розрахунку фактичної ціни
реалізації для руд залізних та для руд марганцевих, в яких розрахунковий
показник позначається одним скороченням (Вкк). Для уникнення підміни понять
пропонується доповнити скорочення позначенням хімічного елемента – ВккFe та
ВккMn. До того ж, на відміну від інших формул, наведених у Податковому кодексі
України, експлікація не містить пояснення розрахункового показника. У такому
разі скорочення має бути наведено в тексті: «Фактична ціна реалізації для руд
залізних (ВккFe) визначається… за формулою».
Назву Організації економічного співробітництва та розвитку українською
мовою необхідно писати за правилами Українського правопису – лише перше
слово з великої літери (пункт 531 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні
положення»).
Населені пункти, перелік яких наведений у пункті 68 цього ж підрозділу,
доцільно викласти в алфавітному порядку у межах областей (спочатку – міста,
потім – селища і села).
Основна кількість редакційних правок внесена з метою приведення
законопроекту у відповідність з Правилами оформлення проектів законів та
основних вимог законодавчої техніки.
Редакційні правки відображені у тексті законопроекту, переданому до
секретаріату головного комітету для врахування.
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