ПРОЕКТ
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
до законопроекту згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»
(реєстр. № 4101 від 15.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
З метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
Державного бюджету України у 2021 році законопроектом, зокрема,
пропонується:
- провести індексацію ставок податків, зборів, які визначені в абсолютних
значеннях, з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін (111,6%) та
прогнозного індексу цін виробників промислової продукції (112,0%);
- підвищити з 01 січня 2021 року ставку екологічного податку за викиди
двоокису вуглецю (СО2) з 10 грн/т до 15 грн/тонну та передбачити поетапне
підвищення ставки до рівня 30 грн/тонну у 2024 році (щорічне підвищення
на 5 грн/тонну);
- підвищити в 2 рази ставки екологічного податку за скиди забруднюючих
речовин у водні об’єкти;
- розширити коло платників транспортного податку за рахунок зменшення
порогу вартості легкових автомобілів, які є об’єктом оподаткування, з 375 до
200 розмірів мінімальної заробітної плати;
- запобігти втратам бюджетів Пенсійного фонду та фондів соцстрахування
шляхом встановлення обов’язку для осіб, які здійснюють незалежну
професійну та підприємницьку діяльність, та одночасно є найманими
працівниками, сплачувати ЄСВ із загальної суми отриманого такою особою
доходу, а не з розміру мінімальної заробітної плати;
- запобігти штучному заниженню оподатковуваного прибутку у разі
визнання витрат по виплаті нерезиденту процентів за кредитами, позиками (за
фактом сплати таких процентів, а не нарахування);
- встановити строк, протягом якого суб’єкти господарювання мають право
переносити збитки минулих років (протягом 5 років).
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту сприятиме збільшенню надходжень до бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація норм законопроекту дозволить збільшити надходження податків
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5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Пропозиції відсутні.

у

6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Законопроект не суперечить законам, що регулюють бюджетні відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень» (реєстр. № 4101 від 15.09.2020), внесений Кабінетом
Міністрів України, підтримується.
Заступник Міністра
фінансів України
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