Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за
вчиненням консульських дій» (реєстраційний № 4539 від 24.12.2020), внесений
на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
З метою посилення захисту уразливих верств громадян України, які
перебувають за кордоном (осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, віднесених до категорій 1 і 2, та осіб з інвалідністю І та ІІ груп),
передбачається встановлення пільги під час сплати ними консульського збору за
оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та за вчинення
нотаріальних дій у дипломатичних представництвах та консульських установах
України за кордоном шляхом внесення змін до законів України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та «Про
нотаріат».
Також із метою узгодження норм законодавства пропонується врегулювати
питання застосування пільги зі сплати консульського збору за оформлення в
дипломатичних представництвах та консульських установах України за
кордоном паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не
досягли шістнадцятирічного віку, шляхом внесення змін до Закону України «Про
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (норму щодо
звільнення зазначених осіб від сплати консульського збору передбачено абзацом
другим пункту 12 Положення про консульський збір України, затвердженого
наказом Міністерства закордонних справ України від 23.04.2018 № 182,
зареєстрованим у Мін’юсті 18.05.2018 за № 610/32062, та додатком 2 до
Положення про консульський збір України).
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Прийняття законопроекту та реалізація його норм матимуть вплив на
показники доходів бюджету.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Реалізація норм законопроекту не потребуватиме фінансування з бюджету
та призведе до зменшення доходів загального фонду державного бюджету
(згідно із законопроектом дата введення в дію Закону передбачається з 01 січня
2022 року).
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За даними МЗС, запровадження пільг зі сплати консульського збору
стосуватиметься 90 осіб та призведе, починаючи з 2022 року, до зменшення
фактичних доходів загального фонду державного бюджету орієнтовно на
7,0 тис. доларів США щорічно, або на 0,2 млн грн (код класифікації доходів
бюджету 22060000 «Кошти, отримані за вчинення консульських дій»).
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Прийняття законопроекту не потребує фінансового забезпечення у
поточному бюджетному періоді.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Законопроект не належить до актів законодавства, що регулюють бюджетні
відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Міністерство фінансів України не має зауважень до законопроекту.
Заступник Міністра фінансів України
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