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До реєстр. № 1122
від 01.12.2014




            ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ




ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо оприлюднення задекларованих доходів)», внесений народним депутатом України Пинзеником В.М. (реєстр. № 1122 від 01.12.2014)

Комітет на засіданні 4 березня 2015 року (протокол № 10), на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 9 грудня 2014 року, розглянув на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та по суті правового змісту проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо оприлюднення задекларованих доходів)», внесений народним депутатом України Пинзеником В.М. (реєстр. № 1122 від 01.12.2014), висновок Комітету з питань бюджету від 4 лютого 2015 року (лист № 04-13/8-168), а також висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України за № 16/3-201/1122 від 11 лютого 2015 року.
Поданим законопроектом пропонується доповнити статтю 25 Закону України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон) положеннями, відповідно до яких народний депутат України зобов’язаний не пізніше 1 квітня подавати до Апарату Верховної Ради України дані у письмовому вигляді щодо задекларованої суми доходів та суми сплачених ним податків за минулий рік; Апарат Верховної Ради України зобов’язаний не пізніше 1 травня опублікувати такі дані на офіційному сайті Верховної Ради України. 
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України зазначаємо, що законопроект зареєстрований з дотриманням положень Регламенту Верховної Ради України. Водночас в його оформленні допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, зокрема:
- якщо зміни вносяться до закону, викладеного в новій редакції – вони вносяться до його основної редакції з посиланням на джерело офіційного опублікування цієї редакції. Чинний Закон України «Про статус народного депутата України» діє в редакції Закону № 2328 – III від 22.03.2001 (ВВР, 2001, №42, ст. 212), що має бути відображено і в джерелах опублікування, на які йде посилання в законопроекті. Також необхідно зазначати джерела опублікування наступних змін, що вносилися до закону. Зокрема стаття 25 Закону, зміни до якої пропонуються законопроектом, діє в редакції законів України № 2756-VІ від 02.12.2010, № 4661-VІ від 24.04.2012, № 4711-VІ від 17.05.2012;
- законопроектом пропонується доповнити статтю 25 новими абзацами, тоді як закони за своєю структурою поділяються на розділи, глави, статті, частини, пункти, підпункти, абзаци, речення. Таким чином, в даному випадку не вірно зазначено структурну одиницю Закону, зміни до якої пропонуються і таке доповнення має бути новими частинами;
- основні положення (основні терміни) запропонованих змін мають відповідати тим положенням (термінології), що є у чинному законодавстві. Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24.05.2001 №462 затверджено Положення про Веб-сайт Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, натомість у законопроекті вживаним є словосполучення «офіційний сайт Верховної Ради України»;
- у проекті Постанови Верховної Ради України, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами розгляду проекту Закону, та внесення якої разом із законопроектом передбачається положеннями частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, зазначено про прийняття проекту Закону (реєстр. № 1122) за основу і в цілому. Водночас відповідно до статті 102 Регламенту Верховної Ради України законопроекти розглядають, к правило, за процедурою трьох читань (частина перша). Остаточне прийняття законопроекту (крім проектів кодексів і законопроектів, які містять понад 100 статей, пунктів) відразу після першого чи другого читання допускається за рішенням Верховної Ради України, якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання, та якщо не надійшло зауважень щодо його змісту від народних депутатів України, інших суб'єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів Апарату Верховної Ради України (частина четверта).
При розгляді проекту Закону по суті його правового змісту Комітет зазначив таке.
Згідно зі статтею 25 Закону народний депутат України зобов’язаний під час оформлення на роботу у Верховну Раду України, а потім щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб’єкти декларування (до яких серед інших відповідно до підпункту б) пункту 1 частини першої статті 4 вказаного Закону належать народні депутати України) зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до вказаного Закону. 
Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, в тому числі, народних депутатів України підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на офіційному веб-сайті відповідного державного органу на строк не менше одного року. У разі відсутності офіційного веб-сайту такі відомості оприлюднюються шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування протягом 30 днів з дня подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Оприлюдненню підлягають усі відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, крім відомостей, що віднесені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» до інформації з обмеженим доступом (частина друга статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»).
На виконання зазначеної вимоги Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та відповідно до абзацу другого пункту 1 Розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.01.2015 № 77 «Про деякі питання висвітлення діяльності комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України» на веб-сторінці кожного народного депутата України на Веб-сайті Верховної Ради України у розділі «Декларації про доходи» розміщується електронна версія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру народного депутата України. 
Ініціатор внесення законопроекту поряд із зобов’язанням народного депутата України подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру пропонує встановити додатково зобов’язання стосовно подання до 1 квітня ще одних даних – щодо задекларованої суми доходів та суми сплачених народним депутатом України податків за минулий рік, а також зобов’язання Апарату Верховної Ради України опубліковувати такі дані на офіційному сайті Верховної Ради України – до                1 травня.
Однак, якщо форма декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру затверджена додатком до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», то за якою формою повинні оприлюднюватися дані щодо задекларованої суми доходів та суми сплачених податків законопроектом не визначено – це питання не пропонується для врегулювання. 
Згідно з підпунктами 70.3.3, 70.3.4 пункту 70.3 статті 70 Податкового кодексу України суми нарахованих та/або отриманих доходів, нарахованих та/або сплачених податків фізичної особи (дані щодо яких в свою чергу пропонується подавати і оприлюднювати законопроектом) є складовими інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Відомості із зазначеного Державного реєстру є інформацією з обмеженим доступом (підпункт 70.15.2 пункту 70.15 статті 70 Податкового кодексу України).
Відповідно до підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 розділу ІV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу України на податкового агента покладено зобов’язання подавати у строки, встановлені зазначеним кодексом для податкового кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається. 
Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено однойменним наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556).
Таким чином дані, які пропонується розміщувати на Веб-сайті Верховної Ради України щодо кожного народного депутата України про суми нарахованих
(а відтак і задекларованих) доходів та сплачених з них сум податків є елементом податкової звітності. 
Виходячи із положень Розділу ІV Податкового кодексу України, що визначають поняття платника податку на доходи фізичних осіб, повноваження податкового агента щодо нарахування (виплати, надання) оподатковуваного доходу на користь платника податку, утримання податку із суми такого доходу за його рахунок, подання звітності, народний депутат України як платник податку на доходи фізичних осіб не є тим суб’єктом, що формує дані, які пропонується законопроектом подавати до Апарату Верховної Ради України для їх подальшого оприлюднення. 
Враховуючи, що дані про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку з метою подання звітності відповідно до положень Податкового кодексу України формуються щоквартально, підсумок за рік (оскільки законопроектом передбачається подання таких даних за минулий рік) має розраховуватись народним депутатом України особисто. 
В узагальнюючому висновку Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України зазначає, що за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні його доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Таким чином наряду із запропонованими змінами варто передбачити форму, в якій мали би відображатися дані щодо задекларованої суми доходів та суми сплачених податків, та які повинні подаватися народними депутатами України. Якщо ці дані мають формуватися на основі даних податкової звітності, то необхідно внести відповідні зміни до Податкового кодексу України в частині оприлюднення народними депутатами України – як особами, уповноваженими на виконання функцій держави, суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (народних депутатів України), а також суми утриманого з таких доходів податку. Відповідні зміни потрібно передбачити і у нормативних актах, що регулюють питання фінансового контролю щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування. Водночас, пропозиції щодо оприлюднення таких даних мають стосуватися не лише народних депутатів України, а й інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (на зразок як це передбачено для оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру).

Виходячи з вищезазначеного, керуючись положеннями пункту 1 частини першої статті 111, пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду проекту Закону України           (реєстр. № 1122 від 01.12.2014) в першому читанні повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.



Перший заступник 
голови Комітету				   	                    П.В.ПИНЗЕНИК 


