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До реєстр. № 3113 – 
доопрацьований
від 01.12.2015









Комітет з питань податкової
та митної політики


В И С Н О В О К 

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці», внесеного народними депутатами України Журжієм А.В. та іншими (разом – шістнадцять народних депутатів України) (реєстр. № 3113 – доопрацьований від 01.12.2015), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

Комітет на засіданні 15 червня 2016 року (протокол № 55) на виконання доручення Голови Верховної Ради України від 2 грудня 2015 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також по суті правового змісту згідно з предметом відання Комітету проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці», внесений народними депутатами України Журжієм А.В. та іншими (разом – шістнадцять народних депутатів України) (реєстр. № 3113 – доопрацьований від 01.12.2015). 
Поданим проектом Закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, законів України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про статус народного депутата України», «Про державну службу», «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», «Про зайнятість населення», «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», «Про прокуратуру», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Згідно з пояснювальною запискою метою законопроекту є комплексне зменшення податкового навантаження на оплату праці – як суто матеріальне (зменшення витрат роботодавця), так і операційне (спрощення пов’язаних з оплатою праці процесів і процедур). Автори зазначають, що прийняття законопроекту призведе до легалізації бізнесу, спрощення його ведення, а також збільшення доходів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду та інших фондів державного соціального страхування, спрощення адміністрування і оборот коштів в реальному секторі економіки.
Для досягнення мети авторами пропонується запровадити «брутизацію» заробітної плати із встановленням ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на рівні 20%, встановивши на перехідний період ставку цього податку щодо доходів, нарахованих у формі заробітної плати та за цивільно-правовими договорами, на 2016 рік – 29%, а на 2017 рік – 25%.
Також пропонується змінити підхід щодо адміністративної та кримінальної відповідальності в разі порушення законодавства, положення якого врегульовують порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, подання звітності щодо таких внесків. 
У зв’язку із зміною підходу в оподаткуванні доходів фізичних осіб, автори законопроекту ініціюють визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект внесено на реєстрацію з дотриманням положень статей 90-92 Регламенту Верховної Ради України, водночас в його оформленні, зокрема, в частині запропонованих змін до Закону України «Про статус народного депутата України» є окремі недоліки техніко-юридичного характеру.
Так, згідно з Правилами оформлення проектів законів та основними вимогами законодавчої техніки, якщо зміни вносяться до закону, викладеного в новій редакції – вони повинні вноситись до його основної редакції з посиланням на джерело офіційного опублікування цієї редакції. Однак, у підпункті 6 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» поданого законопроекту в наведених джерелах опублікування Закону України «Про статус народного депутата України» не враховано змін до нього, що відбулися після його прийняття у 1992 році, тобто 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 йдеться посилання.
Визначення термінів у законах повинно відповідати тому змісту, який міститься у спеціальних науках та чинному законодавстві, або ж, якщо пропонується новий термін, в законі має міститись його визначення. Водночас автори законопроекту у його назві використовують термін «брутизації» доходів, який відсутній в інших законах (в тому числі податковому законодавстві). При цьому визначення положення «брутизації» не надається. Лише у пояснювальній записці до законопроекту зазначено про «брутизацію» як включення суми, що сплачується роботодавцем до Пенсійного фонду України у вигляді ЄСВ до складу основної частини заробітної плати.
Окрім того назва законопроекту є некоректною, оскільки у назві йдеться про внесення змін до Податкового кодексу України, тоді як зміни вносяться до близько двадцяти законодавчих актів.
Змінами до Закону України «Про статус народного депутата України» пропонується викласти в новій редакції абзаци перший та тринадцятий частини дванадцятої статті 20 Закону. Комітет звернув увагу, що викладення статті (частини) в новій редакції доцільне, якщо зміни за обсягом займають більшу частину тексту або істотно впливають на його текст. Водночас, у зазначених абзацах фактично пропонується замінити лише окремі слова (наприклад, слова: «сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» на слова: «здійснено відрахування на загальнообов'язкове державного соціальне страхування, а в період дії Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» – сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»).
Також у порівняльній таблиці до законопроекту в частині чинних редакцій положень законів, до яких пропонуються зміни, наведено ті їх редакції, що на день внесення законопроекту не відповідають дійсності або втратили чинність. Так, наприклад, чинна редакція абзацу першого частини дванадцятої статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» складається із двох речень, тоді як у порівняльній таблиці наведено не повний текст цього абзацу. Також варто звернути увагу, що на момент внесення законопроекту, розмір пенсії народного депутата України призначався у розмірі 60 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата України, тоді як у порівняльній таблиці в чинній редакції Закону зазначається «70 відсотків». 
При опрацюванні законопроекту необхідно зважувати на ті обставини, що
10 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державну службу», який набрав чинності з 1 травня цього року, тоді як законопроектом (підпункти 7, 15 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення») пропонуються зміни до статті 37 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII та до статті 49 однойменного закону від 17 листопада 2011 року № 4050-VI (набрання чинності яким відтерміновувалось). 
По суті правового змісту внесеного проекту Закону Комітет також звернув увагу, що з 1 червня 2015 року набрав чинності пункт 5 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 2 березня 2015 року № 213-VIII, у якому встановлено, що в разі неприйняття до 1 червня 2015 року закону щодо призначення всіх пенсій, у тому числі спеціальних, на загальних підставах з 1 червня 2015 року скасовуються норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії/щомісячне довічне грошове утримання призначаються відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», Податкового та Митного кодексів України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України».
Зазначена норма спричинила певні правові колізії з існуючими правовими нормами в деяких законах України і, як наслідок, у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні» (реєстр. № 1087), положення якого передбачають скасування відповідних норм окремих законів щодо призначення пенсій за спеціальними законами (в тому числі «Про статус народного депутата України») та впровадження порядку обчислення пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Проектом (реєстр. № 1087) також пропонується вилучити норму Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо сплати за підвищеною ставкою єдиного внеску особами, пенсійне забезпечення яких з 1 червня 2015 року вже здійснюється на загальних підставах. 
Вказаний законопроект (реєстр. № 1087) за наслідками розгляду Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендовано Верховній Раді України прийняти за основу. 
В контексті зазначеного при розгляді законопроекту (реєстр. № 3113) необхідно комплексно підійти до вирішення питання внесення змін до положень законів України, якими врегульовуються питання пенсійного забезпечення, в  тому числі до частини дванадцятої статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України».
Крім того після внесення законопроекту (реєстр. № 3113) було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (від 24 грудня 2015 року № 909-VIII), яким змінено обсяг навантаження на фонд оплати праці, зокрема, шляхом виключення працівників – громадян України з переліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також зміни ставки оподаткування податком на доходи фізичних осіб з 15 відсотків до 18 відсотків щодо доходів, в тому числі, у формі заробітної плати.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці», внесений народними депутатами України Журжієм А.В. та іншими (разом – шістнадцять народних депутатів України) (реєстр. № 3113 – доопрацьований від 01.12.2015) та прийняв рішення направити його до Комітету з питань податкової та митної політики, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту. 

Перший заступник 
голови Комітету							   П.В.ПИНЗЕНИК

