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До проекту Закону
(реєстр. № 10015 від 07.02.2019)










Комітет з питань податкової та митної політики




ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості)» (реєстр. № 10015 від 07.02.2019), внесеного народними депутатами України Чумаком В.В., Новак Н.В., Різаненком П.О. та іншими народними депутатами України (всього 25 підписів), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам


Комітет на засіданні 27 лютого 2019 року (протокол № 141) розглянув лист народного депутата України – ініціатора внесення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України» (реєстр. № 9054 від 06.09.2018) Курячого М.П. від 18 лютого                  2019 року №240-16/ВРVIII/10, в якому він зазначає, що внесений народними депутатами України Чумаком В.В. та іншими проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості)» (реєстр. № 10015 від 07.02.2019) містить положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення внесеного ним законопроекту та просить Комітет надати експертний висновок на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам. 
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, зокрема, з власної ініціативи комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, розглядає законопроект, проект іншого акта та готує експертний висновок на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 
У межах предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 4 грудня 2014 року                            № 22-VIII, Комітет зазначив таке.
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості)» (реєстр. № 10015 від 07.02.2019), внесено народними депутатами України Чумаком В.В., Новак Н.В.,                  Різаненком П.О. та іншими народними депутатами України (всього 25 підписів). Законопроектом пропонується внести до окремих статей Податкового кодексу України зміни, а саме: виключити підпункти 14.1.273, 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276 пункту 14.1 статті 14; викласти в новій редакції пункт 172.3 та замінити окремі слова у пункті 172.4 статті 172 та виключити пункти 50, 51 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.  
Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у картці проходження законопроекту (реєстр. № 10015), головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту визначено Комітет з питань податкової та митної політики, якому 8 лютого 2019 року законопроект направлено на розгляд. 
Комітет зазначив, що законопроект (реєстр. № 10015) внесено на реєстрацію разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом. До порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроект не включено.
Водночас Комітет зауважив, що згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, на розгляді Комітету з питань податкової та митної політики перебуває проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України» (реєстр. № 9054 від 06.09.2018), ініціатором внесення якого є народний депутат України Курячий М.П. Внесеним законопроектом пропонується викласти статтю 172 Податкового кодексу України в новій редакції, а також у розділі ІІ «Перехідні положення» законопроекту пропонується доповнити статтю 1 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» новим абзацом про те, що «Положення цього Закону не застосовуються до визначення у передбачених законом випадках середньоринкової вартості об’єктів нерухомого майна».
18 вересня 2018 року цей законопроект було включено до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а                      7 лютого 2019 року зазначений законопроект включено до порядку денного поточної десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
Також Комітет звернув увагу на те, що при оформленні законопроекту (реєстр. № 9054) допущено деякі редакційні неточності, зокрема, у порівняльній таблиці крім новел, запропонованих до статті 1 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», зазначено також і зміни до статті 7 цього Закону, натомість, у тексті внесеного законопроекту ці зміни до статті 7  відсутні. 
При опрацюванні зазначених законопроектів, Комітет дійшов висновку, що вони містять положення, що регулюють одні й ті ж суспільні відносини стосовно внесення змін до Податкового кодексу України в частині врегулювання порядку оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна, тобто є альтернативними щодо новел, запропонованих до статті 172 Податкового кодексу України: законопроектом (реєстр. № 9054) пропонується нова редакція статті 172 та доповнення новим абзацом статті 1 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», у законопроекті (реєстр. № 10015) пропонуються зміни до окремих пунктів статті 172, зміни до статті 14 та виключення                   пунктів 50, 51 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, тому законопроект (реєстр. № 10015) внесений з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України.  
Правова позиція Комітету стосовно порядку розгляду головним комітетом зареєстрованих законопроектів, які по суті є альтернативними, висловлена у Роз’ясненні, ухваленому на засіданні Комітету 2 листопада 2016 року (протокол № 64), в якому зазначалося, що у разі реєстрації таких проектів, головний комітет має право розглядати їх у порядку, передбаченому статтею 93 Регламенту Верховної Ради України, і визначати їх на предмет альтернативності та приймати рішення, який з них рекомендувати прийняти за основу, а який відхилити.
Крім того, у разі реєстрації таких законопроектів, головний комітет може  застосувати механізм, передбачений положеннями частини першої статті 94 Регламенту Верховної Ради України щодо рекомендації Голові Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першому заступнику, заступнику Голови Верховної Ради України про повернення внесених законопроектів, проектів інших актів суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України з підстав, передбачених частиною другою цієї статті, зокрема, пункту 2, за наявності висновку комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив цей експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості)» (реєстр. № 10015 від 07.02.2019), внесений народними депутатами України Чумаком В.В., Новак Н.В., Різаненком П.О. та іншими народними депутатами України (всього 25 підписів), та прийняв рішення направити його Голові Верховної Ради України в порядку інформування та Комітету з питань податкової та митної політики, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту. 




Перший заступник
Голови Комітету                                                            П.В.ПИНЗЕНИК

