
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять перша сесія V скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 серпня 2010 року №1203
м. Ужгород

Про Звернення депутатів обласної ради
до Президента України, Кабінету Міністрів
України та Верховної Ради України

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України та
Верховної Ради України щодо врахування пропозицій до проекту Податкового
кодексу України (текст Звернення додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Гоблика В. В., постійну комісію обласної ради
з питань розвитку продуктивних сил, виробничої інфраструктури, банківської
діяльності та інвестицій (Качур М. В.).

Голова ради М.Кічковський



Президенту України
Кабінету Міністрів України
Верховній Раді України

ЗВЕРНЕННЯ

Розглянувши та обговоривши проект Податкового кодексу України, ми
вносимо такі пропозиції та зауваження до нього.

1. Ввести податки на розкіш та нерухомість для фізичних осіб, крім
житлової площі розміром до 300 кв. м і нежитлових приміщень розміром до 500
кв. м. Ставки податку встановити у фіксованій сумі за 1 кв. м залежно від
чисельності жителів у населених пунктах (аналогічно шкалі населених пунктів,
що встановлена для плати за землю). Передбачити надходження цього податку
до місцевих бюджетів (кошик доходів № 2).

2. Базою податку на прибуток має бути фінансовий результат, визначений
за даними бухгалтерського обліку, та містити ставку податку. Ввести основну
ставку податку на прибуток, яка передбачена Кодексом, у розмірі 20 відсотків з
1 січня 2011 року, а не з 2014 року.

3. Залишити без змін чинний порядок нарахування амортизації,
передбачений Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від
22.05.1997 № 283/97-ВР, який містить норму про необхідність ведення обліку
чотирьох груп основних фондів та відповідні норми амортизації по них.
Передбачене проектом Кодексу ведення обліку та нарахування амортизації по
15 групах основних фондів та 6 групах нематеріальних активів, а головне – 3
методи визначення норм амортизації вкрай ускладнюють роботу фінансових
служб підприємств та державних податкових органів.

4. Відмінити пункт 21.3 статті 21 розділу ІІІ «Податок на прибуток
підприємств» проекту Кодексу: «доходи і витрати нараховуються з моменту їх
виникнення згідно із правилами, встановленими цим розділом, незалежно від
дати надходження або сплати коштів, якщо інше не встановлено цим розділом»,
який суперечить пункту 6.1 статті 6 розділу ІІІ проекту Кодексу, а саме: «дохід
від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності
на такий товар» і, по суті, залишить без змін ведення платниками подвійного
обліку – бухгалтерського та податкового – і обліку податкових різниць, що
утворюються в результаті такого подвійного обліку.

5. Ввести авансові платежі з податку на прибуток у розмірі 30 відсотків
суми податку за попередній звітній квартал, що вноситься до бюджету в перші
два місяці звітного кварталу, а за останній місяць – у фактичній сумі, на
підставі поданої податкової декларації за звітній квартал.

6. Слід зазначити, що розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств»
проекту Кодексу занадто громіздкий, не зрозумілий широкому колу бухгалтерів
підприємств та вимагає додаткового тлумачення (роз’яснення) тих чи інших
його положень. Вважаємо за доцільне повністю переписати цей розділ із
врахуванням вищевикладених пропозицій. Норми цього розділу ускладнюють
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ведення податкового обліку, запроваджують ведення обліку податкових
різниць, що має наслідком додаткові навантаження як на працівників
податкових органів, так і на платників податків.

7. У статті 9 розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» проекту
Кодексу пропонуємо збільшити податкову соціальну пільгу для батьків, які
мають 2-х або більше дітей до 18 років, з 100 відсотків до 200 відсотків від
основної податкової соціальної пільги. Поширити вказану підвищену податкову
соціальну пільгу (у розмірі 200 відсотків) на одиноких батьків, які мають дітей
до 18 років. Поновити податкову соціальну пільгу в розмірі 150 відсотків від
основної податкової соціальної пільги для вдів/вдівців.

8. Передбачити, що фізичні особи – підприємці при відсутності
документального підтвердження витрат мають право на визначення валових
витрат по нормах (у відсотках до валового доходу), затверджених Кабінетом
Міністрів України. Включити дані норми до проекту Кодексу.

9. У проекті Кодексу збережена фіксована сплата податку для фізичних
осіб – підприємців при дотриманні певних умов, а саме: підприємець здійснює
підприємницьку діяльність із продажу товарів лише на ринках, сплачує
ринковий збір, валовий дохід за рік не перевищує 130 розмірів мінімальних
заробітних плат (близько 115 тис. грн в умовах 2010 року), а кількість
працюючих по найму не перевищує 2-х осіб (пункт 17.10 статті 17 розділу IV
проекту Кодексу). При цьому платники податку зобов’язані вести Книгу обліку
доходів і видатків та мати підтверджувальні документи щодо походження
товару. Це означає, що фізичні особи – підприємці змушені будуть переходити
на інші системи оподаткування (загальну або спрощену). Тому пропонуємо
виключити пункт 17.10 статті 17 розділу IV проекту Кодексу щодо сплати
фіксованого податку.

10. Спрощена система оподаткування (єдиний податок) для фізичних осіб
– підприємців та юридичних осіб передбачена розділом XIV «Спеціальні
податкові режими» проекту Кодексу. Пропонуємо збільшити ліміт обсягу
отриманого доходу за календарний рік, що дає право фізичним особам –
підприємцям працювати на спрощеній системі оподаткування з 300,0 тис. грн
до чинної норми 500,0 тис. грн.

11. Виключити підпункт 21 пункту 21 розділу XIX «Прикінцеві та
перехідні положення» проекту Кодексу щодо застосування реєстраторів
розрахункових операцій розрахункових книжок фізичними особами –
підприємцями на спрощеній системі оподаткування (єдиний податок), тобто
зберегти чинну редакцію статті 9 Закону України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг».

12. Заборонити в проекті Кодексу посилання на право центральних
органів виконавчої влади приймати ті чи інші законодавчі акти, які не
передбачені Кодексом (тлумачення, додаткові податкові норми тощо).
Конкретизувати статтю 13 розділу XIX «Прикінцеві та перехідні положення»
проекту Кодексу щодо справляння ринкового збору.
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13. У статті 87 глави 8 розділу ІІ «Адміністрування податків, зборів
(обов’язкових платежів)», якою передбачено відповідальність за неподання або
несвоєчасне подання податкової звітності, виключити пункт 87.1.1.

14. З метою підтримки виробників виноградних вин, відновлення
насаджень винограду кардинально зменшити плату за ліцензію на виробництво
вин виноградних, встановити таку плату з урахуванням обсягів виробництва.

15. Запровадити пільгове оподаткування на територіях пріоритетного
розвитку на певні види діяльності. Створити пільгові умови для будь-яких
інноваційних проектів незалежно від суми інвестицій.

16. Передбачити підвищення податку на землю, яка використовується не
за призначенням або взагалі не використовується протягом встановленого
терміну.

17. Зазначити конкретні норми, терміни повернення ПДВ та запровадити
дієву і прозору систему відшкодування податку на додану вартість
підприємствам області.

18. Не відміняти збір за розміщення торгових точок, оскільки це
унеможливить планування роботи ринків.

19. Виключити з переліку прийнятих ставок єдиного податку «КВЕДИ»:
74.11.11 «нотаріальна та інша юридична діяльність», оскільки

відповідно до статті З Закону України №3425-ХИ приватний нотаріус не
може займатися підприємницькою діяльністю, оскільки такі особи належать
до групи «самозайнятих oci6»;

70.11.0; 70.20.0; 70.31.0, 70.32.0 «діяльність пов’язана з орендою» – у
зв'язку з тим, що у більшості випадків податок за мінімальною ставкою
орендного платежу більше максимальної ставки єдиного податку;

70.12 «купівля та продаж власного нерухомого майна» – у зв'язку з тим,
що ставка податку становить максимально 200 грн, а згідно з чинним
законодавством при реалізації нерухомого майна його вартість
оподатковується за ставками 15% або 5%, що призводить до значних
недонадходжень податку до бюджету;

99.9 «Інші види діяльності».
20. Ставки податку повинні прийматись не сільськими, селищними та

міськими радами, а органами місцевого самоврядування за місцем їх
державної реєстрації. Це пояснюється тим, що господарську діяльність
суб’єкти малого підприємництва здійснюють на всій території України і, як
мінімум, на території свого постійного місця проживання – району та області.
Макроекономічні показники діяльності (рентабельність, ринкова вартість
продукції і т. ін.) більш ефективно обраховуються (аналіз для прийняття
ставок) при володінні економічною ситуацією по більшому ринку послуг
(район, область, держава), де суб’єкти господарювання здійснюють свою
діяльність.

Одночасно з цим, затвердити у всіх рекреаційних зонах та в центрах міст
області мінімальну вартість оренди нерухомого майна фізичних осіб, яка
визначається та затверджується рішеннями органів місцевого самоврядування
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відповідно до методики, визначеної постановою Кабінету Міністрів України
№ 1787 від 20.11.2003.

21. Підвищити ставки єдиного податку до 200,00 грн СГД, які
здійснюють діяльність незалежно від місця їх реєстрації (місто, район) за
такими видами діяльності:

60.22.0 «діяльність таксі», при цьому ставку податку не розмежовувати на
місто та район, оскільки незалежно від місця їх реєстрації у СГД з даним видом
діяльності, місце здійснення діяльності шляхом роз’їзду та одинакові тарифи на
перевезення;

55.51.0 «діяльність їдалень», оскільки менша ставка буде мінімізованою
та дасть можливість ухиляння від сплати податків за фактичним видом
діяльності (наприклад: кухня у ресторані чи кафе, яка займається
приготуванням їжі);

92.72.0 «інші види рекреаційної діяльності», при цьому ставку податку не
розмежовувати на місто та район.

22. Збільшення ставки обумовлено інфляційними процесами в державі.
Так, з моменту прийняття (1998 рік) Указу Президента України «Про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» інфляція в Україні
становила близько 100%.

23. Змінити законодавство щодо порядку оподаткування на
високотехнологічне обладнання, яке не виробляється в Україні та ввозиться на
територію України для реалізації інвестиційних проектів (критичний імпорт).

24. Надання податкових кредитів (пільг) на відповідний строк, залежно від
характеру виробництва, на ту частину прибутку українського підприємства-
виробника, який реінвестується у збільшення, розширення та оновлення власних
виробничих потужностей за рахунок енергозберігаючих та інноваційних
технологій.

Звернення прийнято на тридцять першій сесії
обласної ради V скликання

Депутати обласної ради V скликання


