
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

  

    від 14 травня 2019 року                                                             № 93/9

Про проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо визначення
податку за лісові землі (реєстр. № 10221)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  розглянув,  відповідно  до  предметів
відання  Комітету,  проект  Закону  України  про  внесення  змін  до  Податкового
кодексу  України  щодо  визначення  податку  за  лісові  землі  (реєстр.  №  10221
від  11.04.2019  р.),  внесений  народним  депутатом  України  Бубликом  Ю.В.,  і
відзначає.

Метою  проекту  Закону  є  скасування  внесених  Законом  України  «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо
стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» змін
до Податкового кодексу України, якими передбачається ще один податок на всі
лісові землі (фактично подвійне оподаткування).

Законопроектом пропонується викласти у новій редакції пункт 273.1 статті
273 Податкового кодексу України та  встановити,  що «Податок  за  лісові  землі
справляється  як  складова  рентної  плати,  яка  визначається  податковим
законодавством»;  а також пункт 273.3 статті  273 Податкового кодексу України
виключити.

Комітет  звертає  увагу, що  пропозиція  законопроекту  в  частині  набрання
чинності Закону (з дня, наступного за днем його опублікування), не відповідає
статті 27 Бюджетного кодексу України, якою визначено, що закони України або їх
окремі  положення,  які  впливають  на  показники  бюджету  (зменшують



надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються: не
пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку
планового  бюджетного  періоду;  після  15  липня  року, що  передує  плановому,
вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Також Комітет зазначає, що прийняття проекту Закону відновить попередню
редакцію статті 273 Податкового кодексу України та скасує додаткове податкове
навантаження на діяльність суб’єктів господарювання лісової галузі, що знизить
соціальну напругу і забезпечить розвиток лісового господарства.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Комітету з питань податкової та митної політики внести
на розгляд Верховної Ради України пропозицію  про прийняття проекту Закону
України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення
податку за лісові землі (реєстр. № 10221 від 11.04.2019 р.), внесеного народним
депутатом України Бубликом Ю.В., за основу.

2. Рішення направити до Комітету з питань податкової та митної політики.

Перший заступник 
Голови Комітету                                                                    А. ДИРІВ
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