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Комітет з питань фінансів,
податкової та митної політики

Рішення Комітету
щодо експертного висновку
законопроекту № 4184
Згідно зі статтею 93 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до
предмету відання і за дорученням Голови Верховної Ради України, Комітет для
підготовки експертного висновку щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства, розглянув проект Закону України про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів,
отриманих

нерезидентами

у

вигляді

виплати

за

виробництво

та/або

розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на
додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг
фізичним особам (реєстр.№ 4184) поданий народними депутатами України
Гетманцевим Д.О., Кінзбурською В. О.,Ковальчуком О. В., та іншими.
Метою законопроекту, є збільшення доходів Державного бюджету від
податку на додану вартість за рахунок залучення до оподаткування податком на
додану вартість нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги,
місце постачання яких розташоване на митній території України та створення

сприятливих умов ефективного та не обтяжливого адміністрування для бізнесу й
держави процедур, пов’язаних зі сплатою податку.
У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів, що можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень.
Керуючись положеннями пункту 3 частини першої статті 16 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України», статті 55 Закону України «Про
запобігання корупції», частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради
України, Комітет на засіданні 2 лютого 2021 року (протокол № 65) дійшов
висновку та прийняв рішення, що проект Закону України про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів,
отриманих

нерезидентами

у

вигляді

виплати

за

виробництво

та/або

розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на
додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг
фізичним особам (реєстр.№ 4184) поданий народними депутатами України
Гетманцевим Д.О., Кінзбурською В. О.,Ковальчуком О. В., та іншими,
відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
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