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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
(щодо нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Києва)»

1. Îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó
Необхідність прийняття законопроекту зумовлена наступним.
Бюджетний кодекс України у первинній редакції від 08.07.2010 року містив норму, відповідно до якої до доходів бюджетів міст Києва та Севастополя зараховувалось 100 відсотків загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» на території цих міст. 
Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» №2856-VI від 23.12.2010 року частину першу статті 65 Бюджетного кодексу України було викладено в новій редакції, а саме: встановлено, що до бюджету міста Києва зараховується тільки 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, а решта 50 відсотків зараховуються, відповідно до пункту першого частини другої статті 29, до доходів загального фонду Державного бюджету України. 
Такий  порядок  зарахування до бюджету міста тільки 50% податку на доходи фізичних осіб, що сплачується  на його на території, застосований виключно лише до одного міста в Україні – Києва, є  необґрунтованим винятком  із загального правила щодо визначення податку на доходи фізичних осіб як ресурсу виключно місцевих бюджетів.
Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом надходжень до будь-якого місцевого бюджету, в т.ч. і бюджету міста Києва і складає в середньому до 50 %  його дохідної  частини. Тому діючі сьогодні норми статей 29 та 65 Бюджетного кодексу України призводять до того, що бюджет міста Києва недоотримує в середньому 8-12 млрд. грн. щорічно. 
Як наслідок, столиці вистачає коштів лише на покриття захищених статей видатків і не має фінансових можливостей для реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування в галузі житлово-комунального господарства, утримання об’єктів дорожньої інфраструктури, поліпшенні матеріально-технічної бази установ закладів освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної сфери, недофінансовуються міські цільові програми тощо. Разом з тим, Київ виконує функції столиці, що тягне за собою достатньо велике фінансове навантаження. Крім того, у  місті сконцентрована велика кількість об’єктів загальнодержавного значення, які потребують значної фінансової підтримки, в тому числі на реконструкцію, відновлення, утримання. Місто потребує постійних фінансових інвестицій.
Київська міська рада, керуючись відповідними нормами Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»  протягом 2014 року двічі зверталась до Кабінету Міністрів України та до Верховної Ради України щодо невідкладного  внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно зарахування до доходів міста Києва податку на доходи фізичних осіб у повному обсязі. Проте, відповідні зміни до законодавства так і не були внесені.
	Водночас, пунктом 1.2. Розділу VII Децентралізація та реформа публічної адміністрації Коаліційної угоди, укладеної учасниками коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання, передбачено протягом І кварталу 2015 року забезпечити прийняття на першій сесії  Верховної Ради України восьмого скликання необхідних змін до Бюджетного, Податкового кодексів, інших законів, які забезпечать належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування; закріпити за місцевими бюджетами стабільні джерела доходів та розширити доходну базу місцевих бюджетів, забезпечивши при цьому визначення єдиних нормативів відрахувань з податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток суб’єктів приватного сектору економіки за кожним видом місцевих бюджетів; забезпечити місто Київ належним ресурсом для виконання столичних функцій тощо.

2. Цілі та завдання проекту Закону
Метою законопроекту є збільшення доходів бюджету міста Києва за рахунок збільшення нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону
Законопроектом пропонується внести зміни до статей 29 та 65 Бюджетного кодексу України  в частині збільшення нормативів відрахувань до доходів бюджету міста Києва з 50 до 75 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва, крім податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, проценти на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України, і відповідно, зменшення до 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва, що належать до доходів загального фонду Державного бюджету України.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання
Основними нормативними актами, що регулюють зазначене питання є Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ».
Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону
Прийняття законопроекту сприятиме збільшенню дохідної частини бюджету міста Києва, що, в свою чергу, сприятиме забезпеченню ефективного здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва як функцій із забезпечення життєдіяльності територіальної громади міста, так і функцій столиці. 


Народний депутат України                                              Третьяков О.Ю.




