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Голові Хмельницької
обласної ради
Загородному М.В.

Шановний Михайле Васильовичу!

Депутатська фракція Аграрної партії України в обласній раді,
висловлюючи інтереси аграріїв області, звертається до Вас та колег з інших
депутатських фракцій <з проханням підтримати звернення, підготовлене
депутатською фракцією Аграрної партії України в обласній раді та внести до
порядку денного двадцять шостої сесії обласної ради.
У разі підтримки депутатським корпусом надіслати зазначене звернення:
Президентові України Зеленському В.О.;
Голові Верховної Ради України Парубію А.В..
Додатки:

1. Проект звернення депутатів Хмельницької обласної ради на 2 арк.,
2. Проект рішення Хмельницької обласної ради - на 1 арк.

З повагою
керівник депутатської фракції
Аграрної партії України,
депутат обласної ради

С. Іващук
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УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 21 липня 2019 року № _____
м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента
України, Голови Верховної Ради України щодо перегляду норми Закону
України №2628-УІІІ від 23 Л 1.2018 «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та
зборів»

Розглянувши звернення керівника депутатської фракції Аграрної партії
України в обласній раді ІВАЩУКА СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА, керуючись
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна
рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Президента України, Голови Верховної Ради України,
щодо перегляду норми Закону України №2628-УІІІ від 23.11.2018 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду
ставок окремих податків та зборів» (текст звернення додається).
2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова обласної ради

М.Загородний

Додаток
до рішення обласної ради
від 21 червня 2019 року
№
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради
до Президента України, Голови Верховної Ради України щодо
перегляду норми Закону України №2628-VIII від 23.11.2018 «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих
податків та зборів»

Ми, депутати Хмельницької обласної ради, занепокоєні тим, що норма
законодавства щодо запровадження обов’язкового ліцензування ємностей, в
яких сільгоспвиробники та інші представники бізнесу зберігають пальне для
власних потреб, не є виваженою і несе значні корупційні ризики.
Далеко не всі зможуть справитися з неповоротким бюрократичним
апаратом нашої держави та отримати таку ліцензію, а тому ризикують отримати
штраф у півмільйона гривень.
Ліцензування паливних сховищ передбачає процедуру подання і розгляду
значного пакету документів по кожному об’єкту. Деякі з паперів отримати
практично нереально, зокрема, акт введення в експлуатацію нерухомого майна:
в переважній більшості виробники не мають такого документу, бо
викуповували об’єкти з пайових фондів, купували у фізичних осіб тощо.
Неприйнятними є щодобові звіти руху палива, адже паливо на аграрних
підприємствах може переміщуватися у будь-який час доби. До того ж, для
об’єктивного відображення обігу пального у системі електронного
адміністрування, агропідприємствам необхідний тривалий час на доробку та
технічне дооснащення.
Ми виступаємо за прозорий ринок пального і підтримуємо боротьбу з
тіньовим ринком нафтопродуктів. Проте, Закон №2628-УІІІ абсолютно не
враховує особливості виробничого процесу агропідприємств, які є кінцевими
споживачами палива, а не учасниками ринку нафтопродуктів. Зокрема, норма
Закону щодо отримання ліцензій на зберігання пального для власних потреб є
великою загрозою для повноцінного розвитку аграрного виробництва, і
призведе до значного ускладнення умов ведення бізнесу, а великі за розміром
штрафні санкції стануть елементом фіскального тиску з боку контролюючих
органів.
Крім того, Закон України №2628-УІІІ від 23.11.2018 «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України

щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та
зборів» суперечить іншим законам України, тому що дозволяє розташування
об’єктів на земельних ділянках будь-якого призначення, в тому числі сільськогосподарського, що є порушенням земельного та містобудівного
законодавства, за порушення яких передбачена відповідальність до 1500000
гривень. Це «ловушка» для підприємств.
Дуже дивує відсутність в Законі принципів юридичної відповідальності.
А саме відсутність штрафів для нафтотрейдерів за поставку палива
підприємствам, які споживають паливо для власних потреб. Умови та підстави
притягнення до юридичної відповідальності та її здійснення повинні бути
рівними для всіх суб'єктів, які вчинили правопорушення.
Верховна Рада внесла зміни до законодавства, яким відтермінувала до
кінця року запровадження штрафів в 500 тис. грн за відсутність обов’язкової
нині ліцензії на ємності для збереження пального.
Депутати Хмельницької обласної ради наполягають на повній відміні
штрафних санкцій, а не на їх відтермінуванні до кінця року.
Зважаючи на вищезазначене
ПРОСИМО:
- Президента України терміново внести, а Верховну Раду терміново
розглянути законопроект щодо внесення змін до Податкового Кодексу України
в частині звільнення від обов’язку отримувати ліцензію на зберігання пального
сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовують його для
забезпечення власних виробничих потреб.

Схвалено
на пленарному засіданні
двадцять шостої сесії обласної ради
21 червня 2019 року

