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Проект

РІШЕННЯ
_______ 2018р.

____ сесія 7 скликання

Про звернення до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо вжиття невідкладних заходів
для недопущення знищення галузі лісового
господарства

З метою недопущення банкрутства підприємств лісогосподарської
галузі, зменшення обсягу робочих місць та погіршення стану лісів, керуючись
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
ВИРІШИЛА
1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для недопущення знищення
галузі лісового господарства (звернення додається).
2. Голові обласної ради направити звернення до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Голова

А. Олійник

Додаток

до рішення обласної ради
сьомого скликання
__________________ 2018р.

ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо вжиття невідкладних заходів для недопущення знищення
галузі лісового господарства
15.08.2018 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання
утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 10.07.2018 р. №
2497-УІІІ (далі - Закон).
Згідно з пунктом 7 Розділу І Закону передбачено внесення змін до Податкового
кодексу України (далі - Кодекс), зокрема викладення в новій редакції пункту 273.1
та доповнення пунктом 273.3 статті 273.
Тобто, з 15.08.2018 року чинною редакцією пункту 273.1 статті 273 Кодексу
встановлено, що податок за лісові землі складається із земельного податку та
рентної плати, що визначається податковим законодавством. Рентна плата - це
загальнодержавний податок, який сплачується, зокрема, за спеціальне
використання лісових ресурсів. При застосуванні зазначених норм, крім рентної
плати, передбачено на всі лісові землі ще один податок. Фактично застосовано
подвійне оподаткування. Такої системи оподаткування, як передбачено даною
поправкою, з урахуванням решти податків, що вже сплачуються, немає в ЄС та
розвинених країнах світу.
Уведення нового земельного податку на всі лісові землі призведе до
необхідності оподаткування земель, які знаходяться в стадії створення деревостанів
(незімкнуті лісові культури, зруби, прогалини) або на яких зростають насадження
до 40-річного віку, і в яких неможливо отримати деревину, придатну для реалізації,
оподатковування всіх захисних лісів та лісів з обмеженим лісокористуванням - в
заказниках регіонального і місцевого значення, інших об’єктах природнозаповідного фонду.
Першочергове завдання, яке було і є на сьогоднішній день перед
лісогосподарськими підприємствами - це реалізація державної політики розвитку
лісового господарства, раціональне ведення лісового господарства в переданих
лісах та постійна робота, спрямована на збільшення лісистості та покращення стану
лісів Вінницької області.
Майже в кожному районі області лісогосподарські підприємства є
бюджетоутворюючими підприємствами та забезпечують бюджетні заклади,
населення та суб’єктів підприємницької діяльності необхідними лісоматеріалами
для виробництва, ремонту та будівництва, дровами для опалення.
Встановлення ставок земельного податку належить до повноважень сільських,
селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад.

При цьому по Вінницькій області є значне коливання розмірів ставок земельного
податку на 2018 рік від 0,1% до 5,0% від нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по області.
За обрахуваннями, щорічний розмір тільки земельного податку за лісові землі,
при максимальному розмірі ставок земельного податку, становитиме 50% виручки
від реалізації продукції державних лісових господарств та перевищуватиме
загальний обсяг річної виручки від реалізації продукції по комунальних
агролісогосподарських підприємствах.
Таке збільшення податкового навантаження призведе до різкого зростання
вартості лісопродукції та в подальшому - банкрутства підприємств галузі. Навіть
при ставці земельного податку на рівні 0,5% від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по області підприємства фінансово не зможуть здійснювати
покладені на них функції, що призведе до вивільнення працівників, які переважно
мешкають у сільській місцевості. Крім безпосередньо лісогосподарських
підприємств, це неминуче призведе до зупинки суб’єктів господарювання, що
працюють в лісогосподарській галузі, а саме: лісозаготівельників, перевізників та
лісопереробників.
Враховуючи зазначене, з метою недопущення банкрутства підприємств
лісогосподарської галузі, зменшення обсягу робочих місць та погіршення стану
лісів, усунення інших негативних наслідків прийнятого Закону просимо
невідкладно скасувати зміни у Податковому кодексі України щодо запровадження
земельного податку на землі лісового фонду.

