ПРОЕКТ

вноситься
народним депутатом України
Яценком А.В.
(посв.№421)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення бази
оподаткування при нарахуванні заробітної плати
Верховна Рада України постановляє:
І. В Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2011, №13-14, ст. 112, 2012, № 6, ст.50):
1. пункт 14.1. статті 14 доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«14.1.2271. середня заробітна плата за видом економічної діяльності та
займаною посадою за регіонами – встановлений розмір заробітної плати, що
визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики у порядку встановленому Кабінетом Міністрів
України.»
2. абзац перший пункту 164.6 статті 164 доповнити речення другим
наступного змісту:
«Нарахована база оподаткування не може бути нижче середньої заробітної
плати за видом економічної діяльності та займаною посадою за регіонами,
визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері статистики.»;
ІІ. Прикінцеві положення

1. Кримінальний кодекс України ( Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2001, N 25-26, ст.131 ) доповнити новою статтею 175-1 наступного
змісту:
«Стаття 175-1. Ухилення від укладення трудового договору
Використання праці працівників на підприємстві, установі, організації
незалежно від форми власності або особою, яка здійснює підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи, без укладання трудового договору
або з заниженням заробітної плати в трудовому договорі а так само внесення
неправдивих відомостей щодо займаної посади до трудового договору, карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподаткованих
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.
2. Те саме діяння, вчинене повторно, карається штрафом від п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів
громадян, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до
притягнення

до

кримінальної

відповідальності

нею здійснені

виплати

передбачені чинним законодавством.»
2. Статтю 14 Закону України «Про державну статистику» (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 43, ст.608) доповнити частиною другою
наступного змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері статистики, забезпечує визначення розміру середньої заробітної плати за
видами економічної діяльності та займаною посадою за регіонами.»;
3. Цей Закон набирає чинності через 60 календарних днів з дня його
опублікування.
4. Кабінету Міністрів України:
у двохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
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забезпечити

перегляд

та

приведення

міністерствами

та

іншими

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України

В.В. Рибак
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