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01 січня 2011 року набуває чинності Податковий кодекс України від 2 грудня 2010
року N 2755-VI

Пунктом 154.6. статті 154 ”Звільнення від оподаткування” встановлено, що на
період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для
платників податку на прибуток, в яких розмір доходів кожного звітного податкового
періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує три мільйони гривень та
нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які
перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві
встановлені законодавством мінімальні заробітні плати, та які відповідають одному із
таких критеріїв:
а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2011 року;
б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх
попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний
обсяг доходів задекларовано у сумі, що не перевищує три мільйони гривень, та у яких
середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала
двадцяти осіб;
в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому
законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за
останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
становив до 1 млн. грн. та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.
Однак дія цього пункту, окрім іншого, безпідставно чомусь не поширюється
на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання послуг у сфері
телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і
радіомовлення".
Асоціація „Укртелемережа”, Всеукраїнська громадська організація "Незалежна
Асоціація телерадіоМовників", Громадська організація "Східноєвропейський інститут
проблем медіа" звертаються до Вас з проханням ініціювати внесення змін до п 154.6.
статті 154 Податкового кодексу в частині виключення суб’єктів господарювання, що
здійснюють діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно
до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” з переліку суб’єктів на яких не
поширюється дія зазначеного пункту.
Внесення зазначених змін обумовлено необхідністю створення привабливих
інвестиційних умов для мовників та провайдерів програмної послуги в період
упровадження цифрового телебачення, яке здійснюється за рахунок власних інвестицій,
що
сприятиме
реалізації
Державної
програми
впровадження
цифрового
телерадіомовлення, затвердженої Постановою від 26.11.2008р. № 1085.
Окрім іншого, суб’єкти господарювання, що відповідають критеріям, визначеним в
п. 154.6 Податкового кодексу здійснюють діяльність у невеликих містах, які є
інвестиційно не привабливими, особливо в умовах економічної кризи. Застосування
ставки 0 відсотків для платників податку на прибуток для зазначених суб’єктів
господарювання стимулюватиме розвиток сучасних технологій, сприятиме більш повному
задоволенню інформаційних потреб населення, наближенню сучасної України до
європейського інформаційного суспільства.
Відповідно до пункту 7 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики», затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996, пропонуємо провести
консультації з громадськістю з питання оподаткування підприємств, що надають послуги
у сфері телерадіомовлення. Також вважаємо за доцільне проведення консультацій з
громадськістю з комплексу питань щодо регулювання економіки телерадіомовлення
(визначення розмірів ліцензійного збору, штрафних санкцій тощо), віднесених до
компетенції Кабінету Міністрів України.
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