УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про звернення Виноградівської
районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», зважаючи на звернення депутатів районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Звернутися до Президента України Порошенка П.О. та Верховної Ради
України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних
засобів № 2611-VIII та змін до Митного Кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну
територію України (текст Звернення додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради (Сверенка А.А.) та на постійну комісію з питань промисловості,
будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та
екології (Тесличко В.І.).
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З В Е Р Н ЕН Н Я
депутатів Виноградівської районної ради
8листопада 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України
«Про внесення змін до Податково Кодексу України щодо оподаткування
акцизним податком легкових транспортних засобів № 2611-VIII та «Про
внесення змін до Митного Кодексу України» та деяких інших законодавчих
актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України
« 2612 - VIII ( далі Закони).
Зазначені закони не містять завершеного правового механізму реалізації
запропонованих норм, що призведе до колізій законодавчих норм та неповноти
правового регулювання відповідної сфери відносин. Разом з тим, окремі їх
норми прямо суперечать нормам інших нормативно-правових актів та
Конституції України.
У зв’язку з соціально- напруженою ситуацією що склалася через
прийняття цих законів, на основі законопроекту, розробленого народним
депутатом України Дерев’янком Ю.Б. громадськими активістами Закарпатської
області розроблено законопроект «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу
XX» (Перехідні положення» Податкового кодексу України та деяких інших
законів України щодо відтермінування набрання чинності законами про
ввезення на митну територію України і розмитнення автомобілів з іноземною
реєстрацією).
Відповідно до статті 93 Конституції України та ст. 101 Регламенту роботи
Верховної Ради України, просимо Вас ініціювати розгляд Верховною Радою
України цього законопроекту як невідкладного.
Звернення прийнято на пленарному засіданні двадцять
шостої сесії Виноградівської районної ради 19 грудня 2018
року.
Депутати Виноградівської районної ради Закарпатської
області VІІ скликання.

