Держбюджет на 2020 рік.

14 листопада, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Держбюджет на
2020 рік. Ми пишемо про це тут , а ось найголовніше:

1. Основні показники, встановлені на 2020 рік
- Доходи Державного
бюджету України – 1.093.669.139,3 тис. грн;
- Видатки Державного
бюджету – 1.180.099.049,7 тис. грн;
- Дефіцит Держбюджету
збережено на рівні 2,09% ВВП та визначено у сумі 94,3
млрд грн.

2. Мінімальна заробітна плата

Які розміри мінімальної зарплати закладені в бюджет, ні Мінфін, ні ВРУ наразі не
розповіли. Проте під час презентації законопроекта №2000 до другого читання зазнача
лося
, що
даний показник порівняно з першим читанням не переглядався.

Якщо так, то розмір мінімальної зарплати у 2020 році становитиме:
- у місячному розмірі:
з 1 січня – 4
723 гривні (на 550 грн більша ніж у 2019
році);
- у погодинному
розмірі: з 1 січня – 28,31 гривні (у 2019 році – 25,13 грн).
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Звертаємо увагу: зараз на розгляді у Раді знаходиться законопроект №2378 , яким
передбачено встановлення мінімальної зарплати у розмірі
не меншому 150% розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб. Про це читайте
тут
.

3. Прожитковий мінімум

Законом встановлено у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на
місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року – 2027 грн, з 1 липня – 2118 грн, з 1 грудня – 2189
грн. А для працездатних осіб – 2102 грн, 2197 грн і 2270 грн відповідно.

Показники для інших основних соціальних і демографічних груп населення дивіться у
новині
.

Нагадуємо, що Уряд зібрався зробити «рішучі кроки для подолання бідності»: збільшити
розміри прожиткового мінімуму та відв'язати його від різних видів виплат. Зокрема, за
словами міністра соцполітики Соколовської, та голови комітету ВРУ Третьякової розмір
прожиткового мінімуму у 20202 році має становити 4251 грн. Про це ми писали тут та
тут
.

4. Прогноз курсу долара

Середній курс гривні до долара в 2020 році складе 27 грн/долар. При цьому в першому
читанні проекту бюджету закладався курс 28,2 грн/долар. Його змінили на підставі
оновленого макропрозноза.

5. Що з податками?
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Як зазначили у Кабміні, вперше фінансовим документом країни не передбачено
підвищення податків заради виплати зовнішніх боргів.

Щоправда, у проекті бюджету до другого читання дохідна частина була збільшена на 10
млрд грн
за
рахунок плану з додаткового збору податків: 4,7 млрд грн ПДФО, 4,3 млрд грн – податок
на прибуток підприємств, 3,3 млрд грн – ПДВ.

***

Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету, але остаточний
його текст традиційно відсутній (про його появу повідомимо додатково, а поки що
слідкуємо за карткою на сторінці ВР ).

Тепер, згідно зі ст. 94 Конституції, Закон має підписати Голова ВРУ і направити його
Президентову. Той має 15 днів щоб підписати Держбюджет (або повернути до Верховної
Ради України для повторного розгляду).

Наразі це все про Держбюджет-2020 на ранок п`ятниці, 15 листоапда.
До зустрічі!
Ваш «Дебет-Кредит»

«Дебет-Кредит»
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