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Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні від 1 вересня 2020 року (протокол засідання №
42) розглянув проект Закону про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві
та перехідні положення" Митного кодексу України (реєстр. №3762 від
01.07.2020), поданий Президентом України.
Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до
законопроекту, є стимулювання залучення в економіку України стратегічних
інвесторів, підвищення інвестиційної привабливості України, а також
зростання конкурентоспроможності економіки України через запровадження
державної підтримки великих інвестиційних проектів.
З цією метою законопроектом пропонується з 1 січня 2021 року до 1 січня
2035 року (але не більше строку та обсягу надання державної підтримки,
визначених у спеціальному інвестиційному договорі) звільнити від
оподаткування ввізним митом устаткування (обладнання), що ввозитиметься
на митну територію України інвестором для реалізації інвестиційного проекту
зі значними інвестиціями в рамках виконання спеціального інвестиційного
договору, укладеного відповідно до Закону України "Про державну підтримку
інвестиційних проектів зі значними інвестиціями". При цьому таке
устаткування (обладнання) повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж
за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
Перелік та обсяги такого устаткування (обладнання) визначатимуться
Урядом України разом із укладенням відповідного спеціального
інвестиційного договору.
Внесений законопроект є похідним від законопроекту за реєстр. № 3760
«Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями»
та системно пов'язаний із законопроектом за реєстр. № 3761 «Про внесення
змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України
щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують
інвестиційні проекти зі значними інвестиціями».
21 липня 2020 року законопроект за реєстр. № 3760 був прийнятий у
першому читанні.

Опрацювавши законопроект, народні депутати – члени Комітет
підтримали спрямованість законопроекту.
Разом з тим, під час обговорення положень проекту Закону, було надано
ряд зауважень та пропозицій, зокрема щодо необхідності наведення у новому
пп. 15 п. 4 розділу ХХІ Митного кодексу України переліку кодів товарів згідно
з УКТЗЕД, на які може розповсюджуватися передбачене цим проектом Закону
звільнення від оподаткування ввізним митом. У протилежному випадку, цей
законопроект наділяє Кабінет Міністрів України невластивим для нього
повноваженням щодо встановлення об’єкта оподаткування, яке відповідно до
податкового законодавства має здійснюватися виключно законом.
Також було зазначено про те, що відсутність у Пояснювальній записці
інформації про вплив законопроекту на показники бюджету, не наведення
відповідних економічних розрахунків, пропозицій стосовно змін до
законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел
додаткових надходжень бюджету, може стати причиною не збалансованості
бюджету в подальшому.
Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту,
викладений у пункті 6 Пояснювальної записки, відповідно до статті 91
Регламенту Верховної Ради України, необхідно підтверджувати належною
(зокрема, статистичною) інформацією прогнозного характеру.
Необхідно звернути увагу на те, що вимоги, які встановлюються цим
законопроектом у абзацах третьому та четвертому нового підпункту 15 та
вимоги, які встановлюються в абзацах другому та третьому нового пункту 74
законопроекту за реєстр. № 3761 «Про внесення змін до розділу ХХ
"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей
оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти
зі значними інвестиціями» повинні бути ідентичними, оскільки вони
стосуються питання надання пільг по сплаті митних платежів (ввізного мита
та ПДВ) при митному оформленні товарів.
Доцільно було б опрацювати питання щодо пільгового оподаткування
товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно
із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із
законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або
з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.
Головне науково-експертне Управління надало ряд зауважень до
законопроекту.
Зважаючи на викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді
України проект Закону про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та
перехідні положення" Митного кодексу України (реєстр. № 3762 від

01.07.2020 р.), поданий Президентом України прийняти за основу, з
доопрацюванням до другого читання пропозицій Комітету щодо наведення у
новому пп. 15 п. 4 розділу ХХІ Митного кодексу України переліку кодів
товарів згідно з УКТЗЕД, на які може розповсюджуватися передбачене цим
проектом Закону звільнення від оподаткування ввізним митом.
Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії
Верховної Ради України визначити Заступника голови Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народного
депутата України Ковальчука Олександра Володимировича.
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