Пояснювальна записка
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку
на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між
Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на
умовах пов’язаної допомоги та інших питань державного боргу»
1. Резюме
Метою прийняття проекту Закону України є розблокування використання
кредиту, що надається згідно з Договором між Урядом України та Урядом
Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги
від 09.09.2015 (далі – Договір), а також внесення змін у зв’язку зі створенням
Боргового агентства України.
2. Проблема, яка потребує розв’язання
Договором між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання
кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015 нечітко визначено коло
податків, від сплати яких звільняються польські підприємства, та механізм
звільнення. Згідно з умовами Договору товари, роботи та послуги, що
фінансуються відповідно до контрактів, укладених згідно з Договором,
звільняються від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або
обов’язкових платежів, які встановлені Україною чи на її території відповідно до
чинного законодавства України. Але на сьогодні виконавцями контрактів під час
придбання товарів/послуг на митній території Україні у складі вартості
придбаних товарів/послуг сплачується ПДВ за власний рахунок, та надалі на
суму такого сплаченого податку збільшується вартість робіт, які визначені
контрактом та фінансуються в межах такого контракту.
З метою реалізації умов контракту та недопущення збільшення вартості
робіт, визначених контрактом, законопроектом пропонується для зазначених
робіт передбачити механізм застосування виконавцями контрактів нульової
ставки ПДВ, який не передбачає нарахування ПДВ за відповідними операціями
з постачання товарів/послуг та водночас забезпечує можливість відшкодування
сум ПДВ, сплачених виконавцями за рахунок власних коштів при виконанні
умов контракту.
Також у зв’язку із внесенням змін до Бюджетного кодексу України (Закон
України від 14.11.2019 № 293-IX) функції щодо реалізації боргової політики буде
виконувати Боргове агентство, що потребує внесення відповідних уточнень до
Податкового кодексу України.
3. Суть проекту акта
Підрозділ 2 «Особливості справляння податку на додану вартість»
розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України пропонується
доповнити новим пунктом, згідно з яким тимчасово, на період реалізації
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України «Про ратифікацію Договору між Урядом України та Урядом Республіки
Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги», за нульовою
ставкою податку на додану вартість оподатковуються операції з постачання
товарів/послуг на митній території України, які здійснюються безпосередньо
виконавцями, зареєстрованими в Республіці Польща, та їх представництвами,
зареєстрованими на митній території України, відповідно до контрактів,
укладених на виконання Договору із замовниками проектів з розбудови та
облаштування підрозділів охорони державного кордону, міжнародних
автомобільних пунктів пропуску, проектів з будівництва, реконструкції та
капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону.
Пункти 14.1.441, 141.4.10, 165.1.2, 165.1.52, 196.1.1 доповнюються словами
«та/або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну
політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою
боргом» з метою врахування змін, внесених до Бюджетного кодексу України
Законом України від 14.11.2019 № 293-IX.
4. Вплив на бюджет
Законопроект не запроваджує змін до будь-яких елементів податків та зборів.
Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не змінюються.
Запропонований механізм застосування виконавцями контрактів, укладених
згідно з Договором, нульової ставки ПДВ не передбачає нарахування ПДВ за
відповідними операціями з постачання товарів/послуг та водночас забезпечує
можливість відшкодування сум ПДВ, сплачених виконавцями за рахунок власних
коштів при виконанні умов контракту.
5. Позиція заінтересованих сторін
Прогноз впливу додається.
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, соціально-трудової сфери та сфери наукової та науковотехнічної діяльності.
6. Прогноз впливу
Проект Закону не має впливу на сфери суспільних відносин, зокрема
регуляторного впливу.
7. Позиція заінтересованих органів
Проект Закону України погоджено без зауважень з Державною податковою
службою України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України.
Мін’юстом надано висновок до законопроекту із зауваженнями, які
враховано частково.
8. Ризики та обмеження
У проекті акта немає положень, що стосуються прав та свобод, гарантованих
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на
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забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією,
створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень,
які можуть виникнути під час реалізації акта.
Проект акта не стосується питань інформатизації, електронного урядування,
формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів,
розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання
адміністративних послуг або цифрового розвитку та не потребує проведення
цифрової експертизи Міністерством цифрової трансформації України.
Стратегічна екологічна оцінка та оцінка впливу на довкілля, у тому числі на
здоров’я населення, з урахуванням особливостей, передбачених Законом
України «Про стратегічну екологічну оцінку», не проводилися.
Громадська антидискримінаційна та антикорупційна експертизи не
проводилися.
9. Підстава розроблення проекту акта
Проект Закону України розроблено на виконання доручень Кабінету Міністрів
України від 21.02.2020 № 38077/50/1-17 та від 22.02.2020 № 6532/1/1-20 з метою
врегулювання проблемних питань реалізації Договору, а також із власної
ініціативи Міністерства фінансів України з метою приведення у відповідність
норм Податкового кодексу України із Законом України від 14.11.2019 № 293-IX
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
Міністр фінансів України
___ _______ 2020 р.
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