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ВИСНОВОК
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
запровадження продажу заставного майна боржника через систему
електронних торгів)
(реєстр. № 5483 від 12.05.2021)
протокол 70 від 09.06.2021
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики (далі - Комітет) на своєму засіданні розглянув проект Закону про
внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження продажу
заставного майна боржника через систему електронних торгів) (реєстр. № 5483
від 12.05.2021) (далі – проект Закону реєстр. № 5483), поданий народним
депутатом України Ковальовим О.І.
На даний час продаж заставного майна платників податків здійснюється
на публічних торгах шляхом проведення біржових торгів та цільових аукціонів,
що організовуються на біржовому ринку за поданням контролюючих органів, та
через торгівельні організації.
У проекті Закону реєстр. № 5483 шляхом внесення змін до Податкового
кодексу України пропонується удосконалити питання продажу майна, що
перебуває у податковій заставі. Зокрема, пропонується передбачити можливість
здійснення продажу відповідного майна через систему електронних торгів на
авторизованих електронних майданчиках шляхом проведення електронних
аукціонів, у порядку та на умовах, визначених Регламентом електронної торгової
системи.
Проект Закону реєстр. № 5483 розроблено з метою забезпечення
ефективної та прозорої реалізації майна платників податків, що мають
податковий борг, створення конкурентного середовища у сфері публічних
торгів.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України у своєму висновку від 07.06.2021 № 16/03-2021/184633 висловило
зауваження щодо окремих положень законопроекту, зокрема за змістом
пропонованих новел залишається неврегульованим, у яких випадках продаж
майна здійснюється на публічних торгах, а в яких на електронних аукціонах, що

не відповідає як принципу правової визначеності, так і фактично наділяє
контролюючі органи дискреційними повноваженнями у частині вибору способу
продажу майна, що, серед іншого, може призвести до корупційних ризиків на
практиці.
Також згідно із запропонованим підпунктом 95.8.3 пункту 95.8 статті 95
Податкового кодексу України дія пункту 95.7 цієї статті не поширюється на
випадки, якщо предметом продажу є: … цінні папери, продаж яких здійснюється
на фондових біржах у порядку, встановленому Законом України «Про цінні
папери та фондовий ринок»». Разом з цим, з 01.07.2021 набирає чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових
інструментів» від 19.06.2020 № 738-ІХ, яким Закон України «Про цінні папери
та фондовий ринок» викладено у новій редакції зі зміною назви на «Про ринки
капіталу та організовані товарні ринки».
Міністерство фінансів України у своєму висновку від 27.05.2021
№ 11120-02-3/16595 підтримує проект Закону реєстр. № 5483.
З урахуванням викладеного,
Комітет в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок
денний п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект
Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження
продажу заставного майна боржника через систему електронних торгів) (реєстр.
№ 5483 від 12.05.2021), поданий народним депутатом України Ковальов О.І. та
прийняти за основу.
2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної
Ради України визначити народного депутата України Ковальова О.І.
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