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До реєстр. № 5689
від 22.06.2021

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу
України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних
інвестицій у промислове виробництво (реєстр. № 5689 від 22.06.2021р.)
6 жовтня 2021 року
протокол №79
Комітет на своєму засіданні 6 жовтня 2021 року (протокол №79)
розглянув проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу
України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних
інвестицій у промислове виробництво (реєстр. № 5689 від 22.06.2021р.),
поданий народним депутатом України Наталухою Д.А. та іншими.
Поданим проектом Закону реєстр. №5689 пропонується:
Звільнити від оподаткування митом нове устаткування (обладнання) з
переліком УКТ ЗЕД, що ввозяться учасниками індустріальних парків
виключно для власного використання для здійснення ними діяльності у сферах
переробної промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в
межах) індустріального парку (без права надання в оренду, лізинг чи передачу
в користування третім особам на будь-яких інших умовах) та за умови, що
відповідні товари виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їх ввезення на
митну територію України, не були у використанні. Відчуження устаткування
(обладнання) та комплектуючих виробів до нього, ввезених на митну
територію України у порядку, визначеному цим пунктом, раніше п’яти років з
дати ввезення їх на митну територію України чи у разі їх нецільового
використання (у тому числі передання в користування іншим особам) раніше
п’яти років з дати ввезення їх на митну територію України або дострокове
припинення (втрата) статусу учасника індустріального парку тягне за собою
виникнення обов’язку зі сплати ввізного мита та пені.

Комітет з питань бюджету у своєму висновку зазначив, що
законопроект матиме вплив на показники бюджету (може призвести до
зменшення доходів державного бюджету від ввізного мита).
Головне науково-експертне управління висловлює зауваження до
поданого законопроекту та вважає за доцільне отримати висновок Уряду.
Мінекономіки України на виконання доручення Кабінету Міністрів
України надало проект експертного висновку згідно якого доцільно
попередньо врегулювати питання, пов'язані із загальними засадами створення
і функціонування індустріальних парків, у тому числі для уникнення ризиків
щодо можливих бюджетних втрат.
При цьому, 7 вересня 2021 року Верховною Радою України прийнято як
Закон України законопроект про внесення змін до Закону України "Про
індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий
сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках
реєстр. №4416-1, яким вирішуються вказані питання.
З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої
статті 93, статті 108 Закону України «Про регламент Верховної Ради України»,
Комітет вирішив:
1. рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду
законопроекту в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої
статті 114 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», проект
Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо
створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у
промислове виробництво (реєстр. № 5689 від 22.06.2021р.), поданий народним
депутатом України Наталухою Д.А. та іншими, прийняти за основу з
дорученням Комітету підготувати його до другого читання з урахуванням
пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.
2. Співдоповідачем від Комітету визначити Заступника Голови Комітету
– народного депутата України Ковальчука О.В.

Голова Комітету

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00

Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Д.О. Гетманцев

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2021/311515 від 07.10.2021

