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на проект Закону України
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19 квітня 2022 року
протокол №96
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні 19 квітня 2022 року (протокол №96) розглянув
прийнятий Верховною Радою України 16 грудня 2021 року за основу проект
Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у
промислове виробництво (реєстр.№ 5688).
При підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні до нього
надійшли пропозиції та поправки народних депутатів, які відповідно до
пункту 5 частини першої статті 12 Закону України «Про комітети Верховної
Ради України» були узагальнені Комітетом та включені до порівняльної
таблиці, всього 436 пропозицій та поправок.
Також під час підготовки законопроекту до другого читання до
порівняльної таблиці було включено вісім пропозицій, що внесені народними
депутатами України під час обговорення на засіданні Комітету відповідно до
пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради
України», а саме пропозиції:
№26: Абзац другий підпункту 1 пункту 1 законопроекту (нумерація в
редакції першого читання) перед словами : або науково-дослідної діяльності
(розділ 72 КВЕД 009:2010) доповнити словами:
"у сфері збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення
матеріалів (розділ 38 КВЕД 009:2010), крім захоронення відходів".
№121: Абзац 7 підпункту 1 пункту 1 (нумерація в редакції першого
читання) замінити абзацами:
Сума вивільнених від оподаткування коштів (сум податку на прибуток,
що не сплачуються до бюджету та залишаються у розпорядженні платника

податку - учасника індустріального парку), направляється на розвиток
діяльності учасника індустріального парку в межах індустріального парку не
пізніше 31 грудня наступного календарного року. Порядок використання
таких коштів учасником індустріального парку на розвиток його діяльності
в межах індустріального парку затверджується Кабінетом Міністрів
України. Платник податку у податковій декларації з податку на прибуток
підприємств за податковий (звітний) рік зазначає інформацію про
використання чи невикористання суми вивільнених коштів у повному обсязі.
У разі невикористання учасником індустріального парку вивільнених від
оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального
парку до 31 грудня календарного року наступного за податковим (звітним)
роком платник податку втрачає право на застосування встановлених цим
пунктом правил оподаткування з 1 січня року, наступного за роком, в якому
мали бути використані ці кошти. При цьому за всі інші попередні податкові
(звітні) періоди застосування звільнення від оподаткування податком на
прибуток підприємств, за які платник податку не використав вивільнені від
оподаткування кошти у встановлений строк і до втрати цього права,
платник податку зобов’язаний подати уточнюючу (уточнюючі) податкову
декларацію з податку на прибуток підприємств, нарахувати та сплатити
податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафні санкції
та пеню відповідно до норм цього Кодексу.
У разі дострокового припинення застосування правил оподаткування,
визначених цим пунктом, з ініціативи платника, такий платник зобов’язаний
за підсумками податкового (звітного) періоду, в якому він припинив
використання цих правил оподаткування, визначити податкове зобов’язання
з податку на прибуток підприємств у загальному порядку.
№181: У абзаці 12 пункту 1 (нумерація в редакції першого читання)
слова " (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, крім виробництва
підакцизних товарів)" замінити словами "розділ 10, клас 11.07 розділу 11,
розділи 13-17, 20-33 КВЕД 009:2010, крім класу 24.10 розділу 24 КВЕД
009:2010 та крім виробництва підакцизних товарів, за виключенням
виробництва автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів,
мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і
більше, транспортних засобів для перевезення вантажів); у сфері збирання,
оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів (розділ 38 КВЕД
009:2010), крім захоронення відходів».
№214: Абзац 16 підпункту 1 пункту 1 (нумерація в редакції 1 читання)
викласти у такій редакції :
Об’єкти оподаткування, визначені абзацами шістнадцятимдев'ятнадцятим цього пункту, не звільняються від оподаткування та
підлягають оподаткуванню в загальному порядку;
№236: У абзаці 2 підпункту 2 пункту 1 (нумерація в редакції 1 читання)
слова "(розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, крім
виробництва підакцизних товарів)" замінити словами "(розділ 10, клас 11.07
розділу 11, розділи 13-17, 20-33 КВЕД 009:2010, крім класу 24.10 розділу 24
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КВЕД 009:2010 та крім виробництва підакцизних товарів, за виключенням
виробництва автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів,
мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і
більше, транспортних засобів для перевезення вантажів); у сфері збирання,
оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів (розділ 38 КВЕД
009:2010), крім захоронення відходів".
№375: п. 2 законопроекту (нумерація в редакції 1 читання) викласти у
такій редакції
II. Прикінцеві положення»
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, крім:
пункту 1, підпункту «б» пункту 3, пунктів 4 та 5 розділу І цього Закону,
які набирають чинності з 1 липня 2022 року.
№411: У пункті 2 додати новий підпункт такого змісту:
Закон України «Про деякі питання ввезення на митну територію
України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 34, ст.435) доповнити
статтею 33 такого змісту:
«33. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного
стану та по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або
скасовано воєнний, надзвичайний стан, митне оформлення з метою вільного
обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів, що
класифікуються в товарній позиції 8705 згідно з УКТ ЗЕД, як вироблених в
Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були
в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не
нижче рівня «ЄВРО-3».
№412: у пункті 2 додати новий підпункт такого змісту:
До статті 7-1 Закону України «Про індустріальні парки» (Відомості
частини першу та другу статті 7-1 Закону України «Про індустріальні
парки» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 22, ст.212, 2021 р. №49, ст.
390):
доповнити словами: «та/або суб’єктами господарювання, що пов’язані
економічними зв’язками з державою-агресором в розумінні Податкового
кодексу України».
Таким чином, порівняльна таблиця містить 444 пропозиції та поправки
народних депутатів, з яких 92 враховано (у тому числі частково та редакційно)
та 352 відхилено.
Відхилені пропозиції та поправки стосуються: розширення видів
діяльності КВЕД, щодо яких учасникам індустріальних парків можуть бути
надані пільги з податку на прибуток, зокрема доповнення діяльністю у сфері
інформації і телекомунікацій, розстрочення сплати податку на додану вартість
на шістдесят місяців замість застосування звільнення при здійсненні операцій
з ввезення на митну територію України обладнання, устаткування та
комплектуючих виробів до нього; перенесення набрання чинності законом на
один рік тощо.
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Враховані пропозиції стосуються, зокрема: внесення окремих
редакційних уточнень; перенесення терміну набрання чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім окремих положень, які
набиратимуть чинності з 1 липня 2022 року; розширення видів діяльності для
учасників індустріальних парків які мають право користуватись пільгами з
податку на прибуток діяльністю з виробництва автомобілів легкових, кузовів
до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів,
призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для
перевезення вантажів), натомість виключення з видів діяльності які мають
право на пільги з податку на прибуток КВЕД-2010 розділу 19 (Виробництво
коксу та продуктів нафтоперероблення) та класу 24.10 (Виробництво чавуну,
сталі та феросплавів); виключення обов’язку впродовж десяти років
спрямовувати отриманий прибуток направляти на розвиток діяльності
учасника індустріального парку в межах індустріального парку, натомість
передбачено обов’язок використання вивільнених від оподаткування коштів
та направлення їх на розвиток діяльності учасника парку в межах
індустріального парку до 31 грудня наступного календарного року.
У частині звільнення від сплати ПДВ операцій з ввезення на митну
територію України для індустріальних парків крім нового устаткування
(обладнання) додано комплектуючі вироби до нього. Також у зв’язку з
корегуванням переліку товарів в проекті 5689 змінився і перелік товарів,
операції з ввезення яких не оподатковуються ПДВ.
Враховуючи викладе, Комітет вирішив:
1. Врахувати в таблиці до другого читання пропозиції та поправки №26,
121, 181, 214, 236, 375, 411 та 412, які були подані у відповідності до пункту 4
частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради
України».
2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону
України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення
сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове
виробництво (реєстр. №5688), поданий народними депутатами України
Наталухою Д.А. та іншими, в другому читанні та в цілому, як Закон
України з необхідними техніко-юридичними правками.
3. Доповідачем від Комітету на засіданні Верховної Ради України
визначити заступника Голови Комітету – народного депутата України
Ковальчука О.В.
Додаток: порівняльна таблиця на 138 арк.

Голова Комітету
ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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