ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України (щодо списання безнадійного податкового боргу державних
підприємств)»
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України (щодо списання безнадійного податкового боргу
державних
підприємств)» розроблено з метою спрощення порядку ліквідації збиткових та
непрацюючих державних підприємств.
Зазначений законопроект подається разом з проектом Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення
порядку ліквідації державних підприємств)» з метою забезпечення
запровадження дієвого механізму здійснення уповноваженим органом
ліквідації збиткових та непрацюючих державних підприємств.
Так розділом IV Стратегїі підвищення ефективності діяльності суб'єктів
господарювання державного сектору економіки, затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 року № 662-р, передбачено
здійснення ліквідації суб’єктів господарювання, в яких недоцільно
впроваджувати антикризові заходи без проведення реструктуризації.
За інформацією Міністерства економічного розвитку та торгівлі в Україні
налічується близько 1511 непрацюючих державних підприємств.
У більшості випадків у збиткових та непрацюючих державних
підприємствах відсутні будь-які активи, а отже у разі прийняття рішення про їх
ліквідацію, такі підприємства позбавленні можливості погасити грошові
зобов’язання та/або податковий борг.
За інформацією заінтересованих органів загальна заборгованість 822
суб’єктів господарювання, запропонованих Мінекономрозвитку на ліквідацію,
яка включає податкову заборгованість, заборгованість із виплати заробітної
плати, заборгованість з платежів до Пенсійного Фонду України, становить
близько 1,496 млрд грн, з яких балансоутримувачі державного майна мають
заборгованість 883,79 млн грн, підприємства, у яких відсутнє державне майно
або відомості не надавалися, мають заборгованість 612,21 млн грн.
Проект Закону спрямовано на встановлення спрощення процедури
ліквідації таких державних підприємств, зокрема шляхом визнання грошових
зобов’язань та/або податкового боргу державних підприємств, у яких відсутні
активи, безнадійним боргом та таким, що підлягає списанню.
2. Цілі та завдання проекту Закону
Основною метою цього проекту Закону є забезпечення запровадження
дієвого механізму здійснення уповноваженим органом ліквідації збиткових та
непрацюючих державних підприємств, а також спрощення порядку погашення
грошових зобов’язань та/або податкового боргу в разі припинення (ліквідації)
таких підприємств.
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З цією метою законопроектом пропонується на законодавчому рівні
визнати грошові зобов’язання та/або податковий борг державних підприємств,
що ліквідуються та у яких відсутні активи, безнадійним боргом та таким, що
підлягає списанню.
3.

Правові аспекти

Основним нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання
є:
Конституція України;
Цивільний кодекс України;
Господарський кодекс України
Податковий кодекс України;
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців».
Проектом Закону передбачається внести зміни до пункту 97.3. статті 97
Податкового кодексу України, а саме доповнити зазначений пункт новим
абзацом наступного змісту: «грошові зобов’язання або податковий борг
державних підприємств, рішення про ліквідацію яких прийнято уповноваженим
органом, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та у
яких відсутні активи, вважаються безнадійним боргом.».
Також законопроектом пропонується внести зміни до пункту 101.2. статті
101 Податкового кодексу України доповнивши його підпунктом 101.2.6 такого
змісту: «податковий борг платника податку, щодо якого до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань внесено запис про його припинення на підставі
рішення уповноваженого органу про ліквідацію державного підприємства,
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та у якого
відсутні будь-які активи».
4.

Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме видатків з Державного бюджету
України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект Закону погоджено Міністерством фінансів України,
Міністерством юстиції України із зауваженнями, які враховано частково.
Проект Закону потребує перепогодження Міністерством економічного
розвитку і торгівлі Україні.
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6. Регіональний аспект
Предмет регулювання проекту Закону
адміністративно-територіальних одиниць України.

не

стосується

розвитку

61 . Запобігання дискримінації
У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект Закону та пояснювальна записка до нього оприлюднені на
офіційному веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua).
9. Позиція соціальних партнерів
Проекту Закону не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект Закону є регуляторним актом та потребує погодження з
Державною регуляторною службою України.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація Закону не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття Закону забезпечить спрощення порядку погашення грошових
зобов'язань та/або податкового боргу в разі ліквідації збиткових та
непрацюючих державних підприємств.
Також, спрощення цього порядку дасть можливість запровадити дієвий
механізму здійснення уповноваженим органом ліквідації таких підприємств.
Голова Фонду
«____» «_____________» 2017 р.
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