ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України»
(щодо продажу об’єктів державної та комунальної власності, що
перебувають в податковій заставі)
1. Резюме
Метою проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо продажу об’єктів державної та комунальної власності,
що перебувають в податковій заставі)» (далі – проєкт Закону) є створення
сприятливих умов у сфері приватизації державного і комунального майна,
підвищення ефективності розпорядження державним і комунальним майном.
2. Проблема, яка потребує розв’язання
Проєкт Закону розроблено у зв’язку з необхідністю вирішення питання
продажу державного або комунального майна, права на яке обтяжені
відповідно до законодавства, шляхом його приватизації, що дозволить
звільнити державу від невластивих функцій та знайти ефективного власника
для такого майна. Проєкт Закону синхронізовано з проєктом Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно
удосконалення державної політики управління та приватизації об’єктів
державної і комунальної власності, а також інституційних засад діяльності
Фонду державного майна України».
3. Суть проекту акта
Законопроєктом пункт 92.1 статті 92 Податкового кодексу України
доповнюється нормою щодо продажу об’єктів державної та комунальної
власності, що перебувають в податковій заставі, через процедури приватизації.
У статті 95 щодо продажу майна, що перебуває у податковій заставі,
визначено, що продаж майна платника податків здійснюється виключно на
електронних публічних торгах. Порядок продажу майна платника податків на
електронних публічних торгах затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Визначено порядок взаємодії державного органу приватизації та
контролюючого органу при продажу об’єктів права державної та комунальної
власності, що перебувають у податковій заставі.
Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні
положення» доповнено новим пунктом 25 про списання податкового боргу (у
тому числі встановлений судовими рішеннями та реструктуризований)
державних та комунальних підприємств, акціонерних товариств, створених у
процесі корпоратизації, 100 відсотків акцій (часток) яких перебувають у
державній власності, щодо яких органом приватизації прийнято рішення про їх
приватизацію. Суми, списані відповідно до положень цього пункту не
включаються до доходів та витрат учасників процедури списання.
Контролюючі органи в межах їх компетенції у порядку, передбаченому для
списання безнадійного податкового боргу, здійснюють списання зазначених
сум протягом десяти робочих днів з дня направлення відповідним органом
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приватизації повідомлення про прийняття ним рішення про приватизацію
підприємства.
4. Вплив на бюджет
Прийняття проекту Закону не потребує додаткових матеріальних чи
фінансових витрат з Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих сторін
Консультації із заінтересованими сторонами не проводились. Разом з тим,
підготовлено прогноз впливу реалізації проєкту закону на ключові інтереси
заінтересованих сторін, який додається до пояснювальної записки.
Проєкт закону не стосується сфери наукової та науково-технічної
діяльності, не надсилався на розгляд Наукового комітету Національної ради з
питань розвитку науки і технологій.
Проєкт закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.
6. Прогноз впливу
Реалізація акта не матиме впливу на розвиток регіонів, ринок праці,
громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.
Водночас, проект Закону є регуляторним актом і матиме вплив на ринкове
середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання,
громадян і держави.
7. Позиція заінтересованих органів
Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України, погоджено із
зауваженнями Міністерством фінансів України.
Отримано висновок Міністерства юстиції України за результатами
правової експертизи проєкту із загальною підсумковою оцінкою: відповідний із
зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроєктувальної техніки, які
враховано при доопрацюванні.
Відповідно до вимог § 40 глави 3 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 року № 950, законопроєкт підлягає повторному погодженню
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
та Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України.
8. Ризики та обмеження
Проект Закону не містить положень, що стосуються прав та свобод,
гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.
У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією. Громадська антикорупційна експертиза проекту Закону не
проводилася.
У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза проекту Закону не проводилась.
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У проекті Закону відсутні положення, які впливають на забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
9. Підстава розроблення проекту акта
Проект Закону розроблено на виконання абзацу четвертого пункту 1
доручення Прем’єр-міністра України від 20.05.2020 № 20981/0/1-20 за
результатами наради під головуванням Прем’єр-міністра України, проведеної
14 травня 2020 року.
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