ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін Податкового кодексу України (щодо продажу об’єктів державної
та комунальної власності, що перебувають в податковій заставі)»
Зміст положення акта
законодавства

Зміст відповідного положення
проєкту акта

Пояснення змін

Податковий кодекс України
Стаття 92. Узгодження операцій із
заставленим майном

Стаття 92. Узгодження операцій із
заставленим майном

92.1. Платник податків зберігає право
користування майном, що перебуває у
податковій заставі, якщо інше не
передбачено законом.
Платник податків може відчужувати
майно, що перебуває у податковій
заставі,
тільки
за
згодою
контролюючого органу, а також у
разі, якщо контролюючий орган
впродовж десяти днів з моменту
отримання від платника податків
відповідного звернення не надав
такому платнику податків відповіді
щодо надання (ненадання) згоди.

92.1. Платник податків зберігає право
користування майном, що перебуває у
податковій заставі, якщо інше не
передбачено законом.
Платник податків може відчужувати
майно, що перебуває у податковій
заставі,
тільки
за
згодою
контролюючого органу, а також у разі,
якщо контролюючий орган впродовж
десяти днів з моменту отримання від
платника
податків
відповідного
звернення не надав такому платнику
податків відповіді щодо надання
(ненадання) згоди. Продаж шляхом
приватизації об’єктів державної та
комунальної
власності,
що
перебувають в податковій заставі,
здійснюється
без
згоди
контролюючого органу.

Зміни обумовлені необхідністю
вирішення питання продажу
державного або комунального
майна, права на яке обтяжені
відповідно до законодавства,
шляхом його приватизації.
Запропоноване
дозволить
звільнити
державу
від
невластивих функцій та знайти
ефективного власника для такого
майна
Створення механізмів та запуск
продажу об’єктів державної і
комунальної
власності,
що
перебувають
в
податковій
заставі, через прозорі процедури
приватизації
сприятиме
реалізації
антикорупційної
політики, збільшенню доходів
державного
бюджету
та
зниженню рівня державного
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боргу.
Стаття
95. Продаж
майна,
перебуває у податковій заставі

що Стаття
95. Продаж
майна,
перебуває у податковій заставі

що

95.7. Продаж майна платника податків 95.7. Продаж майна платника
здійснюється на публічних торгах
податків здійснюється виключно на
та/або через торгівельні організації.
електронних
публічних
торгах.
Порядок продажу майна платника
податків на електронних публічних
торгах затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
Продаж майна платника податків
на публічних торгах здійснюється у Виключити
такому порядку:
95.7.1. майно, яке може бути
згруповано та стандартизовано,
підлягає
продажу
за
кошти
виключно на біржових торгах, які
проводяться біржами, що створені
відповідно до закону і визначені
контролюючим
органом
на
конкурсних засадах;
95.7.2. цінні папери - на фондових
біржах
у
порядку,
встановленому Законом
України
"Про цінні папери та фондовий
ринок";
95.7.3. інше майно, об'єкти рухомого
чи нерухомого майна, а також

Зміни обумовлені необхідністю
вирішення питання продажу
державного або комунального
майна, права на яке обтяжені
відповідно до законодавства,
шляхом його приватизації.
Запропоноване
дозволить
звільнити
державу
від
невластивих функцій та знайти
ефективного власника для такого
майна
Створення механізмів та запуск
продажу об’єктів державної і
комунальної
власності,
що
перебувають
в
податковій
заставі, через прозорі процедури
приватизації
сприятиме
реалізації
антикорупційної
політики, збільшенню доходів
державного
бюджету
та
зниженню рівня державного
боргу.
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цілісні
майнові
комплекси
підприємств підлягають продажу за
кошти виключно на цільових
аукціонах, які організовуються за
поданням
відповідного
контролюючого
органу
на
зазначених біржах
95.9. У разі якщо продажу підлягає
цілісний
майновий
комплекс
підприємства, майно якого перебуває
у
державній
або
комунальній
власності, чи якщо згідно із
законодавством з питань приватизації
для відчуження майна підприємства
необхідна попередня згода органу
приватизації або іншого державного
органу, уповноваженого здійснювати
управління корпоративними правами,
продаж майна такого підприємства
організовується державним органом
приватизації
за
поданням
відповідного контролюючого органу
із дотриманням законодавства з
питань приватизації. При цьому інші
способи приватизації, крім грошової,
не дозволяються.
Державний
орган
приватизації
зобов’язаний організувати продаж
цілісного
майнового
комплексу
протягом 60 календарних днів з дня
надходження подання контролюючого

95.9. Продаж єдиних майнових
комплексів державних підприємств
та
пакетів
акцій
акціонерних
товариств, створених у процесі
корпоратизації, 100 відсотків акцій
(часток)
яких
перебувають
у
державній
власності,
а
також
окремого майна
(у тому числі
будівель,
споруд,
нежитлових
приміщень) таких підприємств, що
перебувають у податковій заставі,
організовується державним органом
приватизації
за
поданням
відповідного контролюючого органу
із дотриманням законодавства з
питань приватизації. При цьому інші
способи приватизації, крім грошової,
не дозволяються.
Контролюючий орган зобов’язаний
протягом 30 днів з дня передачі
єдиного
майнового
комплексу
державного підприємства, пакетів
акцій
акціонерного
товариства,
створеного у процесі корпоратизації,

Визначено порядок взаємодії
державного органу приватизації
та контролюючого органу при
продажу
об’єктів
права
державної
та
комунальної
власності, що перебувають у
податковій заставі.
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органу.

100 відсотків акцій (часток) якого
перебуває у державній власності, а
також окремого майна (у тому числі
будівель,
споруд,
нежитлових
приміщень) такого підприємства до
податкової
застави
направити
державному органу приватизації
подання про його продаж.

Підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні
положення»

Підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні
положення»

Відсутній

25. Підлягає списанню податковий
борг (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

Зміни обумовлені необхідністю
вирішення питання продажу
державного або комунального
майна, права на яке обтяжені
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дозволить
звільнити
державу
від
невластивих функцій та знайти
ефективного власника для такого
майна
Створення механізмів та запуск
продажу об’єктів державної і
комунальної
власності,
що
перебувають
в
податковій
заставі, через прозорі процедури
приватизації
сприятиме
реалізації
антикорупційної
політики, збільшенню доходів
державного
бюджету
та
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протягом десяти робочих днів з дня зниженню
направлення органом приватизації боргу.
повідомлення про прийняття ним
рішення
про
приватизацію
підприємства.

Директор Департаменту законодавчого
забезпечення та аналітики

рівня

державного

Лариса САЛІНСЬКА

