ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до розділу ХХ
"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують
інвестиційні проекти зі значними інвестиціями"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
На розгляд Парламенту Президентом України В. Зеленським внесено
проект Закону України "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні
положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування
суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними
інвестиціями" (реєстр. № 3761), який нерозривно пов'язаний із проектом
Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними
інвестиціями" (реєстр. № 3760).
Цим законопроектом пропонується:
звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з
ввезення на митну територію України деяких товарів у митному режимі
імпорту;
звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств
протягом п'яти послідовних років (але не більше строку дії спеціального
інвестиційного договору), починаючи з першого числа місяця календарного
кварталу, який визначено платником податку, але не раніше дати введення в
експлуатацію об'єкта. При цьому, загальна сума вивільнених від
оподаткування коштів не може перевищувати сукупного обсягу передбаченої
спеціальним інвестиційним договором державної підтримки інвестиційного
проекту;
надати право органам місцевого самоврядування встановлювати ставки
земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної
власності у меншому розмірі або звільняти від сплати земельного податку.
Цілком і повністю підтримуючи спрямованість законопроекту
пропонується альтернативний проект, яким у доповнення до запропонованих
положень передбачено особливості справляння податку на доходи фізичних
осіб в рамках реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.
2. Цілі та завдання проекту акта
Ціль та завдання проекту акта – стимулювання залучення в економіку
України інвесторів, підвищення інвестиційної привабливості України,
зростання конкурентоспроможності економіки України через запровадження
державної підтримки великих інвестиційних проектів шляхом встановлення
особливостей їх оподаткування, а також сприяння створенню нових робочих
місць.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта
Проектом передбачено:
1) вивільнення 30 відсотків сум податку на доходи фізичних осіб, що
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утримуються із заробітної плати працівників, найнятих в рамках реалізації
інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, та спрямування їх
виключно для створення нових робочих місць на умовах, визначених
спеціальним інвестиційним договором;
2) звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з
ввезення на митну територію України деяких товарів у митному режимі
імпорту;
3) звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств
протягом п'яти послідовних років (але не більше строку дії спеціального
інвестиційного договору), починаючи з першого числа місяця календарного
кварталу, який визначено платником податку, але не раніше дати введення в
експлуатацію побудованого чи реконструйованого об'єкта. При цьому,
загальна сума вивільнених від оподаткування коштів не може перевищувати
сукупного обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором
державної підтримки інвестиційного проекту;
4) право органів місцевого самоврядування встановлювати ставки
земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної
власності у меншому розмірі або звільняти від сплати земельного податку.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
У даній сфері правового регулювання діють Конституція України,
Господарський, Податковий та Земельний кодекси України, закони України
"Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про
державно-приватне партнерство", "Про державну допомогу суб'єктам
господарювання", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інші.
Прийняття проекту закону не потребуватиме внесення змін до інших
законодавчих актів України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття та реалізація положень, передбачених законопроектом, не
потребуватимуть додаткових витрат Державного бюджету України, а також не
призведуть до втрат доходів державного і місцевих бюджетів у поточному
році.
У тому числі вивільнення частини податку на доходи фізичних осіб не
призведе до втрат державного та місцевих бюджетів, оскільки ці кошти будуть
спрямовані на створення нових робочих місць, що, відповідно, матиме
наслідком додаткові надходження за рахунок сплати ПДФО із заробітних плат
найманих працівників.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
акта
Прийняття закону сприятиме розширенню інвестиційної діяльності на
території України, створенню додаткових стимулів для розвитку
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вітчизняного бізнесу та механізмів державної підтримки інвестиційних
проектів.
Як наслідок це матиме позитивний вплив на сферу зайнятості
населення та поліпшення доброту працюючого населення – через створення
нових робочих місць і гідну оплату праці, а також на розвиток місцевих
громад, на території яких реалізуватимуться великі інвестпроекти.
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