Проєкт
вноситься народними депутатами України:
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо продажу
об’єктів державної та комунальної власності)»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Податкового кодексу України (Верховної Ради України,
2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112) такі зміни:
1) абзац другий пункту 92.1 статті 92 доповнити другим реченням
такого змісту:
“Продаж шляхом приватизації об’єктів державної та комунальної
власності, що перебувають в податковій заставі, здійснюється без згоди
контролюючого органу.”;
2) у статті 95:
пункт 95.7 викласти у такій редакції:
“95.7. Продаж майна платника податків здійснюється виключно на
електронних публічних торгах. Порядок продажу майна платника податків
на електронних публічних торгах затверджуються Кабінетом Міністрів
України.”;
пункт 95.9 викласти у такій редакції:
“Продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств та
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, акціонерного
товариства, створеного у процесі корпоратизації, 100 відсотків акцій (часток)
якого перебувають у державній власності, а також окремого майна (у тому
числі будівель, споруд, нежитлових приміщень) таких підприємств до
податкової застави направити державному органу приватизації подання про
його продаж.”;
3) доповнити підрозділ 10 розділу XX “Перехідні положення” новим
пунктом такого змісту:
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“25. Підлягає списанню накопичений станом на 01 січня 2021 року
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 протягом десяти робочих днів з дня направлення відповідним
органом приватизації повідомлення про прийняття ним рішення про
приватизацію підприємства.”.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Закону України «Про Фонд державного майна України» та
інших законодавчих актів України щодо сприяння залученню інвестицій в
процесі приватизації та оренди державного і комунального майна».
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