ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників
податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)"
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроєкту
Зменшення ділової активності викликане поширенням короновірусної
хвороби (COVID-19) зумовлює особливу необхідність від держави вжиття заходів
підтримки платників податків.
Такі заходи вже частково вживалися. Зокрема, було прийнято Закони
України:
- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);
- Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів
України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19);
- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
Втім, у зв'язку із продовженням дії обмежувальних карантинних заходів
виникла необхідність у продовженні строків дії окремих пільг та послаблень
адміністрування для платників податків.
При цьому, механічне продовження строків на певну заздалегідь визначену
кількість днів вбачається не найкращим рішенням, оскільки точний прогноз щодо
поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) відсутній.
В свою чергу, скасування багатьох норм прийнятих для зменшення для
бізнесу негативних наслідків може бути прийнятним лише після скасування
обмежувальних карантинних заходів впроваджених Кабінетом Міністрів України.
Тому, вбачається за необхідне, продовжити строки дії пільг та
адміністративних спрощень на період, який буде прямо прив'язаний до закінчення
карантину.
Також наявна необхідність продовжити строк дії Закону України "Про
спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", який завершується 1
серпня 2020 року до 2024 року. Така необхідність полягає у потребі збереження
оптимізованих процедур капіталізації та реорганізації банків в умовах нестабільної
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економічної ситуації у країні, зокрема у зв'язку з провадженням низки заходів для
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.
Пропонуємо продовжити для банків строк, протягом якого вони зможуть за
спрощеною процедурою здійснити реорганізацію шляхом приєднання,
капіталізацію або добровільно припинити банківську діяльність без припинення
юридичної особи до 2024 року. Такими спрощеними процедурами за час їх
існування скористалась низка банків, які змогли залежно від обраної бізнес-моделі
коректно та оптимально в часі трансформувати свою діяльність або збільшити
капітал. Продовження строку дії закону, особливо з огляду на рецесію у світовій
економіці, позитивно вплине на банківську систему України.
Також існує потреба зменшити вимоги до мінімального розміру статутного
капіталу банків з 500 млн. грн. до 200 млн. грн., що зумовлена необхідністю
приведення законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу
діючих банків в Україні у відповідність до сьогоденних економічних реалій.
Зважаючи на ситуацію у банківській системі України, а також ураховуючи
поточний стан економіки України в умовах складної епідеміологічної ситуації, яка
склалась в країні та в світі, вважаємо, що зменшення вимог до мінімального
розміру статутного капіталу діючих банків матиме стабілізуючий ефект.
До кінця 2020 року вказане питання найбільш актуальне для 35 малих банків
(із 76 банків загалом), здебільшого з українським капіталом, які не зможуть в
умовах фінансової кризи та обмежень карантину, пов’язаного з коронавірусною
хворобою Covid-19, закумулювати відповідні кошти і здійснити докапіталізацію.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою вказаного законопроєкту є необхідність продовжити дію податкових
пільг та спрощень адміністративних процедур на період здійснення
обмежувальних карантинних заходів встановлених Кабінетом Міністрів України.
Законопроєкт направлений на захист як малого так і великого бізнесу від
негативних наслідків, у зв’язку з невикористанням економічного потенціалу.
3. Загальна характеристика та основні положення законопроєкту
Законопроєктом пропонується внесення наступних змін:
- продовження строку незастосування штрафних санкцій за порушення
податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по останній
календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19);
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- продовження строку ненарахування пені останній календарний день місяця
(включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на
території України коронавірусної хвороби (COVID-19);
- продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та особами, які
провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року;
- продовження мораторію на проведення документальних та фактичних
перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується
дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території
України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19);
- зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500
млн. грн. до 200 млн. грн;
- продовження строку дії Закону України "Про спрощення процедур
реорганізації та капіталізації банків", який завершується 1 серпня 2020 року до
2024 року;
- внесення ряду інших змін, спрямованих, на врегулювання адміністративних
процедур на період дії обмежувальних карантинних заходів та після їх завершення.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
У зазначеній сфері правового регулювання діє Податковий кодекс України,
Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування", Закон України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування", Закон України "Про споживче кредитування", Закон
України "Про банки і банківську діяльність", Закон України "Про спрощення
процедур реорганізації та капіталізації банків", Закон України "Про внесення змін
до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки
платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", Закон України
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020
рік" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 5, ст. 31), Закон України "Про
цінні папери та фондовий ринок".
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття цього Закону не потребуватиме додаткових видатків із
Державного бюджету України.
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6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття
законопроєкту
Прийняття цього законопроєкту дозволить забезпечити ефективні заходи
нейтралізації негативних наслідків зниження економічної активності в Україні, що
викликані поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.
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