ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі
значними інвестиціями» (реєстраційний № 3760 від 01.07.2020), внесений
Президентом України Володимиром Зеленським.
2. Завданням законопроекту є визначення організаційних, правових та
фінансових засад державної підтримки інвестиційних проектів зі значними
інвестиціями.
Законопроектом, зокрема, визначено, що державна підтримка інвестиційних
проектів зі значними інвестиціями може надаватись інвестору зі значними
інвестиціями у таких формах :
- звільнення від сплати окремих податків та зборів відповідно до
податкового законодавства (суми податків та зборів, що не сплачуються до
бюджету та залишаються в розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями);
- звільнення від оподаткування ввізним митом відповідно до митного
законодавства нового устаткування (обладнання), що ввозиться виключно для
реалізації інвестиційного проекту;
- забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою
державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту зі
значними інвестиціями – надання земельної ділянки державної або комунальної
власності в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту;
- забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших
джерел, не заборонених законом, будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту об'єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів,
ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних
комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі
значними інвестиціями.
При цьому, загальний обсяг державної підтримки інвестиційного проекту зі
значними інвестиціями не повинен перевищувати 30 відсотків від планового
обсягу інвестицій за проектом та встановлюється у спеціальному інвестиційному
договорі.
Вимоги до інвестиційних проектів та інвесторів, яким може надаватися
державна підтримка:
- розмір інвестицій у проект має становити щонайменше еквівалент 30 млн
євро;
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- проект реалізується на території України у сферах переробної
промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими
відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (винятки становлять сфера
відновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво та
фінансова сфера);
- у процесі реалізації проекту має забезпечуватись створення щонайменше
150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на
15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у
попередньому календарному році;
- строк реалізації проекту не має перевищувати 5 років.
Також законопроектом передбачається:
- визнати такими, що втратили чинність, закони України «Про підтримку та
реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» та «Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з
метою створення нових робочих місць»;
- внести зміни до Земельного кодексу України, законів України «Про
інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про оренду землі» та «Про державну експертизу
землевпорядної документації».
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація положень законопроекту може впливати на показники бюджетів:

законопроектом, зокрема, передбачається внести доповнення до
статті 134 Земельного кодексу України та встановити, що не підлягатимуть
продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки
державної чи комунальної власності або права на них у разі надання земельної
ділянки державної або комунальної власності в користування (оренду) інвестору
зі значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту зі значними
інвестиціями.
Необхідно зазначити, що відповідно до статті 135 Земельного кодексу
України продаж земельних ділянок державної та комунальної власності та права
на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних
торгах з метою отримання найвищої ціни за земельну ділянку, що продається,
або найвищої плати за користування нею. Кошти від продажу таких земельних
ділянок зараховуються до державного або місцевих бюджетів (стаття 128
Земельного кодексу України).
Таким чином, передбачені законопроектом зміни можуть призвести до
зменшення надходжень до відповідних бюджетів від продажу земельних ділянок
або прав на них;

законопроектом передбачено, що для реалізації інвестиційного
проекту зі значними інвестиціями необхідно забезпечення за рахунок коштів
державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом,
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будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів суміжної
інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водота електропостачання, інженерних комунікацій тощо).
Зазначене може призвести до збільшення видатків державного та місцевих
бюджетів;

запропоноване звільнення від сплати окремих податків та зборів
відповідно до податкового законодавства та від оподаткування ввізним митом
відповідно до митного законодавства може призвести до зменшення надходжень
податків та ввізного мита до державного бюджету.
Разом з тим, прийняття законопроекту сприятиме, зокрема, створенню нових
високооплачуваних робочих місць, створенню доданої вартості виробленої в межах
України продукції, розвитку спроможностей індустрій з високою додатною вартістю,
що, в свою чергу, сприятиме збільшенню надходжень податків до бюджетів.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Вартісну величину впливу на показники бюджетів неможливо визначити,
оскільки розробником законопроекту не надано фінансово-економічних
обґрунтувань його реалізації.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація проекту закону може мати вплив на показники державного
бюджету, проте розробником законопроекту не надано фінансово-економічних
обґрунтувань його реалізації.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Згідно з вимогами пункту 1 статті 27 Бюджетного кодексу України, до
законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб’єкт права
законодавчої ініціативи зобов’язаній додати фінансово-економічне обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки). Проте такі матеріали розробником не надані.
Водночас законопроект є пов’язаним із проектами законів України «Про
внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу
України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які
реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями» (реєстр. № 3761 від
01.07.2020) та «Про внесення зміни до розділу XXІ «Прикінцеві та перехідні
положення» Митного кодексу України» (реєстр. № 3762 від 01.07.2020).
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
За результатами проведеної експертизи Мінфін в межах компетенції
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не заперечує щодо розгляду законопроекту разом фінансово-економічними
розрахунками.
При цьому, законопроект доцільно розглядати разом з пов’язаними
законопроектами «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення»
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями»
(реєстр. № 3761 від 01.07.2020) та «Про внесення зміни до розділу XXІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України»
(реєстр. № 3762 від 01.07.2020).
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