Експертний̆ висновок
до законопроекту згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період
реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про
надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги та інших питань державного
боргу», поданий Урядом України та зареєстрований 28.08.2020 за реєстр.
№ 3039а.
2. Завдання законопроекту
Договором між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання
кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015 (далі - Договір) нечітко
визначено коло податків, від сплати яких звільняються польські підприємства, та
механізм звільнення. Згідно з умовами Договору товари, роботи та послуги, що
фінансуються відповідно до контрактів, укладених згідно з Договором,
звільняються від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або
обов’язкових платежів, які встановлені Україною чи на її території відповідно до
чинного законодавства України. Але на сьогодні польськими виконавцями
контрактів під час придбання товарів/послуг на митній території Україні у складі
вартості придбаних товарів/послуг сплачується ПДВ за власний рахунок, та
надалі на суму такого сплаченого податку збільшується вартість робіт, які
визначені контрактом та фінансуються в межах такого контракту.
З метою реалізації умов контракту та недопущення збільшення вартості
робіт, визначених контрактом, законопроектом пропонується для зазначених
робіт передбачити механізм застосування виконавцями контрактів нульової
ставки ПДВ, який не передбачає нарахування ПДВ за відповідними операціями
з постачання товарів/послуг та водночас забезпечує можливість відшкодування
сум ПДВ, сплачених виконавцями за рахунок власних коштів при виконанні
умов контракту.
Також у зв’язку із внесенням змін до Бюджетного кодексу України (Закон
України від 14.11.2019 № 293-IX) функції щодо реалізації боргової політики буде
виконувати Боргове агентство, що потребує внесення відповідних уточнень до
Податкового кодексу України.
З метою усунення зазначених проблем і розблокування використання
кредиту, що надається згідно з Договором, та реалізації контрактів в рамках
Договору запропоновано внести відповідні зміни до Податкового кодексу
України.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Вплив на показники бюджетів відсутній, оскільки статтею 11 Договору,
ратифікованого
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передбачено звільнення від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або
обов'язкових платежів, які встановлені Україною чи на її території відповідно до
законодавства України.
Метою законопроекту є уточнення діючих норм в законодавстві України
для розблокування початку реалізації контрактів, укладених в рамках Договору.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Вплив на показники бюджетів відсутній.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Фінансування реалізації контрактів здійснюється в межах коштів кредиту,
що залучається в рамках Договору та передбачається у додатках №2, №3 та №8
до закону про державний бюджет.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Згідно з частиною другою статті 11 Договору, ратифікованого Законом
України від 3 лютого 2016 року № 977-VIII «Про ратифікацію Договору між
Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах
пов’язаної допомоги», товари, роботи та послуги, що фінансуються відповідно
до контрактів між експортерами з Польщі та юридичними особами –
резидентами України, що фінансуються за рахунок кредиту Уряду Республіки
Польща, звільняються від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або
обов'язкових платежів, які встановлені Україною чи на її території відповідно до
чинного законодавства України.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Міністерством фінансів України підтримується проект Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на
додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом
України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах
пов’язаної допомоги та інших питань державного боргу», поданий Урядом
України та зареєстрований 28.08.2020 за реєстр. № 3039а.
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