Узагальнені рекомендації Інституту вільних економічних зон
щодо створення СЕЗ «Миколаїв» із запровадженням податкових та інших стимулів
Що є зараз
СЕЗ створено на 30 років в межах територій
трьох суднобудівних заводів, що не дає
можливості поширювати спец режим на інші
підприємства в т.ч. новостворені та технопарки і
кластери.

Пільги зі сплати податкових і митних
платежів були в Законі «Про СЕЗ «Миколаїв», а не
в ПКУ та МКУ
Підтримка
надавалася
при
реалізації
інвестиційних проектів на території трьох заводів
у визначених у Законі обсягах

ВМЗ не створено і такі спецрежими не діють

Податкові пільги не діють з 2005 року

Що має бути
Подовження строку дії СЕЗ на 15 років, тобто на період коли не
діяли пільги (з моменту ліквідації пільг – 2005 рік до моменту прийняття
очікуваного проекту – 2020 рік).
Визначити територію або в адміністративно- територіальних
межах (наприклад як по СЕЗ «Яворів», «Славутич», «Трускавець») або ж
з визначити територію на карті (як по СЕЗ «Закарпаття»), але, як
варіант, не «прив’язувати» саму карту до Закону як його невід’ємну
частину (по СЕЗ «Закарпаття» карта є невід’ємною частиною Закону).
Уточнити в Законі про СЕЗ, що питання оподаткування та митної
справи можуть визначатися виключно в ПКУ та МКУ.
Внести відповідні правки (щодо пільг) до ПКУ та МКУ.
Відмовитися від встановлення розмірів інвестицій та передбачити
режим СЕЗ (відповідно і пільги) для підприємств суднобудування та КБ,
що, відповідно, передбачає реалізацію не тільки інвестиційних, але і
інноваційних проектів.
Також, як варіант, зазначити, що суб’єктами СЕЗ є «підприємства
суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас
33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) та/або дослідноконструкторські організації (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12
група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК
009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної
промисловості»
Доповнити статтею що пільги з оподаткування та створення ВМЗ
(будь яких типів) на території СЕЗ «Миколаїв» будуть надаватися та
здійснюватися відповідно до ПКУ та МКУ із відповідними посиланнями
на ці Кодекси.

Не сплачувати ПДВ при ввезенні на митну територію України
товарів для потреб власного виробництва, пов’язаного з реалізацією
інвестиційного проекту за умови відображення такої операції в декларації
з податку на додану вартість за базовий звітний (податковий) період в
якому відбулося митне оформлення товарів (такий порядок передбачений
статтею 211 Директиви ЄС №112 про спільну систему податку на
додану вартість)
Звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від реалізації
інвестиційного проекту:
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Що слід зробити для досягнення мети

Внести відповідні зміни до Закону
України «Про спеціальну економічну зону
«Миколаїв».
Порівняльна
таблиця
змін
була
надіслана для обговорення 22.04.2019 р.

Крім змін до Закону України «Про
спеціальну економічну зону «Миколаїв» та
ПКУ доцільно визначитися і обговорити які
саме зміни (крім режиму ВМЗ) потрібні
додатково внести до МКУ в частині
справляння (звільнення) від митних
платежів.
Внесення відповідних Змін до ПКУ
шляхом доповнення розділу XIV новою
Главою
3
«Спеціальний
режим
оподаткування суб’єктів господарювання,
які реалізують інвестиційні проекти на
територіях спеціальних економічних зон та
на територіях пріоритетного розвитку» в
якій визначити уніфіковані (для всіх СЕЗ)
правила оподаткування.

Норми
щодо спецрахунки для авансів і
передоплат із забороною безспірного списання
(колишній пункт 11 ст. 10) та про дозвіл не
продавати
надходження
в
інвалюті
в
обов’язковому порядку (колишній пункт 12 ст. 10)
не діють з 2005 року

а) протягом перших трьох років починаючи з квартального
податкового періоду в якому було отримано першого прибуток - у
повному обсязі;
б) у наступні роки реалізації інвестиційного проекту - у сумі,
спрямованій на створення чи переоснащення матеріально-технічної
бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх
технологій, науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи
та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, та сплату
процентів за ними. Вичерпний перелік напрямів використання коштів
зазначається у зареєстрованому в установленому спеціальним
законодавством порядку інвестиційному проекту.
Звільнення від оподаткування податком на нерухоме майна,
відмінне від земельної ділянки будівель промисловості (які відносяться
до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного
класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000), які використовуються
суб’єктами господарювання для потреб власного виробництва,
пов’язаного з реалізацією інвестиційного проекту та не здаються їх
власниками в оренду, лізинг, позичку.
Звільнення від сплати земельного податку за земельні ділянки які
безпосередньо використовуються для реалізації інвестиційних проектів у
розмірі встановленому Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, але не менше ніж 50% діючої
ставки земельного податку на такі ділянки протягом перших трьох
років реалізації інвестиційного проекту. В наступні роки Верховна Рада
Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування
встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного
податку, що сплачується на відповідній території у порядку,
передбаченому цим Кодексом (мінімального розміру пільги, як протягом
перших трьох років імперативно не встановлюється. Пільга з 4 року буде
надаватися в тому розмірі, який визначать органи місцевого
самоврядування).
Ставки та пільги щодо орендної плати за користування земельною
ділянкою державної чи комунальної власності встановлюють Верховна
Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування
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Відновлення, у разі доцільності, пунктів:
- про спецрахунки для авансів і передоплат із забороною
безспірного списання
- про дозвіл не продавати надходження в інвалюті в обов’язковому
порядку.

При прийнятті, за результатами
обговорення, рішення про доцільність
відновлення цих норм, слід також вивчити
питання щодо необхідності підготовки
додаткових правок у інші закони України.
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