ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань податкової та митної політики
01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91
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Луганська регіональна
торгово-промислова палата
Копія: народному депутату України
Веселовій Н.В.
Про розгляд звернення

У Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної
політики (далі - Комітет) розглянуто депутатське звернення народного депутата
України Веселової Н.В. до звернення Луганської регіональної торговопромислової палати щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо
підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території
проведення антитерористичної операції та осіб, які проживають у зоні
проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її
проведення.
Комітетом під час роботи над проектом Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в
Україні) реєстр. № 5368 від 07.11.2016 р. (далі - проект № 5368) на робочих
групах опрацьовувалися всі пропозиції та зауваження, що надходили до проекту
№ 5368, в тому числі й ваші пропозиції.
21 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення
інвестиційного клімату в Україні» № 1797 (далі - Закон №1797).
Пунктом 38 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX
«Перехідні положення» Податкового кодексу України визначені особливі
правила оподаткування для платників податків, місцезнаходженням (місцем
проживання) яких є тимчасово окупована територія або населені пункти на лінії
зіткнення, та/або платників податків, які мають об'єкти оподаткування, з яких
сплачуються місцеві податки, збори, справляння податків і зборів.
Зокрема, на період проведення антитерористичної операції для платників
податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких станом на 14 квітня
2014 року була тимчасово окупована територія та/або територія населених
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, і які станом на 1 січня 2017 року не
змінили своє місцезнаходження (місце проживання) із зазначених територій на
іншу територію України:
ггплЛП

б?

1) зупиняється нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
та/або пені за несвоєчасне погашення визначених станом на 14 квітня 2014 року
грошових зобов'язань, за якими зупинено стягнення;
2) зупиняється застосування норм статей 59, 60 (в частині податкових
вимог), 87-101 Податкового кодексу України.
Висловлюємо вам вдячність за вашу активну позицію в прийнятті участі
при напрацюванні змін до Податкового кодексу з метою захисту прав платників
податків.
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