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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях» підготовлений в комплексі з проектом Закону України «Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях».
Проектом Закону  «Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях» передбачається створення режиму найбільшого сприяння діяльності гуманітарних організацій при наданні гуманітарної допомоги під час кризових ситуацій в Україні.
З цією метою законопроектом пропонується надати певні податкові пільги щодо оподаткування доходів у вигляді коштів та/або майна (послуг), що отримуються: а) гуманітарними організаціями, в тому числі міжнародними, які включені до Реєстру тимчасово акредитованих гуманітарних організацій відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях»; б) фізичними особами, які постраждали під час кризової ситуації.   Ці пільги мають право застосовуватися тільки під час кризової ситуації.

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою законопроекту, шляхом надання відповідних привілей з оподаткування, є забезпечення максимального сприяння діяльності гуманітарних організацій при наданні гуманітарної допомоги під час кризових ситуацій в Україні.
Норми законопроекту поширюватимуться лише за наявності кризової ситуації у випадку недостатності внутрішніх ресурсів України для подолання наслідків завданої шкоди.
Привілеї, які передбачаються законопроектом, надаватимуться виключно під час кризового періоду. В інший час, достатнім є рівень сприяння та пільг, передбачений чинним законодавством, зокрема, Законом України «Про гуманітарну допомогу».

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону
Законопроектом передбачається:
звільнити від обов’язку подання до контролюючих органів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників  податків у випадку надання їм гуманітарної допомоги під час кризового періоду;
встановити, що не є платниками податку на прибуток підприємств гуманітарні організації, що включені до Реєстру тимчасово акредитованих гуманітарних організацій відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях»;
визначити для нерезидентів і резидентів (гуманітарних організацій, які включені до Реєстру тимчасово акредитованих гуманітарних організацій), особливості оподаткування доходів, отриманих ними у вигляді гуманітарних коштів, які перераховуються їм в безготівковій формі; 
визначити, що не включаються до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку на доходи фізичних осіб кошти або вартість майна (послуг), що надаються в кризових ситуаціях;
визначити, що за нульовою ставкою оподатковуються операції з придбання гуманітарними організаціями, які включені до Реєстру тимчасово акредитованих гуманітарних організацій, товарів і послуг у юридичних осіб в Україні для надання їх як гуманітарна допомога в кризових ситуаціях;
звільнити від сплати акцизного податку операції із ввезення на митну територію України підакцизних товарів (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) у вигляді гуманітарної допомоги відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях».

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання
У відповідній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Податковий кодекс України, закони України «Про гуманітарну допомогу», «Про Товариство Червоного Хреста України» та інші законодавчі акти України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону на момент внесення не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
Прийняття даного законопроекту дозволить створити умови найбільшого сприяння діяльності гуманітарним організаціям, оперативно вирішувати питання забезпечення гуманітарною допомогою, в тому числі шляхом ввезення підакцизних товарів, закупівлі необхідних товарів та послуг в Україні, та, в результаті, в більшому обсязі покривати потреби населення в кризових ситуаціях.
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