
1





Проект 
Вноситься
Народною депутаткою України




Закон України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо неприбуткового статусу закладів вищої освіти та наукових установ»

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) такі зміни:

	У підпункті 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 слово «напрямів» замінити словом «видів».

Підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту: «суспільні інституції, які відповідають вимогам, встановленим абзацами другим та п’ятим підпункту 133.4.1 пункту 133.4 цієї статті;».
У зв’язку із цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.
	Абзац другий підпункту 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 після слів «на 1січня звітного (податкового) року, та крім» доповнити словами «суспільних інституцій».
	У підпункті 165.1.10 пункту 165.1 статті 165 слова «чи бюджетною установою» замінити словами та цифрами «бюджетною установою чи суспільною інституцією, які відповідно до статті 133 цього Кодексу є неприбутковими установами;».
	У підпункті 165.1.21 пункту 165.1 статті 165 слова «вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів» замінити словами «вітчизняних закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, або наукових установ».

Підпункт 165.1.23 пункту 165.1 статті 165 викласти у такій редакції: «вартість майна, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа  (у тому числі випускникам закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, наукових установ), у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України;».
	У підпункті 165.1.26 пункту 165.1 статті 165 слова «з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту» замінити словами «юридичними особами або з бюджету учням, студентам, курсантам невійськових або військових закладів вищої освіти,  клінічним ординаторам, аспірантам, ад'юнктам, докторантам а також, грошового забезпечення курсантів військових закладів освіти». 

Підпункт 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 викласти у такій редакції: «суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, наукових установ для компенсації вартості здобуття професійної (професійно-технічної) або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;».
Абзац третій підпункту 169.2.3 пункту 169.2 статті 169 викласти у такій редакції: «заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, курсантів невійськових або військових закладів вищої освіти, аспірантів, клінічних ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;». 
Підпункт 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 викласти у такій редакції: «постачання послуг з усіх видів освітньої діяльності закладами освіти, закладами культури та фізичними особами – підприємцями (якщо, згідно із Законами України, відповідна освітня діяльність потребує ліцензування, - за наявності ліцензії);».
	Пункт 197.1 статті 197 доповнити новим підпунктом 197.1.2-1 такого змісту: «постачання послуг з проживання учнів, студентів, курсантів невійськових та військових  закладів вищої освіти у гуртожитках закладів освіти;».
	Підпункт г) підпункту 197.1.7 пункту 197.1 статті 197 викласти у такій редакції: «харчування дітей та працівників у закладах дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти та громадян у закладах охорони здоров'я. Порядок надання таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України;».
	Підпункт 197.1.17 пункту 197.1 статті 197 після слів «підсобними господарствами» доповнити словами «(у тому числі, навчальними, навчально-дослідними господарствами закладів освіти аграрного профілю)».
	Підпункт 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 викласти у такій редакції: «постачання послуг з проведення фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт суспільними інституціями, а також оплата вартості зазначеної наукової діяльності особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів;».
	Підпункт 197.1.23 пункту 197.1 статті 197 викласти у такій редакції: «безкоштовної передачі суспільним інституціям приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних;».

Пункт 197.1 статті 197 доповнити новим підпунктом 197.1.25-1 такого змісту: «підготовка (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо), що здійснюються суспільними інституціями;».
Абзац другий пункту 255.1 статті 255 після слів «без утворення юридичної особи» доповнити словами «(крім бюджетних установ, суспільних інституцій)».
	Підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 доповнити новим підпунктом ї-1) такого змісту: «об’єкти нежитлової нерухомості суспільних інституцій, у разі, якщо такі об’єкти використовуються для освітньої, наукової і культурної діяльності, відповідно до установчих  документів;».
Підпункт 282.1.4 пункту 282.1 статті 282 викласти у такій редакції: «заклади дошкільної та загальної середньої освіти незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;».
Пункт 282.1 статті 282 доповнити новим підпунктом 282.1.7 такого змісту: «суспільні інституції.».
	Підпункт 283.1.3 пункту 283.1 статті 283 викласти у такій редакції: «земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, навчально-дослідних господарств закладів вищої освіти, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;».
	У пункті 284.3:

	абзац другий викласти у такій редакції: «Ця норма не поширюється на бюджетні установи та суспільні інституції у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам та суспільним інституціям, закладам дошкільної та загальної середньої освіти незалежно від форм власності і джерел фінансування.» ;

доповнити абзацом третім такого змісту: «Якщо платники податку, які не користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини бюджетним установам, суспільним інституціям, закладам дошкільної, загальної середньої освіти незалежно від форм власності і джерел фінансування, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями, спорудами (їх частинами) не нараховується і не сплачується.».
Пункт 288.5 статті 288 доповнити новим підпунктом 288.5.6 такого змісту: «не може бути більшою 1 відсотка нормативної грошової оцінки для земельних ділянок, які передані для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів закладів освіти незалежно від форм власності та джерел фінансування.».
ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
Цей Закон набирає чинності  з дня наступного за днем опублікування.
	Кабінету Міністрів України упродовж шести місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.


Голова Верховної Ради 
України



