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MiHicTepcTBoM юстицii Украiни в межах компетенцiТ розглянуто лист
ВсеукраiЪського громадського об'еднання <Лiга експертiв Украiни>
вiд 30.04.20ТЗ JYs 08 та повiдомляеться таке.

За :ор.ччення\1 Пpelt'cp-lliHicTpa УкраТни Азарова N4.Я. вiд 17.01.2012
Np 29725l1l1r-12 створено ]r4iжвiдомчу робочу групу з опрацювання пропозицiй,
наведених у пiдготовленiй саморегулiвними органiзацiями оцiнювачiв
Концепцii запровадження оцiнки майна, майнових прав для цiлей
оподаткування та нарахування i сплати iнших обов'язкових платежiв, якi
справляються вiдповiдно до законодавства, та усунення негативних явищ у цiй
сферi шляхом нормативного врегулювання оцiнки для цiлей оподаткування у
складi MiHicTepcTBa юстицii УкраТни, MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ Украiни,
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, Фонду державного майна УкраТни, ЩержавноТ
служби Украiни з питань регуляторноТ полiтики та розвитку пiдприсмництва,
,Щержавноi податковоТ служби Украiни, ,Щержавного агентства земельних
pecypciB Украiни (наказ MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд 10.08.2012 Nэ 74417).
За результатами роботи групи розроблено та схвапено Концепцiю
нормативного врегулювання оцiнки для цiлей оподаткування та нарахування i
СплаТи iнших обов'язкових платежiв, якi справляються вiдповiдно до
законодавства.

На реалiзацiю положень зазначеноi КонцепцiТ розроблено План заходiв з
нормативного врегулювання питання rrроведення оцiнки для цiлей
оподаткування, який затверджено розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 09 сiчня 2013 року JYч 6-р (даrri - План заходiв).

План заходiв розроблено за результатами опрацювання пропозицiй членiв
Мiжвiдомчоi робочоi групи та з врахуванням позицiТ Президента Украiни
Януковича В.Ф. щодо окремих аспектiв практики застосування Законiв УкраТни
<<Про Фонд державного майна Украiни>>, <Про внесення змiн до деяких законiв



украiъи з питань приватизацiт щодо реалiзацii положень Щержавноi програми
приватизацii на 2012 - 20i4 роки>> (пропозицiТ Президента УкраiЪи до З*опrу
украiъи uпро внесення змiн до деяких законодавчих akTiB Украiни щодо
оформлення спадщини) (ресстр. J\ъ 0985 вiд 16.10.2012).

На виконання пункту 2 Плану заходiв MiHicTepcTBoM юстицiТ УкраТни
розроблено проект постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи <.Щеякi ,r"iu"r"
проведення оцiнки для цiлей оподаткування та нарахування i сплати iнших
обов'язкових платежiв, якi справляються вiдповiдно до законодавства> (далi -проект Постанови).

Проект Постанови розроблений у вiдповiдно до положень Конституцii
Украiни, Податкового кодексу УкраiЪи, Законiв Украiни кПро ФЬнд
державнОго майна УкраiЪи>, <<Про внесення змiн до деяких законiв УкраТни з
питань приватизацii щодо реалiзацii положень Щержавноi .rpb.pu*"
приватизацii на 2012 - 2014 роки>>, <Про оцiнку майна, майнови" .rpuu ,u
професiйну оцiночну дiяльнiстъ в Украiнi>.

Проект Постанови розроблений MiHicTepcTBoM юстицii Укреiни увiдповiдностi до вимог Регламенту Кабiнету MiHicTpiB Украiъй та з
урахуванням пропозицiй Фонду державного майна УкраiЪи, MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраiЪи, MiHicTepcTBa доходiв i зборiв Vкраiни, а також
заiнтересованих органiв державноТ влади, яким було ,, ,ru.rpuurr.rro.

ПЭl1 tr56,,',:1 Jеп,rэвноiо "--lr,*,бою }-KpaiHlr з пIIтань рег\,-lяторнсi по_riтIlFiII
та розвИтку пiдПриемниЦтва У сво€мУ листi до Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 28,02,20lЗ Jф 1714/0120-13 булО пiдтримано позицiю iVIiHicTepcTBa юстицiТ
УкраТнИ як розрОбника проекту акта, а саме, що проект постанови не е
регуляторним актом. У зв'язку з цим ,Щержпiдприемництво в межах наданих
повноваЖень щодо опрацювання та погодження проектiв регуляторних aKTiB, не
з,LпучаеТься до розгляду та погодження запропонованого проекту акта Уряду.

ВраховуЮчи навеДене, проект Постанови не е регуляторним актом та не
пiдпадае пiд дiю Закону Украiъи <про засади державноi'регуляторноi полiтики
у сферi господарськоi дiяльностi>.

варто зазначити, що проект Постанови розглянутий та прийнятий на
ЗаСiДаННi УРЯДУ ВiД 04 беРеЗНЯ 2ОlЗ року. На виконання протоколъного
доручення (протокол засiдання Кабiнету VIiHicTpiB УкраТни вiд 04.0з .2о;^зj\ъ 16) MiHicTepcTBoM юстицii УкраТни було створено робочу групу за участюпредстаВникiв MiHicTepcTBa доходiв i зборiв УкраТни, MiHiciepcTBa
економiчного розвитку i торгiвлi Украiни, ЩержавноТ служби Украi"" . ,rйru""
регуляторноi полiтики та розвитку пiдприсмництва, днтимонопольного
KoMiTeTy Украiни, Фонду державного майна УкраТни, Адмiнiстрацii Президента
укратни та Координацiйного центру з упровадження економiч""* ръборм та
доопрацьовано зазначений акт з урахуванням результатiв обговорення.

ПостаноВою КабiНету MiHicTpiB Украiни вiд 04 березня 2о1З р. JФ 2З 1
<Щеякi питання проведення оцiнки для цiлей оподаткування та нарахування i
сплати iнших обов'язкових платежiв, якi справляютъся вiдпоuiд"о до
законодавства)) :
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розLuuрено dосmуп dо професii' оцiнювача шляхомперешкоди для заняття оцiночною дiплiнiстю, u .ur. 
-.;.I;;"H" 

"Ж#;року пiсля проходження навчання;
dемонополiзовано рuнок оцiночнuх послу? (збiлъшено i розширено кiлькiстьсуб'ектiв на ринку оцi"о"""* 

"o.ny.,'"liuop.oro умови для конкуренцii цихсуб'сктiв, а отже, в постановi .ro""iara
УКРаiНИ до прийнятого 1б жовтня 2оl2о"#аХo,f,,"rЖН":ffiТ:l'J#
ЁJi#:лЁrЙЪ )ЗаКОНодавчих 

aKTiB укjатни щодо обо!rr..,*," спадщини>

за рахунок розширення цоступу до профе cil пidвuъцено конкуренцiюта, якнаслiдок, знllэtсено цiнu на оцiночii йоrпуru;
визначено, п{о оцiнку для цiлей оподаткування мають право проводити як

ffii;У.l;;;iff:h::,Н;НJl"*"оЙ,,u* i,l, щоЪ,.р-. маютъ HaMip

, 
"*о 

;1..TJ;;X"" J#il:ННЯ 
ЯКО cTi Ьф ночних по слуг шляхом н ормативного

створено систему оцiнки для цiлей оподаткування, зручну для гром адян;забезпеЧено цiлiСнiстЬ системИ державного контролю у сферi оцiнки, в
;:ж-rJ;шляхом запровадження единоi бази r"i.ii ;Ъ; оцiнку для цiлей

з':j:-:Ч-l-о ч-:i;;:;': '':еt;зч:З\: ЗЗэС\:о:il сlб'сктiв оцiночноiдiя_-tьностi._ ог,ке, з набрання\{ 
""""o.ri ;.;;; оцiнка для цiлей оподаткування1снуватиме для визначення коректнот бази оподаткування, коли ринковавартiстъ об'екта е нижчою за його початкову BapTicTb. Водночас поняття

;ТJ"ЪЖ.r,i1|''""" ЗаЛИШа€ТЪСя i буде визначатися вiдповiдно до

yyf# ЦT#"T;'JJffi Т 
"LЁi Ji; T;#Jr. 

чи й (д о пр ийня ття п о с тан о в и )
зборiв. 

rrva qlfll)fl\J lJIJtИBae На ПОВНОТУ СПЛаТИ податкiв t

, На сьогоднi оцiночна BapTicTb використову€тъся як визначальний критерiйпlД час нарахування податкiв та зборiв,;";;;;., пiд час визндоходiв фiзичних. осiб, державного ,"ri, збору на й;;;Ж:;: TffiX;СТРаХУВаННЯ У Разi.продажу (обмiну) Hepfioro.o майна.. У зв'язку з вiдiутнiсr- 
""rог до якостi послуг оцiнки та контролю заОЦlНОЧНОЮ ДiЯЛЪНiСТЮ С МОЖЛИВИМ навмисне заниження оцiнювачем BapTocTiмайна, що прода€тъся (обмiнюетъся), що у ."оо чергу призводить до зниженнярlвня податкiв та зборiв, що маютъ бути сплаченi до бюджету.Таким чином, постанова Кабiнету 

.- 
йiii"rрi" УкраiЪивiд 04 березня 201з р. ЛЬ ZЗ1 <dеякi питання проведення оцiнк и дляцiлейоподаткування 

.та нарахування i сплати in-", обов'язкових платежiв, якiсправляються вiдповiдно до законодавства>> прийнята у повнiй вiдповiдностi зВИМОГаМИ КОНСТИТУЦii УКРаiЪИ, Чинного законодавства та мiжнародноiпрактики, Еаправлена на врегулювання питання проведення оцiнк и дляцiлейоподаткУваннЯ та нарахуваннЯ i сплатИ i"ш"* обов'язковиХ платежiв, якi



справляються вlдповlдночдду*UJrT rчаDч4 Dlлlr\rDrлгr\, л\, 5.ак(,flUлаБUlБа, а 'гакож на усунення негативних
факторiв у сферi оцiнки майна. Скасування вказанот постанови вбачасться
недоцiльним, оскiльки зсвначена сфера вiдносин залишиться неврегульованою

до законодавства, також

на законодавчому prBHi, що негативно
операцii з нерухомим та рухомим майном,

вплине в под€Lльшому на будь-якi
що пiдлягае оцiнцi.

Засryпник Мiпiстра - о"-/керiвник апарату А.Ю. Ссдов

Бабаева 486-4|-62

Персональнi данi, вказанi Вами У зверненнi, захищаються та обробляються
MiHicTepcTBoM юстицii вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про захист персонаJIьних даних) зметою розгляду Ваттrого звернення згiдно iз законодавством.


