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Державна реєстрація проектів
МТД
Митне оформлення товарів
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Постанова Кабінету Міністрів України
від 07 грудня 2011 р. № 1301

Державна реєстрація проектів (програм)
є
підставою для реалізації права на одержання
відповідних пільг, привілеїв, імунітетів,
передбачених законодавством та міжнародними
договорами України

замість
довідки-підтвердження про звільнення від податку на
додану вартість, що надавалась для кожної операції

ПОРІВНЯННЯ
нового спрощеного механізму реалізації права донорів на податкові
пільги зі старою процедурою підтвердження податкових пільг
Стара процедура
НЕДОЛІКИ:
• існування 5 різних порядків підтверджень пільг;

•поопераційне підтвердження кожної окремої закупівлі;
Це призводило до суттєвих затримок з реалізацією проектів,
зокрема на ЧАЕС та непорозумінь . На практиці термін
обігу документів для видачі довідок-підтверджень складав
близько 30-45 днів, що призводило до штрафних санкцій
( за інформацією ЧАЕС близько півмільйону євро).
Причини: 1. Об’ємні пакети документів (один пакет
середнім об’ємом до 720 сторінок) на кожну операцію
2. Довга процедура доставки, реєстрації та отримання
документів виконавцем в Мінекономрозвитку
3. Видача 6 довідок на кожен пакет документів

Нова спрощена процедура
ПЕРЕВАГИ:
•Видається лише один документ – реєстраційна
картка за проектом. Для цього реципієнтом
та донором подається пакет документів один
раз і не потребує повторного надання на кожну
операцію
•Суміщення процедури реєстрації проекту
з підтвердженням права на пільги;
•Запровадження електронного обміну інформацією з ДПС
•Ліквідовано одну із причин затримок здійснення операцій
по проектах ЧАЕС

• Забезпечення прозорості планування закупівель;
•Узгодження планів закупівель з бенефіціарами, що сприяє
Висновки:
підвищенню ефективності допомоги для української
•процедура підтвердження є нераціональною, обтяжливою і
сторони
затратною для донорів та не відповідає функціям Міністерства; •Розширення доступу до інформації вітчизняних виробників
• процедура підтвердження є економічно невиправданою
з точки зору ефективності використання кадрових ресурсів
Мінекономрозвитку

Кроки для реалізації права на податкові пільги, передбачені
законодавством та міжнародними договорами України:

ü до Мінекономрозвитку подається засвідчений донором або виконавцем та
погоджений бенефіціаром план закупівлі товарів, робіт і послуг, що
придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги;
ü Мінекономрозвитку здійснює державну реєстрацію проекту, яка
підтверджується реєстраційною карткою проекту. Одночасно з видачею
реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у
Державному реєстрі проектів (програм) та розміщується план закупівлі на
офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить
комерційну таємницю).
ü Мінекономрозвитку надсилає у п'ятиденний строк після реєстрації проекту
(програми) ДПС копію реєстраційної картки проекту (програми) та один
примірник плану закупівлі в електронному та паперовому вигляді з метою
інформування про наявність податкових пільг, передбачених законодавством
та міжнародними договорами України у рамках реалізації проектів
(програм).
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ДОКУМЕНТИ,
які пред`
пред`являє виконавець проекту платнику податків (продавцю) під
час закупівлі товарів, робіт і послуг без сплати ПДВ та які залишаються
у платника податку:
копія реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт,
послуг, виданий Мінекономрозвитку (копія засвідчується печаткою виконавця або
донора проекту);
Ø копія плану закупівлі, засвідченого печаткою виконавця або донора проекту;
Ø копія контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідченої
підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля
товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та
відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).
У разі відвантаження (виконання, постачання) товарів, робіт та послуг без сплати ПДВ
платник податку (продавець) у Декларації про ПДВ, оформленій згідно з додатком № 6
до наказу Мінфіну від 25.11.2011 № 1492 «Про затвердження форм та Порядку
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість»
вартість», зазначає
підставу для звільнення, зокрема номер реєстраційної картки проекту, в рамках якого
здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, та назву відповідного міжнародного
договору.
Ø
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ПЛАН ЗАКУПІВЛІ
товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги
•Назва проекту (програми) _______________________________________________________________
•Донор ________________________________________________________________________________
Виконавець ___________________________________________________________________________
(назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності)
Реципієнт _________________________________________________________________________
(назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності)Кошторисна вартість проекту (програми) _______________________
Загальна гранична сума коштів міжнародної технічної допомоги, яка може бути використана на придбання в рамках реалізації проекту (програми)
товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги _____________________________________________________________________
Перелік* категорій (типів) товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти
міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проекту (програми), із
зазначенням інформації, що становить комерційну таємницю

Гранична сума коштів міжнародної технічної допомоги, яку планується
виділити на кожен вид товарів, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності,
інших ресурсів в рамках реалізації проекту (програми)

Уповноважена особа донора або виконавця_________________(підпис)__________________________(ініціали та прізвище)
М.П.
ПОГОДЖУЮ
Уповноважена особа
бенефіціара**________________ ___________________________(підпис)_____________________(ініціали та прізвище)
Лист про погодження ______________________________________________________________________________
* До переліку не включаються товари, роботи і послуги, що придбаваються за кошти, залучені на умовах співфінансування з інших джерел.
** У разі наявності листа бенефіціара про погодження зазначаються його реквізити. При цьому уповноважена особа бенефіціара план закупівлі не
підписує.
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Новий спрощений механізм реалізації права донорів на податкові пільги,
передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім
договорів, пов’
пов’язаних із виконанням робіт на об’
об’єкті “Укриття
Укриття”” )

(згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 № 1301; від 04.07.2012 № 623)

1 етап: Державна реєстрація проекту
Реєстраційна картка проекту МТД

Засвідчений донором або виконавцем та погоджений бенефіціаром
план закупівлі товарів та послуг, що придбаваються за кошти МТД

Державна податкова служба

2 етап: реалізація права на пільги
Покупець (Виконавець проекту МТД)
-копія реєстраційної картки;
-копія контракту з продавцем;
- копія плану закупівлі

товари та послуги
без сплати ПДВ

Продавець товарів та послуг по проекту МТД (платник податку)

3 етап: інформування податкових органів
Продавець товарів та
послуг по проекту МТД

Виконавець проекту МТД
щомісяця

Інформаційне підтвердження про придбані
товари та послуги у пільговому режимі

місцеві податкові
органи

Декларація про ПДВ

Підтвердження пільг з
оподаткування при митному
оформленні товарів, які надходять
у рамках міжнародних договорів з
надання Україні міжнародної
технічної допомоги
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Установлене міжнародними договорами України звільнення
від оподаткування товарів, які надходять в Україну в рамках
проектів МТД, здійснюється на підставі довідки про
підтвердження пільг з оподаткування товарів, що надходять
у рамках міжнародних договорів з надання Україні МТД.
Довідка є підставою для застосування пільг з
оподаткування, визначених відповідними міжнародними
договорами про надання МТД, під час митного оформлення
товарів у режим "імпорт", "тимчасове ввезення", а також
при здійсненні надалі оформлення тимчасово ввезених
товарів у митний режим "імпорт" як товарів МТД.
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Для одержання довідки реципієнтом подаються такі документи:
1) лист-звернення від реципієнта, у якому повинна міститися така
інформація:
мета звернення до Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України;
назва програми МТД;
назва проекту;
реєстраційний номер;
номер інвойсу;
загальна фактурна вартість товару МТД;
мета переміщення/митний режим;
митний орган, у зоні діяльності якого розташований реципієнт;
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2)лист-підтвердження від офіційно вповноваженої організаціїдонора, відповідальної за надання МТД, або виконавця,
крім випадків, коли існує технічна специфікація в додатку до
контракту між організацією-донором або виконавцем та
реципієнтом, із зазначенням такої інформації:
мета звернення до Міністерства економіки України;
назва програми МТД (за наявності);
назва проекту;
назва організації-донора за проектом;
назва реципієнта, на адресу якого надходить вантаж МТД;
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номер інвойсу;
загальна сума товарів;
мета переміщення/митний режим (у разі, коли донор
володіє цією інформацією);
3) перелік товарів українською мовою з підписом
уповноваженої особи реципієнта на кожній сторінці,
засвідчений печаткою (за наявності);
4) оригінали інвойсу та товаросупровідних документів з
відміткою митниці на кордоні або їх копії, засвідчені в
установленому порядку;
5) копія реєстраційної картки проекту.
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ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2002 р. N 153
Київ
Про створення єдиної системи залучення,
використання та моніторингу міжнародної
технічної допомоги
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ
N 902 від 11.07.2007
N 30 від 19.01.2011
N 1301 від 07.12.2011
N 623 від 04.07.2012
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Наказ Міністерства економіки України
від 5 вересня 2007 року N°291,
(погоджений з Державною митною службою України)
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Контакти
Департамент
співробітництва
з
міжнародними
фінансовими
організаціями та координації міжнародної
технічної
допомоги
Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України:
Відділ технічної допомоги країн ЄС
тел. 044 226 20 66, 044 253 04 84
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Дякую за увагу!
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