Стимулюючі положення
окремих законодавчих актів
України, які можуть
використовувати інвестори
з метою реалізації своїх

Положення Податкового кодексу України щодо надання
пільг для провадження окремих видів діяльності,
які можуть використовувати інвестори
(початок)
Коло суб’єктів
стимулювання
Не обмежене

Діяльність, що передбачає
стимулювання
ввезення на митну територію України:
 устаткування, яке працює на
відновлюваних джерелах енергії,
енергозберігаючого обладнання і матеріалів,
засобів вимірювання, контролю та
управління витратами паливноенергетичних ресурсів, обладнання та
матеріалів для виробництва альтернативних
видів палива або для виробництва енергії з
відновлюваних джерел енергії;
 матеріалів, устаткування, комплектуючих,
що використовуються для виробництва:
устаткування, яке працює на відновлюваних
джерелах енергії;
матеріалів, сировини, устаткування та
комплектуючих, які будуть
використовуватися у виробництві
альтернативних видів палива або
виробництві енергії з відновлюваних джерел
енергії;
енергозберігаючого обладнання і матеріалів,
виробів, експлуатація яких забезпечує
економію та раціональне використання
паливно-енергетичних ресурсів;
засобів вимірювання, контролю та
управління витратами паливноенергетичних ресурсів.

Назва і зміст
стимулюючого
положення
звільнення від
оподаткування ПДВ
якщо ці товари
застосовуються
платником податку для
власного виробництва
та якщо ідентичні
товари з аналогічними
якісними показниками
не виробляються в
Україні.

Строк дії
стимулюючо
ї норми
безстроково

Примітки
п. 197.16 статті 197
Перелік таких товарів із
зазначенням кодів УКТ
ЗЕД встановлюється
Кабінетом Міністрів
України

Положення Податкового кодексу України щодо надання
пільг для провадження окремих видів діяльності,
які можуть використовувати інвестори
(продовження 1)
Коло суб’єктів
стимулювання
Не обмежене

Діяльність, що передбачає
стимулювання
 постачання техніки, обладнання,
устаткування, визначених статтею 7 Закону
України “Про альтернативні види палива”,
на території України

Назва і зміст
стимулюючого
положення

Строк дії
стимулюючої
норми

Примітки

звільнення від
оподаткування ПДВ

до 01.01.2019

п. 2 підрозділу 2 розділу
ХХ “Перехідні
положення”

звільнення від
оподаткування ПДВ

до 01.01.2023

п. 261 підрозділу 2
розділу ХХ “Перехідні
положення”

 імпорт за кодами УКТ ЗЕД, визначеними
статтею 7 Закону України
"Про альтернативні види палива", техніки,
обладнання, устаткування, що
використовуються для реконструкції
існуючих і будівництва нових підприємств з
виробництва біопалива і для виготовлення
та реконструкції технічних і транспортних
засобів з метою споживання біопалива,
якщо такі товари не виробляються та не
мають аналогів в Україні, а також технічних
та транспортних засобів, у тому числі
самохідних сільськогосподарських машин,
що працюють на біопаливі, якщо такі
товари не виробляються в Україні
Суб’єкти індустрії
програмної
продукції

постачання програмної продукції відповідно
до Закону України
“Про державну підтримку розвитку
індустрії програмної продукції”

Положення Податкового кодексу України щодо надання
пільг для провадження окремих видів діяльності,
які можуть використовувати інвестори
(продовження 2)
Коло суб’єктів
стимулювання

Діяльність, що передбачає
стимулювання

Назва і зміст
стимулюючого
положення

Строк дії
стимулюючої
норми

Примітки

Не обмежене

постачання продуктів дитячого харчування та звільнення від
товарів дитячого асортименту для немовлят оподаткування ПДВ
за переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України

безстроково

пп. 197.1.1 п.197
статті 197

Не обмежене

 постачання на митній території України
та ввезення на митну територію України
лікарських засобів, дозволених для
виробництва і застосування в Україні та
внесених до Державного реєстру
лікарських засобів, а також медичних
виробів за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України;

ставка ПДВ у розмірі
7% від бази
оподаткування

безстроково

пп. в) п. 193.1
статті 193

умовне повне
звільнення від
оподаткування за
умови дотримання
вимог та обмежень,
встановлених главою
21 Митного кодексу

безстроково

п. 206.10.2 статті 206

 постачання на митній території України
та ввезення на митну територію України
лікарських засобів, медичних виробів
та/або медичного обладнання, дозволених
для застосування у межах клінічних
випробувань, дозвіл на проведення яких
надано центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони
здоров’я
Не обмежене

ввезення товарів з-за меж митної території
України до вільної митної зони

Положення Податкового кодексу України щодо надання
пільг для провадження окремих видів діяльності,
які можуть використовувати інвестори
(продовження 3)
Коло суб’єктів
стимулювання

Діяльність, що передбачає
стимулювання

Назва і зміст
стимулюючого
положення

Строк дії
стимулюючої
норми

Примітки

Не обмежене

кошти спільного інвестування, а саме: кошти, звільнення від
внесені засновниками корпоративного
оподаткування податком
фонду, кошти та інші активи, залучені від
на прибуток
учасників інституту спільного інвестування
(ІСІ), доходи від здійснення операцій з
активами ІСІ, доходи, нараховані за
активами ІСІ, та інші доходи від діяльності
ІСІ (відсотки за позиками, орендні (лізингові)
платежі, роялті тощо)

безстроково

пп. 140.4.2 п. 140.4
статті 140

Не обмежене

реалізація виробленої в Україні
кваліфікованими когенераційними
установками та/або з відновлюваних
джерел енергії електричної енергії

звільнення від
оподаткування
акцизним податком

безстроково

пп. 213.2.8 п. 213.2
статті 213

Не обмежене

використання об'єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних або юридичних осіб для
забезпечення діяльності, передбаченої їх
статутами (положеннями)

пільги з податку на
нерухоме майно

безстроково

пп. 266.4.2 статті 266
за рішенням
відповідної сільської,
селищної, міської
ради

Не обмежене

використання земельних ділянок

встановлення ставки
плати за землю та
пільги щодо
земельного податку

безстроково

п. 284.1 статті 284
за рішенням
відповідних органів
місцевого
самоврядування

Не обмежене

оренда земельних ділянок державної чи
комунальної власності

встановлення річного
розміру орендної плати
не менше 3 %
нормативної грошової
оцінки

безстроково

п. 288.5 статті 288
за рішенням
відповідних місцевих
органів влади

Положення Податкового кодексу України щодо надання
пільг для провадження окремих видів діяльності,
які можуть використовувати інвестори
(продовження 4)
Коло суб’єктів
стимулювання

Діяльність, що передбачає
стимулювання

Вітчизняні
підприємства
суднобудівної
промисловості
(клас 35.11 група
35 КВЕД ДК
009:2005)

ввезення у митному режимі імпорту на митну
територію України устаткування, обладнання
та комплектуючих, що не виробляються в
Україні, для використання у господарській
діяльності, за умови оформлення митної
декларації

Назва і зміст
стимулюючого
положення

Строк дії
стимулюючої
норми

видача за власним
бажанням податкового
векселя на суму
податкового
зобов'язання з ПДВ,
визначену у такій митній
декларації

безстроково

ввезення у митному режимі імпорту на
митну територію України устаткування
(обладнання) та комплектуючих виробів до
нього, що звільняються від оподаткування
ввізним митом у порядку, визначеному
пп.10 п.4 розділу ХХІ Митного кодексу, за
умови оформлення митної декларації

видача за власним
бажанням податкового
векселя на суму
податкового
зобов'язання з ПДВ,
визначену у такій
митній декларації
Строк погашення
векселя - на 60-й
календарний день
з дня його видачі

п. 1 підрозділу 3 розділу
ХХ “Перехідні
положення”
Перелік устаткування,
обладнання та
комплектуючих, що
ввозяться вітчизняними
підприємствами
суднобудівної
промисловості та не
виробляються в Україні,
встановлюється
Кабінетом Міністрів
України

Строк погашення
векселя - на дату
виникнення податкових
зобов'язань по
постачанню відповідного
збудованого судна

Суб'єкти
господарювання,
які реалізують
інвестиційні
проекти у
пріоритетних
галузях
економіки

Примітки

до 31.12.2022

п. 1 підрозділу 3
розділу ХХ “Перехідні
положення”

Положення Митного кодексу України щодо надання
пільг для провадження окремих видів діяльності,
які можуть використовувати інвестори
(початок)
Коло суб’єктів
стимулювання

Діяльність, що передбачає
стимулювання

Назва і зміст
стимулюючого
положення

Строк дії
стимулюючої
норми

Примітки

Не обмежене

ввезення товарів, що походять з держав членів Світової організації торгівлі, або з
держав, з якими Україна уклала двосторонні
або регіональні угоди щодо режиму
найбільшого сприяння

пільгові ставки ввізного
мита відповідно до
Митного тарифу України

безстроково

частина 5 статті 280

Інвестори
(оператори) за
угодами про
розподіл
продукції

товари, включаючи продукцію, обладнання,
устаткування, транспортні засоби та інші
речі майнового характеру, призначені для
виконання угоди про розподіл продукції, а
також продукція, видобута у виключній
(морській) економічній зоні України, що
ввозяться на митну територію України при
виконанні угоди про розподіл продукції, а
також товари (крім майна та матеріальних
цінностей, вартість яких була відшкодована
інвестору компенсаційною продукцією і які
перейшли у власність держави) та
видобута продукція, що вивозяться
інвестором з України відповідно до Закону
України
“Про угоди про розподіл продукції”
та угоди про розподіл продукції

звільнення від
оподаткування
ввізним митом

безстроково

п. 11 частини 1
статті 282

Не обмежене

фармацевтична продукція, сполуки, що
використовуються для її виготовлення, які
не виробляються в Україні та
класифікуються за товарними
групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД

звільнення від
оподаткування
ввізним митом

безстроково

п. 13 частини 1
статті 282
Перелік
затверджується
Кабінетом Міністрів
України

Положення Митного кодексу України щодо надання
пільг для провадження окремих видів діяльності,
які можуть використовувати інвестори
(продовження 1)
Коло суб’єктів
стимулювання
Не обмежене

Не обмежене

Діяльність, що передбачає
стимулювання

Назва і зміст
стимулюючого
положення

Строк дії
стимулюючої
норми

матеріали, устаткування та
комплектуючі, що використовуються для
власного виробництва та якщо ідентичні
товари з аналогічними якісними
показниками не виробляються в Україні:
а) устаткування, що працює на
відновлюваних джерелах енергії;
б) матеріалів, сировини, устаткування та
комплектуючих, що використовуються у
виробництві альтернативних видів палива
або виробництві енергії з відновлюваних
джерел енергії;
в) енергозберігаючого обладнання і
матеріалів, виробів, експлуатація яких
забезпечує економію та раціональне
використання паливно-енергетичних
ресурсів;
г) засобів вимірювання, контролю та
управління витратами паливноенергетичних ресурсів;
ґ) матеріалів, сировини та устаткування,
що використовуються у нанотехнологічних
виробництвах або працюють з
використанням нанотехнологій

звільнення від
оподаткування
ввізним митом

безстрокове

технічні та транспортні засоби, у тому числі
самохідні с/г машини, що працюють на
біопаливі та класифікуються за кодами
згідно з УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7
Закону України “Про альтернативні види
палива”, якщо вони не виробляються в
Україні

звільнення від
оподаткування
ввізним митом

безстроково

Примітки
п. 16 частини 1
статті 282
Перелік таких товарів
із зазначенням кодів
згідно з УКТ ЗЕД
встановлюється
Кабінетом Міністрів
України

п. 17 частини 1
статті 282

Положення Митного кодексу України щодо надання
пільг для провадження окремих видів діяльності,
які можуть використовувати інвестори
(продовження 2)
Коло суб’єктів
стимулювання

Діяльність, що передбачає
стимулювання

Назва і зміст
стимулюючого
положення

Строк дії
стимулюючої
норми

Примітки

Іноземні
інвестори

ввезення товарів на митну територію
України (крім товарів для реалізації або
використання з метою, безпосередньо не
пов'язаною з провадженням
підприємницької діяльності) на строк не
менше трьох років відповідно до
Закону України “Про режим іноземного
інвестування” з метою інвестування на
підставі зареєстрованих договорів
(контрактів) або як внесок іноземного
інвестора до статутного капіталу
підприємства з іноземними інвестиціями

звільнення від
оподаткування
ввізним митом

безстроково

частина 2 статті 287

Не обмежене

устаткування, яке працює на відновлюваних
джерелах енергії, енергозберігаюче
обладнання і матеріали, засоби
вимірювання, контролю та управління
витратами паливно-енергетичних ресурсів,
обладнання та матеріали для виробництва
альтернативних видів палива або для
виробництва енергії з відновлюваних
джерел енергії.

звільнення від
оподаткування
ввізним митом

безстроково

п. 14 частини 1
статті 282

За умови, що ці товари застосовуються для
власного виробництва та якщо ідентичні
товари з аналогічними якісними
показниками не виробляються в Україні

Перелік таких товарів
із зазначенням кодів
УКТ ЗЕД
встановлюється
Кабінетом Міністрів
України

Положення Митного кодексу України щодо надання
пільг для провадження окремих видів діяльності,
які можуть використовувати інвестори
(продовження 3)
Назва і зміст
стимулюючого
положення

Строк дії
стимулюючої
норми

Коло суб’єктів
стимулювання

Діяльність, що передбачає
стимулювання

Наукові парки та
партнери
наукових парків

наукове, лабораторне і дослідницьке
обладнання, а також комплектуючі та
матеріали, передбачені проектом наукового
парку, зареєстрованого згідно з Законом
України “Про наукові парки", що ввозяться
на митну територію України в межах
реалізації такого проекту наукового парку.

звільнення від
оподаткування
ввізним митом

безстроково

Технологічні
парки, їх
учасники та
спільні
підприємства, що
виконують
проекти
технологічних
парків

Устаткування, обладнання та комплектуючі,
а також матеріали, які не виробляються в
Україні і ввозяться на митну територію
України, для реалізації таких проектів
технологічних парків відповідно до Закону
України
"Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків",
оподатковуються ввізним митом на
загальних підставах

Нараховані суми
ввізного мита не
перераховуються до
бюджету, а
зараховуються на
спеціальні рахунки у
порядку,
встановленому
Законом України
"Про спеціальний
режим інноваційної
діяльності
технологічних парків"

безстроково

Примітки

частина 3 статті 287
Перелік таких товарів
із визначенням кодів
згідно з УКТ ЗЕД та
обсяги ввезення таких
товарів визначаються
Кабінетом Міністрів
України

частина 5 статті 287

Положення Митного кодексу України щодо надання
пільг для провадження окремих видів діяльності,
які можуть використовувати інвестори
(продовження 4)
Назва і зміст
стимулюючого
положення

Строк дії
стимулюючої
норми

Коло суб’єктів
стимулювання

Діяльність, що передбачає
стимулювання

Ініціатори
створеннясуб’єкти
господарювання,
керуючі компанії
індустріальних
парків

при ввезенні на митну територію України
устаткування, обладнання та
комплектуючих до них, матеріалів, що не
виробляються в Україні, які не є
підакцизними товарами, для облаштування
індустріальних парків, які включені до
Реєстру індустріальних парків відповідно до
Закону України “Про індустріальні парки”

звільнення від
оподаткування
ввізним митом

безстрокове

Учасники
індустріальних
парків

при ввезенні на митну територію України
устаткування, обладнання та
комплектуючих до них, матеріалів, що не
виробляються в Україні, які не є
підакцизними товарами, для здійснення
господарської діяльності у межах
індустріальних парків, які включені до
Реєстру індустріальних парків відповідно до
Закону України “Про індустріальні парки”

звільнення від
оподаткування
ввізним митом

безстрокове

Примітки
частина 6 статті 287
Переліки таких товарів
із визначенням їх
кодів згідно з УКТ
ЗЕД, порядок та
обсяги ввезення таких
товарів визначаються
Кабінетом Міністрів
України

частина 6 статті 287
Переліки таких товарів
із визначенням їх
кодів згідно з УКТ
ЗЕД, порядок та
обсяги ввезення таких
товарів визначаються
Кабінетом Міністрів
України

Положення Митного кодексу України щодо надання
пільг для провадження окремих видів діяльності,
які можуть використовувати інвестори
(продовження 5)
Коло суб’єктів
стимулювання
Підприємства
вітчизняного
машинобудування

Діяльність, що передбачає
стимулювання
матеріали, вузли, агрегати та/або
комплектуючі вироби, що ввозяться на
митну територію України для
агропромислового комплексу, у разі якщо
такі товари не виробляються в Україні

Назва і зміст
стимулюючого
положення
звільнення від
оподаткування
ввізним митом

Строк дії
стимулюючої
норми
до 01.01.2017

Устаткування (обладнання) та комплектуючі
вироби до нього, що ввозяться виключно
для реалізації проектів, схвалених
відповідно до Закону України “Про
стимулювання інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць”, за умови,
що зазначені товари: не є підакцизними;
виготовлені не більше трьох років до
моменту державної реєстрації
інвестиційного проекту та не були у
використанні; не виробляються в Україні та
не мають аналогів в Україні

пп. 8 п. 4 розділу XXI
“Прикінцеві та
перехідні положення”
Порядок ввезення,
перелік підприємств та
товарів з визначенням
їх кодів згідно з УКТ
ЗЕД встановлюються
Кабінетом Міністрів
України

За умови, що ці товари використовуються
платниками податку для виробництва
техніки та/або обладнання для
агропромислового комплексу, визначених
пунктом 1 частини першої статті 1 Закону
України “Про стимулювання розвитку
вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу”

Суб’єкти
господарювання,
що реалізують
інвестиційні
проекти у
пріоритетних
галузях
економіки

Примітки

звільнення від
оподаткування
ввізним митом

до 01.01.2018

пп. 10 п. 4 розділу XXI
“Прикінцеві та
перехідні положення”
Порядок ввезення,
перелік та обсяги
товарів з визначенням
їх кодів згідно з УКТ
ЗЕД затверджуються
Кабінетом Міністрів
України разом із
схваленням проекту

Положення частини четвертої статті 40 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" щодо звільнення від пайової
участі у розвитку інфраструктури населених пунктів , які можуть
використовувати інвестори
Коло суб’єктів
стимулювання
Замовники
будівництва

Діяльність, що передбачає
стимулювання
 об'єктів комплексної забудови територій,
що здійснюється за результатами
інвестиційних конкурсів або аукціонів
 об'єктів будівництва за умови
спорудження на цій земельній ділянці
об'єктів соціальної інфраструктури
 об'єктів, що споруджуються замість тих,
що пошкоджені або зруйновані внаслідок
надзвичайних ситуацій техногенного або
природного характеру
 об’єктів інженерної, транспортної
інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку
та дорожнього господарства (крім об’єктів
дорожнього сервісу)
 об’єктів у межах індустріальних парків на
замовлення ініціаторів створення
індустріальних парків, керуючих компаній
індустріальних парків, учасників
індустріальних парків

Назва і зміст
стимулюючого
положення

не залучаються
до пайової участі
у розвитку
інфраструктури
населеного пункту

Строк дії
стимулюючої
норми
безстрокове

Примітки
Граничний розмір
пайової участі не
може перевищувати
10 % загальної
кошторисної вартості
будівництва
об'єкта - для
нежитлових будівель
та споруд

