
ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ 

DIA 

Звільнення від сплати ПДВ  

Звільнення від оподаткування 

ввізним митом 

 Постачання IT-продуктів. 

 Поставка результатів науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, які виконуються для потреб 

літакобудівної промисловості; 

 Ввезення на територію України товарів, які використовуються в 

літакобудівної промисловості. 

 Товари, що ввозяться іноземними інвесторами в рамках  Закону 

України «Про режим іноземного інвестування» з метою 

інвестування на підставі договорів (контрактів) або як внесок 

іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з 

іноземними інвестиціями; 

 Інвесторів, які діють у рамках угод про розподіл продукції; 

 Обладнання для облаштування індустріальних, наукових, 

технічних парків, що не виробляється в Україні; 

 Устаткування, яке працює на відновлювальних джерелах енергії 

та енергозберігаючого обладнання, що не виробляється в 

Україні; 

 Матеріалів, вузлів та агрегатів для агропромислового 

комплексу, які не виробляються в Україні. 
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DIA 
* Ограны местного самоуправления могут устанавливать минимальные ставки 

налога согласно Налоговому кодексу Украины 

Державна фінансова підтримка 

індустріальних парків 

 Компенсація витрат на підключення та приєднання до 

електромереж; 

 Компенсація відсоткових платежів по кредитах. 

Звільнення від оподаткування 

прибутку 

 Розробка та / або виготовлення з кінцевої складанням літальних 

апаратів і двигунів до них 

 Інвестиційні проекти зі значними інвестиціями. 

Місцеві преференції  

(за рішенням органів 

місцевого самоврядування*) 

 Преференції щодо сплати податку на нерухоме майно; 

 Преференції стосовно сплати податку на землю; 

 Преференції щодо сплати орендної плати за землю. 

ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


DIA 

Про режим іноземного 

інвестування 

 Товари (крім товарів для реалізації або використання з метою, 

безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької 

діяльності), що ввозяться на митну територію України на строк 

не менше трьох років іноземними інвесторами 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, звільняються від 

сплати ввізного мита. При відчуженні таких товарів раніше трьох 

років з часу зарахування їх на баланс ввізне мито сплачується 

на загальних підставах. 

 

 Під іноземними інвесторами в Законі про режим іноземного 

інвестування розуміють такі категорії осіб: 

− юридичні особи, створені відповідно до законодавства 

іншого, ніж законодавство України; 

− фізичні особи — іноземці, які не мають постійного місця 

проживання на території України і не обмежені 

у дієздатності; 

− іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові 

організації; 

− інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які 

визнаються такими відповідно до законодавства України. 

 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ВВІЗНИМ МИТОМ 
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ВВІЗНИМ МИТОМ 

DIA 

Інвесторів, які діють у рамках 

угод 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. 

 

 

 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” 

 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. 

 

Обладнання для облаштування 

індустріальних, наукових, 

технічних парків, що не 

виробляється в Україні 
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ВВІЗНИМ МИТОМ 

DIA 

 Устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, 

енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, 

контролю та управління витратами паливноенергетичних ресурсів, 

обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів 

палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел 

енергії. За умови, що ці товари застосовуються для власного 

виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними 

показниками не виробляються в Україні. (Митний кодекс України) 

 Матеріали, устаткування та комплектуючі, що використовуються 

для виробництва: 

− устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії; 

− матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, що 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;  

− матеріалів, сировини та устаткування, що використовуються у 

нанотехнологічних виробництвах або працюють з використанням 

нанотехнологій. (Митний кодекс України) 

 

 

 Ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів 

та/або комплектувальних виробів, які не виробляються в Україні, 

підприємствами вітчизняного машинобудування для 

агропромислового комплексу з метою виробництва техніки та/або 

обладнання для агропромислового комплексу. (Постанова КМУ)             

Устаткування, яке працює на 

відновлювальних джерелах енергії 

та енергозберігаючого обладнання, 

що не виробляється в Україні 

Матеріалів, вузлів та агрегатів для 

агропромислового комплексу, які не 

виробляються в Україні 
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПДВ  

DIA 

20% 

Постачання IT-продуктів 
 Звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання 

програмної продукції (постачання IT-продуктів), а також операції 

з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті 

відповідно до пп. 14.1.225 ст. 14 Податкового кодексу України.  

 Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права 

на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, 

обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за 

рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І 

Податкового кодексу України). 

 До програмної продукції належать: 

− відносяться: результат комп'ютерного програмування у 

вигляді операційної системи, системної, прикладної, 

розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх 

компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або 

онлайн-сервісів та доступу до них;  

− примірники (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх 

частин, компонентів у матеріальній та/або електронній 

формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для 

завантаження комп'ютерної програми та/або їх частин, 

компонентів у формі коду (кодів) для активації комп'ютерної 

програми чи в іншій формі;  

− будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або 

розширення функціоналу комп'ютерних програм, права на 

отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень 

протягом певного періоду часу; 

−  криптографічні засоби захисту інформації. 
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПДВ  

DIA 

20% 

 Суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону 

України "Про розвиток літакобудівної промисловості", 

звільняються від обкладення податком на додану вартість по 

операціях з ввезення на митну територію України в митному 

режимі імпорту товарів (крім підакцизних), які використовуються 

для потреб літакобудівної промисловості до 01.01.2025. 

 Суб'єкти літакобудування є юридичні особи - резиденти України, 

які здійснюють діяльність в області літакобудівної промисловості і 

відповідно до закону мають відповідні ліцензії, а також відповідні 

сертифікати на право розробки або виробництва, або ремонту, 

або переобладнання або модифікації, або технічного 

обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів і 

відповідають певним критеріям. 

 Перелік суб'єктів літакобудування, щодо яких застосовується 

державна підтримка, формує центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної промислової 

політики, і затверджує Кабінет Міністрів України. 

Поставка результатів науково-

дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, які 

виконуються для потреб 

літакобудівної промисловості 

 

Ввезення на територію України 

товарів, які використовуються в 

літакобудівної промисловості 
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ 

DIA 

20% 

Розробка та / або виготовлення з 

кінцевої складанням літальних 

апаратів і двигунів до них 

 Суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 

Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" які 

здійснюють розробку та / або виготовлення з кінцевим 

складанням літальних апаратів і двигунів до них, освобождаються 

від оподаткування прибутку до 01.01.2025. 

 Вивільнені кошти (суми податку, не сплачуються до бюджету та 

залишаються в розпорядженні платника податків) 

використовуються на науково-дослідні і дослідно-конструкторські 

роботи по літакобудування, створення або переоснащення 

матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, 

впровадження новітніх технологій. 

 

 

 В рамках Закону України "Про державну підтримку інвестиційних 

проектів зі значними інвестиціями" інвестори, які реалізує 

інвестиційні проект зі значними інвестиціями надається державна 

підтримка вигляді: 

− звільнення від податку на прибуток на 5 років (18%), і ввізного 

мита при ввезенні нового обладнання і комплектуючих виробів 

до нього; 

− забезпечення переважного права землекористування; 

− зменшувати ставки земельного податку та орендної плати за 

землю або звільняти від сплати земельного податку; 

− забезпечення за рахунок коштів державного і місцевих 

бюджетів, об'єктами суміжній інфраструктури. 

Інвестиційні проекти зі значними 

інвестиціями 
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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ 

DIA 

20% 

 Закон України "Про індустріальні парки" передбачає фінансово-

інвестиційні стимули для створення і функціонування 

індустріальних парків: 

− компенсація керуючим компаніям, ініціаторам створення - 

суб'єктам господарювання і учасникам індустріальних парків 

витрат на підключення та приєднання до електромереж; 

− повної або часткової компенсації відсоткової ставки за 

кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення 

господарської діяльності у межах індустріальних парків   

Компенсація витрат на 

підключення та приєднання до 

електромереж, процентних 

платежів по кредитах 
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