ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення"
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання,
які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями"
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 1. Особливості справляння податку на
Підрозділ 1. Особливості справляння податку на
доходи фізичних осіб
доходи фізичних осіб
…
…
Пункт відсутній.
14. Тимчасово, протягом одного календарного року
починаючи з першого числа місяця, наступного за
місяцем, в якому укладено спеціальний інвестиційний
договір відповідно до Закону України "Про державну
підтримку інвестиційних проектів зі значними
інвестиціями",
застосовуються
такі
особливості
справляння та обліку податку на доходи фізичних осіб:
30 відсотків сум податку на доходи фізичних осіб, що
утримуються з доходів у вигляді заробітної плати
працівників, найнятих в рамках реалізації інвестиційного
проекту зі значними інвестиціями, залишаються у
розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями та
спрямовуються ним виключно для створення нових
робочих місць на умовах, визначених спеціальним
інвестиційним договором;
суми податку на доходи фізичних осіб, які
залишаються у розпорядженні інвестора зі значними
інвестиціями відповідно до абзацу другого цього пункту,
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обліковуються у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, як утримані з платника податку.
Підрозділ 2. Особливості справляння податку на
Підрозділ 2. Особливості справляння податку на
додану вартість
додану вартість
…
…
Пункт відсутній.
74. Тимчасово, до 1 січня 2035 року, звільняються від
оподаткування податком на додану вартість операції з
ввезення на митну територію України товарів у митному
режимі імпорту, визначених підпунктом 15 пункту 4
розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення"
Митного кодексу України.
Звільнення від оподаткування податком на додану
вартість надається в межах строку та обсягу надання
державної підтримки, визначених у спеціальному
інвестиційному договорі, укладеному відповідно до
Закону України "Про державну підтримку інвестиційних
проектів зі значними інвестиціями".
У разі відчуження таких товарів раніше п'яти років з
дати зарахування їх на баланс чи у разі дострокового
припинення спеціального інвестиційного договору у
зв'язку із невиконанням інвестором зі значними
інвестиціями зобов'язань щодо обсягу інвестицій в
об'єкти інвестування і строку реалізації інвестиційного
проекту зі значними інвестиціями, встановлених
спеціальним інвестиційним договором (крім випадків
невиконання взятих на себе державою зобов'язань щодо
надання
державної
підтримки
за
спеціальним
інвестиційним договором або настання форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили), платник податку
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збільшує податкові зобов'язання за результатами
податкового періоду, на який припадає таке відчуження
чи дострокове розірвання, на суму податку на додану
вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких
товарів, а також зобов'язаний сплатити пеню відповідно
до цього Кодексу. При цьому встановлені статтею 102
цього Кодексу строки давності не застосовуються.
Підрозділ 4. Особливості справляння податку на
Підрозділ 4. Особливості справляння податку на
прибуток підприємств
прибуток підприємств
…
…
Пункт відсутній.
51-4. Тимчасово, до 1 січня 2035 року, застосовуються
особливості оподаткування прибутку підприємства –
інвестора зі значними інвестиціями, який є стороною
спеціального інвестиційного договору, укладеного
відповідно до Закону України "Про державну підтримку
інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", за
умови, що такий прибуток отриманий внаслідок
виконання такого спеціального інвестиційного договору.
Терміни "інвестор зі значними інвестиціями",
"інвестиційний проект зі значними інвестиціями",
"спеціальний інвестиційний договір" вживаються у
значенні, наведеному у Законі України "Про державну
підтримку інвестиційних проектів зі значними
інвестиціями".
Зазначений у абзаці першому цього пункту прибуток
підприємства – інвестора зі значними інвестиціями
звільняється від оподаткування податком на прибуток
підприємств протягом п'яти послідовних років,
починаючи з першого числа місяця календарного
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кварталу, який визначено платником податку –
інвестором зі значними інвестиціями у поданій ним до
контролюючого органу за місцем реєстрації такого
платника податку у довільній формі заяві про
використання права на застосування передбаченого цим
пунктом звільнення, але не раніше дати подання такої
заяви та дати введення в експлуатацію об'єкта,
побудованого (щодо якого здійснено реконструкцію,
реставрацію, капітальний ремонт) в рамках реалізації
інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та за
умови виконання платником податку – інвестором зі
значними інвестиціями своїх зобов'язань за спеціальним
інвестиційним договором. При цьому період застосування
такого звільнення не може перевищувати строку дії
спеціального інвестиційного договору.
Загальна сума вивільнених від оподаткування
коштів (сум податку, що не сплачуються до бюджету та
залишаються у розпорядженні платника податку –
інвестора зі значними інвестиціями) враховується у
складі сукупного обсягу передбаченої спеціальним
інвестиційним
договором
державної
підтримки
інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, яка
надається відповідно до Закону України "Про державну
підтримку інвестиційних проектів зі значними
інвестиціями".
У разі перевищення у зв'язку із застосуванням
звільнення, передбаченого цим пунктом, загального
обсягу державної підтримки, отриманої платником
податку – інвестором зі значними інвестиціями відповідно
до Закону України "Про державну підтримку
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інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", над
встановленим відповідно до такого Закону обмеженням
щодо
загального
обсягу
державної
підтримки
інвестиційного проекту зі значними інвестиціями,
платник податку зобов'язаний визначити податкове
зобов'язання з податку на прибуток підприємств у сумі
такого перевищення за підсумками звітного податкового
періоду, в якому виникло зазначене перевищення, і
сплатити податок до бюджету в загальному порядку. У
такому випадку платник податків – інвестор зі значними
інвестиціями сплачує податок на прибуток підприємств
на загальних підставах з першого числа місяця,
наступного за податковим (звітним) періодом, у якому
відбулося таке перевищення.
Якщо платник податку – інвестор зі значними
інвестиціями здійснює у рамках діяльності, пов'язаної з
виконанням спеціального інвестиційного договору,
контрольовані операції, визначені статтею 39 цього
Кодексу, об'єктом оподаткування податком на прибуток
підприємств для таких операцій є:
перевищення ціни, визначеної за принципом
"витягнутої руки", над договірною (контрактною)
вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна
відображатися відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності) реалізованих товарів
(робіт, послуг);
перевищення договірної (контрактної) вартості
(вартості, за якою відповідна операція повинна
відображатися відповідно до національних положень
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(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності) придбаних товарів (робіт,
послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої
руки".
У разі дострокового припинення спеціального
інвестиційного договору у зв'язку із невиконанням
інвестором зі значними інвестиціями зобов'язань щодо
обсягу інвестицій в об'єкти інвестування і строку
реалізації
інвестиційного
проекту
зі
значними
інвестиціями, встановлених спеціальним інвестиційним
договором (крім випадків невиконання взятих на себе
державою зобов'язань щодо надання державної
підтримки за спеціальним інвестиційним договором або
настання
форс-мажорних
обставин
(обставин
непереборної сили), платник податку втрачає право на
застосування встановлених цим пунктом правил
оподаткування та зобов'язаний за підсумками звітного
податкового періоду, в якому достроково припинений
спеціальний інвестиційний договір, визначити податкове
зобов'язання з податку на прибуток підприємств за весь
період застосування звільнення від податку на прибуток
підприємств відповідно до цього пункту і сплатити
податок на прибуток підприємств до бюджету на
загальних підставах. При цьому встановлені статтею 102
цього Кодексу строки давності не застосовуються.
Підрозділ 6. Особливості справляння плати за землю
…
Пункт відсутній.

Підрозділ 6. Особливості справляння плати за землю
…
11. Тимчасово, до 1 січня 2035 року, установити, що в
частині плати за землю за земельні ділянки, нормативну
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грошову оцінку яких проведено, що використовуються в
рамках реалізації інвестиційних проектів зі значними
інвестиціями відповідно до Закону України "Про
державну підтримку інвестиційних проектів зі значними
інвестиціями" органи місцевого самоврядування можуть:
встановлювати ставки земельного податку та
орендну плату за землі державної та комунальної
власності в розмірі меншому, ніж розмір земельного
податку, встановленого рішенням відповідного органу
місцевого самоврядування для певної категорії земель,
що сплачується на відповідній території;
звільняти від сплати земельного податку.
До таких рішень органів місцевого самоврядування
та/або рішень про внесення змін до таких рішень не
застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та
пункту 4.5 статі 4, підпунктів 12.3.3, 12.3.4 і 12.3.7
пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5
статті 12 цього Кодексу та Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності".
Загальна сума вивільнених від оподаткування
коштів (сум податку, що не сплачуються до бюджету та
залишаються у розпорядженні платника податку –
інвестора зі значними інвестиціями) враховується у
складі сукупного обсягу передбаченої спеціальним
інвестиційним
договором
державної
підтримки
інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, яка
надається відповідно до Закону України "Про державну
підтримку інвестиційних проектів зі значними
інвестиціями".
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Прийняття органами місцевого самоврядування
рішень відповідно до абзацу першого цього пункту
здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про
державну підтримку інвестиційних проектів зі значними
інвестиціями" стосовно обмеження загального обсягу
державної підтримки інвестиційного проекту зі значними
інвестиціями та положень відповідних спеціальних
інвестиційних договорів, укладених відповідно до Закону
України "Про державну підтримку інвестиційних
проектів зі значними інвестиціями".
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