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Пільговий режим
інвестування
окремих галузей
економіки

Законом України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня
1996 року N 93/96-ВР для окремих категорій підприємницької
діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням
іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних
програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і
територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної або
іншої господарської діяльності.

У рамках положень вищевказаного Закону Розпорядженням Кабінету
Міністрів від 14.08.2013 року № 843-р затверджено перелік пріоритетних
галузей економіки, до яких відносяться:










Агропромисловий комплекс за напрямками: виробництво,
зберігання харчових продуктів, у тому числі дитячого
харчування, а також виробництво біопалива з орієнтацією на
імпортозаміщення;
Житлово-комунальний комплекс за напрямками: створення
об'єктів поводження з відходами ( побутовими, промисловими та
відходами, утвореними в результаті видобутку і переробки
корисних копалин та виробництва електричної та теплової
енергії); будівництво, реконструкція та технічне переоснащення у
сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення.
Машинобудівний комплекс за напрямками: виробництво нових і
імпортозамінних видів комп'ютерів, електронної та оптичної
продукції, машин та устаткування, електричного обладнання,
автотранспортних та інших транспортних засобів.
Транспортна інфраструктура за напрямками: будівництво,
реконструкція та технічне переоснащення у сфері транспортної
інфраструктури.
Курортно-рекреаційна сфера та туризм за напрямками:
будівництво
курортно-рекреаційних
об'єктів
та
об'єктів
туристичної інфраструктури.
Переробна промисловість за напрямками: імпортозамінне
металургійне виробництво.

Підприємства, що працюють у даних сферах, при здійсненні ряду
проектів зможуть скористатися податковими та митними пільгами і
преференціями, встановленими податковим законодавством. При цьому
підприємства повинні відповідати критеріям, передбаченим Законом
України "Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць" від 6 вересня
2014 № 5205-VI.
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Відмова від відповідальності
Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття Tax & Fiscal Alert
підготовлена для загального ознайомлення з даним питанням та не є
індивідуальною консультацією спеціаліста. Крім того, оскільки
законодавство постійно змінюється, деяка інформація також може
змінитися вже після того, як стаття була опублікована, і Ассасе не
несе ніякої відповідальності за потенційні ризики та збитки, спричинені
шляхом вживання заходів на основі інформації викладеної вище.
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