Інформація
щодо підготовки інвестиційних проектів у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих міст
З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України „Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях
економіки з метою створення нових робочих місць”, який
спрямований на створення умов для активізації інвестиційної
діяльності, запровадження сприятливих умов для залучення інвестицій
у пріоритетні галузі економіки України, створення нових робочих
місць, запровадження новітніх та енергозберігаючих технологій,
розвитку регіонів.
Пріоритетними галузями економіки є галузі, спрямовані на
забезпечення
потреб
суспільства
у
високотехнологічній
конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних
послугах, які реалізують державну політику щодо розвитку
виробничого та експортного потенціалу, створення нових робочих
місць.
На сьогодні Кабінетом Міністрів України схвалений проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
стимулювання залучення інвестицій», яким визначені такі
пріоритетні галузі економіки:
- агропромисловий комплекс;
- житлово-комунальне господарство;
- машинобудівний комплекс,
- транспортна інфраструктура.
Під дію закону підпадають інвестиційні проекти, що
передбачають реалізацію на новоствореному або діючому
підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або
модернізацію (за обов’язкової умови виділення окремого структурного
підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект) та
який одночасно відповідає таким критеріям:
.загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну:
3 мільйонам євро – для суб’єктів великого підприємництва;
1 мільйону євро – для суб’єктів середнього підприємництва;
500 тисячам євро – для суб’єктів малого підприємництва;
2) кількість
створених
нових робочих
місць
для
працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах,
перевищує:
150 – для суб’єктів великого підприємництва;
50 – для суб’єктів середнього підприємництва;
25 – для суб’єктів малого підприємництва;
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3) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 рази
перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року.
.
Державна підтримка суб’єктів інвестиційної діяльності полягає
в особливостях їх оподаткування, які встановлені Закон України
„Про внесення змін до розділу XX „Перехідні положення” Податкового
кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних
галузях економіки”.
Для суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні
проекти у пріоритетних галузях економіки (тимчасово, з 1 січня 2013
року до 31 грудня 2022 року включно) прибуток, отриманий від
реалізації інвестиційних проектів суб’єктами господарювання,
оподатковується за ставкою:
з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2017 року включно – 0 відсотків;
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року включно – 8 відсотків;
з 1 січня 2023 року – 16 відсотків;
Визначено також звільнення від оподаткування ввізним
митом при ввезенні на митну територію України устаткування
(обладнання) та комплектуючих виробів до нього за умови, що
зазначені
товари
ввозяться
суб’єктами
господарювання
виключно для реалізації інвестиційних проектів та 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.
Таким чином законодавством України визначено механізм, за
яким суб’єкти господарювання – ініціатори інвестиційних проектів та
пропозицій, можуть отримувати державну підтримку.
Інвестиційні проекти, що передбачають використання
державної підтримки, підлягають схваленню Кабінетом Міністрів
України та державній реєстрації Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України.

