
 

 

  Проект 

вноситься народними депутатами України 

______________ 

______________ 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо стимулювання створення та функціонування індустріальних парків) 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

 

 

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112) такі зміни: 

1. Доповнити статтю 139 підпунктом 139.1.16 такого змісту: 

“139.1.16. витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з 

придбанням у промислових підприємств учасників індустріальних парків 

послуг (робіт) за результатами здійснення промислового виробництва, 

наукових досліджень та розробок, діяльності у сфері інжинірингу, технічних 

випробувань та досліджень (згідно КВЕД 009:2010 –10.13-10.62, 10.8, 10.83 – 

10.92, 13.10 -18.1, 8.12-20.5, 20.52 – 23.99, 25 – 25.30, 25.5 – 32.9, 32.99, 71.12, 

71.20, 72.1, 72.11, 72.19) в межах індустріальних парків, що перевищує 15 

відсотків доходу (виручки) від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за 

рік, що передує звітному, а для банків - в обсязі, що перевищує 15 відсотків 

доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) 

за рік, що передує звітному”. 

 

2. Підрозділ 10 Розділу ХХ доповнити пунктом 22 такого змісту: 

“22. Особливості оподаткування учасників індустріальних парків 

22.1. Особливості оподаткування, передбачені цим пунктом мають право 

застосовувати промислові підприємства учасники індустріальних парків. 

Промисловим підприємством учасником індустріального парку для цілей 

цього Кодексу визнається суб’єкт господарювання, який відповідно до Закону 

України "Про індустріальні парки" набув статусу учасника індустріального 

парку, включеного до Реєстру індустріальних парків, та відповідає таким 

критеріям: 

сума доходів від реалізації товарів за результатами здійснення промислового 

виробництва (згідно КВЕД 009:2010 – 10.13-10.62, 10.8, 10.83 – 10.92, 13.10 -

18.1, 8.12-20.5, 20.52 – 23.99, 25 – 25.30, 25.5 – 32.9, 32.99, 71.12, 71.20, 72.1, 

72.11, 72.19) сукупно за підсумками попередніх чотирьох послідовних 

календарних кварталів, що передують звітному (податковому) кварталу, в 

якому починають застосовуватися передбачені цим пунктом особливості 



 

 

оподаткування, становить не менш як 70 відсотків доходів від реалізації товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг за вказаний період за даними бухгалтерського 

обліку (окрім суб'єктів господарювання, утворених у поточному звітному 

(податковому) кварталі); 

договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального 

парку, укладений з керуючою компанією індустріального парку, передбачає (та 

в безумовному порядку виконується) досягнення учасником індустріального 

парку таких показників: 

а) за підсумками одного року з дня укладання договору та за підсумками 

кожного наступного року частка доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг за результатами здійснення промислового виробництва (згідно 

КВЕД 009:2010 – 10.13-10.62, 10.8, 10.83 – 10.92, 13.10 -18.1, 8.12-20.5, 20.52 – 

23.99, 25 – 25.30, 25.5 – 32.9, 32.99, 71.12, 71.20, 72.1, 72.11, 72.19) становить не 

менш ніж 70 відсотків доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг, а рівень середньої заробітної плати працівників не менш ніж у 2,5 рази 

перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня кожного звітного (податкового) року; 

б)  за підсумками перших двох років з дня укладання договору створення або 

придбання необоротних активів на суму більше 50 000 тис. гривень для 

здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку та 

створення не менш ніж 50 нових робочих міць для працівників, які 

безпосередньо задіяні у здійсненні  промислового виробництва, наукових 

досліджень та розробок, діяльності у сфері інжинірингу, технічних випробувань 

та досліджень (згідно КВЕД 009:2010 – 10.13-10.62, 10.8, 10.83 – 10.92, 13.10 -

18.1, 8.12-20.5, 20.52 – 23.99, 25 – 25.30, 25.5 – 32.9, 32.99, 71.12, 71.20, 72.1, 

72.11, 72.19). 

22.2. Метод прискореного зменшення залишкової вартості може 

застосовуватися  промисловими підприємствами учасниками індустріальних 

парків при нарахуванні амортизації  до розташованих в межах індустріальних 

парків об'єктів основних засобів, що входять до груп 2 (капітальні витрати на 

поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом), 3 (будівлі, 

споруди, передавальні пристрої), 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні 

засоби). 

22.3. Особливості оподаткування прибутку учасників індустріальних парків 

від здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків. 

22.3.1. Прибуток промислових підприємств учасників індустріальних 

парків від здійснення  промислового виробництва, наукових досліджень та 

розробок, діяльності у сфері інжинірингу, технічних випробувань та досліджень 

(згідно КВЕД 009:2010 – 10.13-10.62, 10.8, 10.83 – 10.92, 13.10 -18.1, 8.12-20.5, 

20.52 – 23.99, 25 – 25.30, 25.5 – 32.9, 32.99, 71.12, 71.20, 72.1, 72.11, 72.19) в 

межах індустріальних парків оподатковується за ставкою 0 відсотків з першого 

по п’ятий рік включно з першого числа місяця, наступного за податковим 

(звітним) кварталом, в якому такі платники податків почали відповідати 

критеріям, встановленим цим пунктом, а безпосередньо по закінченню цього 

періоду - за ставкою 8 відсотків з шостого по десятий рік включно з першого 

числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому такі 



 

 

платники податків почали відповідати критеріям, встановленим цим пунктом. 

22.3.2. Податкова декларація подається за податковий (звітний) квартал, 

наступний за податковим (звітним) кварталом, в якому платники податків 

почали   застосовувати особливості оподаткування, передбачені цим пунктом. 

У разі, коли платники податку сплачували авансові внески з податку на 

прибуток, передбачені пунктом 57.1 та підпунктом 153.3.2 цього Кодексу, такі 

платники нараховують і сплачують податок на прибуток на підставі податкової 

декларації, поданої за податковий (звітний) період, що передує податковому 

(звітному) кварталу, в якому платники податків почали застосовувати 

особливості оподаткування. При цьому, нарахований і сплачений податок на 

прибуток на підставі поданої декларації за цей звітний період є остаточним 

розрахунком з податкових зобов’язань і не враховується при нарахуванні 

податкових зобов’язань в наступних звітних (податкових) періодах цього 

звітного року.  

Починаючи з першого місяця податкового (звітного) кварталу, в якому такі 

платники податків почали застосовувати особливості оподаткування, 

передбачені цим пунктом, сплачують податок на прибуток на підставі 

податкової декларації за звітний (податковий) квартал і не сплачують авансових 

внесків. 

22.4. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість 

операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту 

устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що не виробляються в 

Україні або виробляються, але поступаються іноземним аналогам за техніко-

економічними показниками, якщо ці товари ввозяться на митну територію 

України промисловими підприємствами учасниками індустріальних парків для 

здійснення господарської діяльності на території індустріальних парків з 

першого по десятий рік включно з першого числа місяця, наступного за 

податковим (звітним) кварталом, в якому такі платники податків почали 

відповідати критеріям, встановленим цим пунктом. Переліки такого 

устаткування, обладнання та комплектуючих до них з визначенням їх кодів 

згідно з УКТЗЕД, а також обсяги їх ввезення встановлюються Кабінетом 

Міністрів України. 

У разі відчуження менш ніж через п’ять років з дати ввезення на митну 

територію України та/або у разі використання зазначеного устаткування, 

обладнання та комплектуючих до них за межами території індустріального 

парку платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за 

результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму 

податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у 

момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку 

суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку 

України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, за період з дня 

ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання.  

22.5. Для отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на 

додану вартість до промислових підприємств учасників індустріальних парків 

не застосовуються критерії, зазначені у підпунктах 200.19.3 та 200.19.8. 

22.6. Платники податків, що застосовують особливості оподаткування, 



 

 

передбачені цим пунктом, ведуть окремий облік операцій зі здійснення  

промислового виробництва, наукових досліджень та розробок, діяльності у 

сфері інжинірингу, технічних випробувань та досліджень (згідно КВЕД 

009:2010 – 10.13-10.62, 10.8, 10.83 – 10.92, 13.10 -18.1, 8.12-20.5, 20.52 – 23.99, 

25 – 25.30, 25.5 – 32.9, 32.99, 71.12, 71.20, 72.1, 72.11, 72.19) на території 

індустріального парку відповідно до Закону України “Про індустріальні парки” 

(5018-VI). 

22.7. Платники податків, які застосовують особливості оподаткування, 

передбачені цим пунктом, у строки, встановлені для квартального податкового 

(звітного) періоду, подають до контролюючого органу звіт, який містить 

інформацію щодо: 

доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг за 

результатами промислового виробництва, наукових досліджень та розробок, 

діяльності у сфері інжинірингу, технічних випробувань та досліджень (згідно 

КВЕД 009:2010 – 10.13-10.62, 10.8, 10.83 – 10.92, 13.10 -18.1, 8.12-20.5, 20.52 – 

23.99, 25 – 25.30, 25.5 – 32.9, 32.99, 71.12, 71.20, 72.1, 72.11, 72.19)  на території 

індустріального парку за звітний (податковий) квартал за даними 

бухгалтерського обліку; 

загальних доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих 

послуг на території індустріального парку за звітний (податковий) квартал за 

даними бухгалтерського обліку; 

рівня середньої заробітної плати працівників на території 

індустріального парку за звітний (податковий) квартал;  

кількості робочих місць в еквіваленті повної зайнятості в 

середньообліковому вимірі для працівників, які безпосередньо задіяні які 

безпосередньо задіяні у здійсненні  промислового виробництва, наукових 

досліджень та розробок, діяльності у сфері інжинірингу, технічних випробувань 

та досліджень (згідно КВЕД 009:2010 – 10.13-10.62, 10.8, 10.83 – 10.92, 13.10 -

18.1, 8.12-20.5, 20.52 – 23.99, 25 – 25.30, 25.5 – 32.9, 32.99, 71.12, 71.20, 72.1, 

72.11, 72.19) на території індустріального парку станом на останню дату 

звітного (податкового) кварталу; 

відчуження та/або використання за межами території індустріального 

парку устаткування, обладнання та комплектуючих до них, передбачених у 

підпункті 22.4 цього пункту. 

Форма звіту, зазначеного у цьому підпункті, затверджується у порядку, 

встановленому цим Кодексом для податкової декларації. 

22.8. У випадку невиконання умов, встановлених підпунктом 22.1 цього 

пункту, учасник індустріального парку в подальшому втрачає право на 

застосування особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, а 

податкові зобов’язання такого платника податків з початку податкового 

(звітного) кварталу, у якому відбулося невиконання вищезазначених умов, 

підлягають перерахуванню на загальних підставах зі сплатою штрафних 

санкцій, передбачених цим Кодексом”; 

 

II. Прикінцеві положення 

 



 

 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року. 

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом забезпечити перегляд і приведення міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових 

актів у відповідність із цим Законом. 

 

Голова  

Верховної Ради України 


