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Депутату Київської міської ради
Ігорю ОПАДЧОМУ

Щодо надання пільги зі сплати
земельного податку у 2022-2023 роках
групі підприємств
Шановний Ігорю Михайловичу!
Державний концерн «Укроборонпром» (далі – Концерн) висловлює Вам свою
повагу та звертається із питанням розгляду можливості звільнення підприємств –
учасників Концерну та господарських товариств в оборонно-промисловому
комплексі, розташованих у м. Києві, від сплати земельного податку у 2022-2023
роках за земельні ділянки, що перебувають у їх користуванні.
У цей вкрай складний для держави час Концерн, підприємства-учасники
Концерну та господарські товариства в оборонно-промисловому комплексі
продовжують ефективне забезпечення потреб сил оборони та безпеки України у
сучасному та якісному озброєнні, військовій та спеціальній техніці і спільно з усім
суспільством працюють на перемогу над агресором.
Разом з тим, у користуванні розташованих у м. Києві підприємств – учасників
Концерну та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі
знаходяться значні площі земельних ділянок, на яких розміщені їх виробничі
потужності, що, своєю чергою, створює істотне податкове навантаження, пов’язане
з необхідністю сплати у 2022-2023 роках земельного податку.
Статтею 283 Податкового кодексу України встановлено перелік земельних
ділянок, які не оподатковуються земельним податком, а статтею 282 зазначеного
кодексу визначено категорії юридичних осіб, що звільняються від сплати податку
на землю.
Прийнятим у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти
України Верховною Радою України 15 березня 2022 року Законом України № 2120ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих
актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» змінено встановлений
Податковим кодексом порядок справляння плати за землю. Зокрема, підпунктом
69.14 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового
кодексу України передбачено, що тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31
грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний,
надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний
податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності)
за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких
ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними
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формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні,
у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також - за земельні
ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями
як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні
споруди. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово
окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається
Кабінетом Міністрів України.
Однак, по теперішній час такий перелік територій Кабінетом Міністрів
України не визначено.
Разом з тим зважаючи на те, що чинним податковим законодавством плата за
землю, як складова податку на майно, включена до переліку місцевих податків і
зборів, Концерн просить ініціювати перед Київською міською радою питання щодо
звільнення підприємств – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та
господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі від сплати
земельного податку у 2022-2023 роках за розташовані у м. Києві земельні ділянки,
які перебувають у їх користуванні, відповідно до повноважень, наданих чинним
законодавством органам місцевого самоврядування.
Зокрема, безпосередньо пропонуємо доповнити Таблицю № 2 до Положення
про плату за землю в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 23.06.11 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві»
(зі змінами та доповненнями) (додаток 3 до рішення Київської міської ради від
23.06.2011 № 242/5629) рядком, яким до «Переліку пільг, наданих відповідно до
пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного
податку», як окрему групу платників податків, щодо яких запроваджуються такі
пільги, віднести державні підприємства та господарські товариства в обороннопромисловому комплексі, які провадять господарську діяльність у сфері
розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації
озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у
військово-технічному співробітництві з іноземними державами (згідно з переліком,
визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1221) – щодо
розташованих у м. Києві земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні, і
виключно у частині площ, що використовуються для забезпечення виробництва, із
встановленням пільги (відсотка суми податкового зобов'язання за рік) у розмірі
100%.
За теперішніх умов військового стану, враховуючи значимість діяльності
підприємств – учасників Концерну та господарських товариств в обороннопромисловому комплексі для відвернення збройної агресії Російської Федерації та
необхідність спрямування усіх їх коштів безпосередньо на виробничі та науководослідницькі потреби в інтересах сил оборони держави, просимо Київську
територіальну громаду та її депутатський корпус підтримати запропоноване
рішення.
З повагою та надією на подальшу співпрацю.
Заступник Генерального директора
з безпеки
Вик. Левченко М.А.
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