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Відповідно до статті 4 Закону України «Про державну допомогу суб'єктам 
господарювання» державна допомога може реалізовуватись, зокрема, у формі 

надання податкових пільг.

Державна допомога полягає у передачі ресурсів держави чи місцевих ресурсів 
окремим суб’єктам господарювання, а також у втратах доходів відповідних 

бюджетів.

Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 

26 серпня 2018 р. Київ № 10-рр/дд щодо ознак державної допомоги під час 

встановлення ставок місцевих податків та зборів
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Податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством 
звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати 

податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі (Податковий 
кодекс України).
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Проект рішення Сумської міської ради «Про встановлення 
плати за землю»

Ставки земельного податку та ставки орендної плати за користування земельними ділянками
встановлюються відповідно до Кодексу, залежать від призначення землі та не мають
індивідуального характеру для окремих суб’єктів господарювання. Отже, такий захід не надає
переваг суб’єктам господарювання і не містить вибіркового характеру, тобто, не є державною
допомогою відповідно до статті 1 Закону.

Рішення Комітету від 07.08.2018 № 394-р щодо визнання
заходів в частині встановлення ставки
земельного податку та ставки орендної плати за
користування земельними ділянками, такою, що не є
державною допомогою



ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ

5

Проект рішення Сумської міської ради «Про встановлення 
плати за землю»

Такий захід може містити ознаки вибірковості та надання переваг для виробництва окремих
видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності, і тому має ознаки
державної допомоги.

Проектом рішення також встановлено категорії осіб, які
будуть звільнені (комунальні підприємства, засновниками
яких є Сумська міська рада та Сумська обласна рада) або
частково звільнені (суб’єкти малого та середнього
підприємництва, які здійснюють виробництво товарів) від
сплати земельного податку
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Відповідно до статті 4 Закону України «Про державну допомогу суб'єктам 
господарювання» державна допомога може реалізовуватись, зокрема, у формі 

надання субсидій.

Субсидії є однією із найпоширеніших форм державної допомоги.
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Субсидії - це усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають 
компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на 
проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних 

підприємств



Субсидії
Рішення Комітету від 22.05.2018 № 248-р про 

визнання підтримки комунальному підприємству 
«Хмільниккомунсервіс», зазначеної у повідомленні, 

такою, що не є державною допомогою

9

Управлінням житлово-комунальної власності 
Хмільницької міської ради було подане повідомлення 

про нову державну допомогу комунальному 
підприємству «Хмільниккомунсервіс»

За результатами розгляду повідомлення Комітетом прийнято 
рішення про визнання підтримки, зокрема у формі субсидій, 

зазначеної у повідомленні такою, що не є державною допомогою 
відповідно до пункту 2 частини другої статті 3 Закону України 

«Про державну допомогу суб’єктам господарювання», оскільки 
послуги щодо утримання в належному стані об'єктів та елементів 
благоустрою надаються населенню безкоштовно, не реалізуються 

на ринку у розумінні Закону України «Про захист економічної 
конкуренції» та не беруть участі у господарському обороті.
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Разом з цим

- фінансування комунального підприємства за рахунок ресурсів держави

повинне спрямовуватися лише на покриття витрат, які пов’язані з

утриманням в належному стані об’єктів та елементів благоустрою міста, і в

жодному разі не повинні покривати витрати на здійснення підприємницької

діяльності;

- використання коштів державної підтримки комунальним підприємством на

здійснення підприємницької діяльності може містити ознаки державної

допомоги;

- комунальне підприємство має забезпечити розподіл рахунків для обліку виду

діяльності з утриманням в належному стані об’єктів та елементів

благоустрою міста та додаткового (підприємницької діяльності).
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Якщо встановлення органами місцевого самоврядування 

місцевих податків та зборів не має індивідуального 

характеру для окремих суб’єктів господарювання, не надає 

переваг суб’єктам господарювання, не має вибіркового 5 

характеру, такий захід не є державною допомогою відповідно 

до статті 1 Закону і не потребує подання повідомлення 

Комітету

Якщо захід містить ознаки вибірковості та надає переваги

для виробництва окремих видів товарів чи провадження

окремих видів господарської діяльності, то він має ознаки

державної допомоги і потребує подання повідомлення

Комітету.
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Відповідно до статті 4 Закону України «Про державну допомогу суб'єктам 
господарювання» державна допомога може реалізовуватись, зокрема, у формі 

надання гарантій.

Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги 

від 06 вересня 2018 р. Київ № 11-рр/дд щодо ознак державної допомоги під час 

надання державних (місцевих) гарантій
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Гарантійне зобов'язання - зобов'язання гаранта повністю або частково виконати 
боргові зобов'язання суб'єкта господарювання - резидента України перед 

кредитором у разі невиконання таким суб'єктом його зобов'язань за кредитом 
(позикою), залученим під державну чи місцеву гарантію (Бюджетний кодекс 

України).

Ресурси держави або місцеві ресурси вважаються використаними не лише у

випадку виплати коштів за зобов’язаннями щодо гарантії. Передачею 

ресурсів на користь суб’єкта господарювання вважається пряме зобов’язання 

держави (місцевої громади) надати суб’єкту (суб’єктам) господарювання 

гарантію в майбутньому. Підтримка вважається наданою на дату прийняття 

відповідним органом влади рішення про надання гарантії для забезпечення 

зобов’язань суб’єкта господарювання.
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Ресурси держави або місцеві ресурси вважаються
використаними не лише у випадку виплати коштів за
зобов’язаннями щодо гарантії. Передачею ресурсів на користь
суб’єкта господарювання вважається пряме зобов’язання
держави (місцевої громади) надати суб’єкту (суб’єктам)
господарювання гарантію в майбутньому. Підтримка
вважається наданою на дату прийняття відповідним органом
влади рішення про надання гарантії для забезпечення
зобов’язань суб’єкта господарювання.

суми фінансового зобов’язання 
позичальника (не більше 200 тис. євро)

Застосування положень Закону України «Про державну 
допомогу суб'єктам господарювання» до операцій з надання 

державних (місцевих) гарантій залежить від

від характеру діяльності, що 

фінансується повністю або частково за 

рахунок фондів міжнародних 

фінансових організацій (ПЗЕІ, об'єкти 

інфраструктури, природні монополії)
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Проект договору гарантії, відшкодування та підтримки проекту
від 02.04.2018 (операційний номер 48019) між Кременчуцькою
міською радою та ЄБРР

Місцева гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням,
залученим КП, для реалізації Проекту, що фінансується ЄБРР та який спрямований на
здійснення енергоефективних заходів і термомодернізації 66 бюджетних закладів (38 дитячих
садків, 22 школи, 5 лікарень та будинку дитячої і юнацької творчості), які є комунальною
власністю, виконують публічні функції (у тому числі надають безкоштовні послуги для
населення) та утримуються за рахунок бюджетних коштів. Рішенням Комітету визнано
підтримку такою, що не є державною допомогою.

Реалізація спільного з ЄБРР у проекту «Підвищення
енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук» для
зменшення споживання енергоресурсів у відібраних закладах за
рахунок впровадження енергоефективних заходів.

Гарантія покриває 100 відсотків тіла кредиту та вартість 

становить 1 грн на місяць.
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Державна підтримка у формі державних (місцевих) 
гарантій, зокрема, які надаються для залучення кредитів 

міжнародних фінансових організацій, не потребує 
повідомлення Комітету у разі

відсутності хоча б одного з елементів ознак державної 
допомоги, передбачених статтею 1

Закону.

надання державних (місцевих) гарантій на реалізацію 

договорів щодо заходів державної підтримки, які були 

підписані до дня набрання чинності Законом (тобто до 

02.08.2017) і відповідні кошти були передбачені у 

Державному бюджеті на 2017 і 2018 роки

надання підтримки у 

сферах та на здійснення 

господарської діяльності, 

передбачених

статтею 3 Закону
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Державна підтримка у формі державних (місцевих) 
гарантій, зокрема, які надаються для залучення кредитів 

міжнародних фінансових організацій, не потребує 
повідомлення Комітету у разі наявності одночасно таких 

критеріїв, дотримання яких свідчить про надання гарантії 
на ринкових умовах

суб’єкт господарювання-позичальник не знаходиться у 
скрутному фінансовому становищі (визначення згідно з п. 5 
постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 36)

гарантія покриває не більше 80 відсотків суми позики

гарантія пов’язана з конкретною фінансовою операцією, що 

обмежена сумою та часом

гарантія надається за ринковою ціною


