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Ефективність національної економіки напряму залежить від 

привабливості її системи оподаткування для розвитку соціальної сфери. Аналіз 
існуючих систем оподаткування дозволяє визначити підходи до підвищення її 
привабливості за рахунок пільгового оподаткування.  

Загальне звільнення від оподаткування підприємств та організацій, які 
відповідають певним критеріям. Більшість систем прибуткового податку 
виключають певні класи доходів з оподатковуваної бази доходів для певних 
підприємств та організацій. 

Багато податкових систем забезпечують повне звільнення від податку для 
певних благодійних організацій. Такі організації можуть включати в себе 
релігійні організації (храми, мечеті, церкви тощо), братські організації 
(включаючи соціальні клуби), громадські благодійні організації (наприклад, 
організації, що обслуговують бездомних), або будь-які з широкого спектру 
організацій, які вважається служать громадським цілям. 

Більшість податкових систем звільняє внутрішні урядові підрозділи від 
всіх податків. Наприклад, органи місцевого самоврядування не підлягають 
оподаткуванню загальнодержавними або місцевими податками та зборами. 

Більшість систем не обкладають податком осіб, що проводять 
інвестиційні пенсійні заходи на користь працівників. Крім того, багато систем 
також надають звільнення від податку на особисті пенсійні накопичення. 

Надання повного або часткового звільнення від сплати податків для 
навчальних закладів. 

Деяким класам громадян може бути надано право на повне або часткове 
звільнення від сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів. 
Загальні податкові пільги можуть бути введені для ветеранів , інвалідів, сиріт 
або платників податків з дітьми. 

Більшість систем прибуткового податку виключають певні класи доходів 
з оподатковуваної бази доходів. Наприклад дохід, отриманий за межами 
податкової юрисдикції території регіону або країни. 

Процентні доходи, отримані в інших регіонах або державах. Дохід, що 
складається з компенсації за втрату. Вартість майна, що є спадковим або 
отримано шляхом дарування. 

Деякі податкові системи, спеціально виключають зі статей доходів такі, 
що є найбільш бажаними для економіки регіону або держави в цілому. Такі 
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виключення  можуть бути дуже конкретними або мати дуже загальний 
характер. 

Звільнення від оподаткування майна. Майно, яке використовується у 
виробництві інших товарів (які можуть в кінцевому рахунку підлягати 
оподаткуванню). Майно, яке використовується у благодійних або інших не 
прибуткових цілях звільняється від оподаткування. Нерухомість, що 
використовується для соціальних потреб, часто звільняється від податку з 
продажів. 

Багато податкових систем забезпечують повне звільнення певних 
територій від податку з продажів товарів та послуг, які використовуються 
безпосередньо у виробництві інших товарів та послуг (наприклад сировина). 

Деякі податкові системи забезпечують звільнення від податку для інших 
конкретних типів організацій, що не відповідають кожній з перерахованих 
вище категорій. 
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Виноделие исторически свойственно Украине, что обусловлено 
благоприятными природно-климатическими условиями. Издавна в Украине 
виноград возделывался вдоль побережья Черного моря и вдоль рек Днепр, 
Днестр, Буг, а также в Закарпатье. По данным за 2008 год территория 
современных виноградников Украины составляет 84 609,1 га. Сортовой состав 
виноградников представлен 176 сортами (101 технические и 75 столовые 
сорта), среди них есть автохтонные и аллохтонные сорта, некоторые из которых 
стали районированные. В настоящее время производство винной продукции в 
Украине стремительно развивается и в особенности шампанских вин, для 
получения которых используют виноматериалы и марочные белые вина сорта 
Шардоне и Мускат белый. 

Шардоне относится к эколого-географической группе 
западноевропейских сортов винограда и был районирован в Одесской области. 
Мускат белый относится к эколого-географической группе восточных сортов 
виноградаи, был районирован в Крымской области. Шардоне и Мускат белый 
среди технических сортов занимают площадь: Шардоне – 3 тыс. га, Мускат 
белый 0,674 тыс. га (0,93%). 


