Зауваження та пропозиції стосовно змін до Податкового кодексу України та
інших законодавчих актів України, прийнятих Верховною Радою України
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Зміст положення (норми)
чинного законодавства
Стаття 14. Визначення понять ПКУ
Підпункт 14.1.11:
абзац «а» заборгованість за зобов'язаннями, щодо
яких минув строк позовної давності
абзац «є» заборгованість за зобов'язаннями, щодо
яких минув строк позовної давності
Стаття 57. Строки сплати податкового зобов’язання
ПКУ
Пункт 57.11 Порядок сплати податкового
зобов’язання з податку на прибуток при виплаті
дивідендів
пп. 57.11.2. Крім випадків, передбачених
підпунктом 57.1 1.3 цього пункту, емітент
корпоративних прав, який приймає рішення про
виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам),
нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок
із податку на прибуток.
Авансовий внесок розраховується з суми
перевищення дивідендів, що підлягають
виплаті, над значенням об'єкта оподаткування
за відповідний податковий (звітний) рік, за
результатами якого виплачуються дивіденди,
грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі

Пояснення

Зміст положення
(норми)
із пропонованими змінами
Абзац «а» і абзац «є» дублюють одні і Виключити один із абзаців.
ті ж норми

Де – юре нові правила діють з 01.01.15
року, але застосовувати їх до виплати
дивідендів за підсумками 2014 року
чи попередніх років не можливо,
оскільки до 2015 року діяли інші
правила щодо визначення об’єкта
обкладення податком на прибуток.
У «перехідних положеннях» доцільно
прописати
із
якого
періоду
застосовуватимуть «нові» правила
нарахування авансових внесків на
дивіденди.

Пункт 9 підрозд. 4, розділу ХХ «Перехідні
положення» доповнити абзацом другим
наступного змісту:
Норми пп. 57.11.2 п. 57.11 застосовується при
виплаті дивідендів за підсумками звітного року
починаючи із 2015 року. При виплаті
дивідендів за підсумками звітних періодів до
2015 року платники зобов'язані сплачувати
щомісячні авансові внески з податку на
прибуток підприємств відповідно до пункту
57.1 статті 57 цього Кодексу у редакції, що діяла
до 1 січня 2015 року.
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наявності непогашеного грошового зобов'язання
авансовий внесок розраховується зі всієї суми
дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий
внесок обчислюється за ставкою, встановленою
пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу. Сума
дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на
суму авансового внеску.
Стаття 133. Платники податку ПКУ
Пункт 133.1. Платниками податку – резидентами є:
абзац 6 пп. 133.1.1 ПКУ «Установи та організації,
які зазначені у підпунктах 1 та 2 цього підпункту,
не є платниками податку на прибуток лише після
внесення таких установ та організацій до Реєстру
неприбуткових
організацій
та
установ
контролюючими
органами
в
порядку,
встановленому центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику».
Водночас згідно з п. 57.1 ПКУ, неприбуткові
організації сплачують податок на прибуток на
підставі річної декларації без сплати авансових
внесків.
Стаття 139. Різниці, що виникають при формуванні
резервів (забезпечень) ПКУ
Пункт 139.2. Резерв сумнівних боргів
пп.
139.2.2.
Фінансовий
результат
до
оподаткування зменшується на суму коригування
(зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку
збільшився фінансовий результат до оподаткування
відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського
обліку
або
міжнародних
стандартів фінансової звітності.

Неузгодженість норм.
Внаслідок чого виникає запитання: чи
сплачуватимуть
неприбуткові
установи податок на прибуток від
здійснення «прибуткових» операцій
(при отриманні прибутку від продажу
активів, від курсових різниць, від
надання приміщень в оренду тощо).
Чи не позбавлять їх статусу
«неприбутковості» у разі здійснення
таких операцій?

Підпункт 133.1.1 п. 133.1 ст 133 ПКУ
доповнити абзацом сьомим наступного змісту:
«Установи та організації, які зазначені у
підпунктах 1 та 2 цього підпункту у разі
отримання прибутку від неосновної діяльності
сплачують податок на прибуток від такого
прибутку на загальних підставах без
позбавлення їх статусу неприбутковості».

З цих норм випливає, що до витрат
потрапляє
тільки
безнадійна
заборгованість, списана понад суму
сформованого резерву в період такого
списання?

Пропонуємо пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139
доповнити абзацом наступного змісту: «на суми
безнадійної
заборгованості,
визначеної
відповідно до п.14.1.11 Кодексу, яка
відшкодована за рахунок резерву сумнівних
боргів»
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ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ І ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
Зміст положення (норми)
чинного законодавства

Пояснення

Підпункт 167.5.1 ПКУ «20 % - для пасивних
доходів»
Водночас п. 170.4.1 абзац другий:
Податковим агентом у строки, визначені цим
Кодексом для місячного податкового періоду, до
бюджету сплачується (перераховується) загальна
сума податку, нарахованого за ставкою,
визначеною абзацом першим пункту 167.1 статті
167 цього Кодексу, із загальної суми процентів,
нарахованих за податковий (звітний) місяць на
суми банківських вкладних (депозитних) або
поточних
рахунків,
ощадних
(депозитних)
сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної
спілки у кредитній спілці.
Розділ ХХ . Перехідні положення
Підрозділ 10 Інші перехідні положення ПКУ
П. 16 1. Тимчасово, до набрання чинності рішенням
Верховної Ради України про завершення реформи
Збройних Сил України, встановлюється військовий
збір.
пп. 1.2. Об'єктом оподаткування збором є доходи,
визначені статтею 163 цього Кодексу.

Проблема в тому, що абзацом першим
п. 167.1 ставка визначена не 20%, а
15%. Тобто норми суперечать між
собою
P.S. На нашу думку ставка для
пасивних доходів значно завищена і
призведе
до
фінансової
нестабільності, виведенню коштів з
банківської сфери.

Зміст положення
(норми)
із пропонованими змінами
Пропонуємо пп. 170.4.1 п. 170.4. ст.. 170 абзац
другий викласти в наступній редакції:
Податковим агентом у строки, визначені цим
Кодексом для місячного податкового періоду,
до бюджету сплачується (перераховується)
загальна сума податку, нарахованого за
ставкою, визначеною пп. 167.5.1 цього
Кодексу, із загальної суми процентів,
нарахованих за податковий (звітний) місяць на
суми банківських вкладних (депозитних) або
поточних рахунків, ощадних (депозитних)
сертифікатів, вкладів (депозитів) членів
кредитної спілки у кредитній спілці.

Ця норма не є виправданою, оскільки Скасувати діючі норми п. 1. 2 і повернутися до
з 01.01.15 року оподаткуванню попередньої редакції цього пункту.
військовим збором підлягатимуть такі
доходи громадян, як доходи від
операцій з майном (продаж, здача в
оренду, спадщина), іноземних доходів
тощо. Відсутність податкового агента
в таких операціях призведе до
психологічного тиску на звичайних
громадян.
Навіть
добросовісні
платники вимушені будуть піти в
тінь, зважаючи на те, як сьогодні
держава «турбується» за військових.
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Пункт 3 Прикінцевих та перехідних положень
Закону № 77 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці»
щодо критеріїв для застосування коефіцієнта 0.4

Критерії, визначені Законом № 77 для Рекомендуємо переглянути критерії і знайти
права застосування понижуючого диференційний підхід в питанні легалізації
коефіцієнта 0,4 не можуть бути заробітної плати.
дотримані
роботодавцями,
які
легально
виплачували
велику
заробітну плату. В кінцевому
результаті такі критерії призводять до
дискримінації бізнесу.
Як наслідок: той хто сплачував в 2014
році великі суми ЄВ, так і
сплачуватиме в 2015 році. А хто не
сплачував так і не платитиме.

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що
підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного
бюджету України
або
відшкодуванню
з
Державного бюджету України (бюджетному
відшкодуванню), та строки проведення розрахунків
ПКУ
200.19. Право на отримання автоматичного
бюджетного відшкодування податку мають
платники податку, які відповідають одночасно
таким критеріям:
….
200.19.3. мають необоротні активи, залишкова
балансова вартість яких на звітну дату за даними
податкового обліку перевищує у три рази суму
податку, заявлену до відшкодування, або отримали
терміном на один рік від банківської установи,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів

Наявність умови щодо фінансової
гарантії терміном на один рік від
банківської установи, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів
України, що діє з дня подачі
відповідної заявки про повернення
суми бюджетного відшкодування не
виключає проявів корупційних дій
при визначенні фінансової установи,
яка повинна забезпечувати такі
фінансові гарантії, та призведе від

Вираз «або отримали терміном на один рік від
банківської
установи,
перелік
яких
визначається Кабінетом Міністрів України,
фінансову гарантію, що діє з дня подачі
відповідної заявки про повернення суми
бюджетного відшкодування (у разі якщо за
результатами
перевірки
встановлено
порушення норм податкового законодавства в
частині зайво заявлених сум податку до
бюджетного відшкодування, така фінансова
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України, фінансову гарантію, що діє з дня подачі додаткових
фінансових
відповідної заявки про повернення суми платників податків.
бюджетного відшкодування (у разі якщо за
результатами перевірки встановлено порушення
норм податкового законодавства в частині зайво
заявлених
сум
податку
до
бюджетного
відшкодування, така фінансова гарантія має бути
продовжена додатково на термін до двох років)

витрат гарантія має бути продовжена додатково на
термін до двох років)» вилучити.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО,
ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки ПКУ
Пункт 266.2. Об'єкт оподаткування
Згідно пп. 266.2.2. Не є об'єктом оподаткування:
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які
перебувають у власності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, а також
організацій, створених ними в установленому
порядку, що повністю утримуються за рахунок
відповідного державного бюджету чи місцевого
бюджету і є неприбутковими (їх спільній
власності);

1. Згідно з пп. 266.2.1 ПКУ об'єктом
оподаткування є об'єкт житлової та
нежитлової нерухомості, в тому
числі його частка.
До
нежитлової
нерухомості
віднесено
господарські
(присадибні) будівлі - допоміжні
(нежитлові) приміщення, до яких
належать сараї, хліви, гаражі, літні
кухні, майстерні, вбиральні, погреби,
навіси,
котельні,
бойлерні,
трансформаторні підстанції тощо (пп.
б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які 14.1.129¹ ПКУ).
розташовані в зонах відчуження та безумовного Таке нововведення лягає додатковим
(обов'язкового) відселення, визначені законом, в навантаженням на плечі мешканців
тому числі їх частки;
сіл та селищ.
….
Крім того, визначити справедливий
розмір ставок та величину пільг, для
такої групи будівель неможливо.

1. Доповнити пп. 266.2.2. «Не є об'єктом
оподаткування» новими підпунктами «и», «і»:
«и) господарські (присадибні) будівлі»;
і)
об'єкти
житлової
та
нежитлової
нерухомості, які розташовані в зоні АТО, в
тому числі їх частки».
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2.У зв'язку із соціально-політичною
ситуацією, що склалась у Донецькій
та Луганській областях та з метою
забезпечення захисту прав та
законних інтересів фізичних та
юридичних осіб даних регіонів
Пункт 266.4. Пільги із сплати податку ПКУ
Абзац 1 пп. 266.4.2 ПКУ:
Сільські, селищні, міські ради встановлюють пільги
з податку, що сплачується на відповідній території
з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,
що перебувають у власності фізичних або
юридичних осіб, релігійних організацій України,
статути (положення) яких зареєстровані у
встановленому
законом
порядку,
та
використовуються для забезпечення діяльності,
передбаченої такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній
території, з об'єктів житлової нерухомості для
фізичних осіб визначаються виходячи з їх
майнового стану та рівня доходів.
…

Пункт 266.1. Платники податку ПКУ

Розширити коло пільговиків при
оподаткуванні
житлової
серед
соціально
незахищених
верст
населення.
У зв'язку із соціально-політичною
ситуацією, що склалась у Донецькій
та Луганській областях та з метою
забезпечення захисту прав та
законних інтересів фізичних та
юридичних осіб даних регіонів не
залишити поза увагою учасників
бойових дій антитерористичної
операції.
Вважаємо,
що
по
об’єктах
нерухомості,
об’єктом
оподаткування визначати не площу
нерухомості, а її ринкову вартість.
Тоді податок на нерухомість
відповідатиме своїй економічній
суті.

Абзац 1 пп. 266.4.2 ПКУ доповнити та викласти
в такій редакції:
«Сільські, селищні, міські ради встановлюють
пільги з податку, що сплачується на відповідній
території з об'єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності
фізичних або юридичних осіб, релігійних
організацій України, статути (положення) яких
зареєстровані у встановленому законом
порядку,
та
використовуються
для
забезпечення діяльності, передбаченої такими
статутами (положеннями); з об'єктів житлової
нерухомості, що перебувають у власності
ветеранів праці; дітей війни; інвалідів війни;
учасників бойових дій антитерористичної
операції, які визнані учасниками бойових
дій; осіб, що виховують трьох та/або більше
дітей.
Пільги з податку, що сплачується на
відповідній території, з об'єктів житлової
нерухомості для фізичних осіб визначаються
виходячи з їх майнового стану та рівня
доходів.»
…
Пункт 266.4. Пільги із сплати податку
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Підпункт 266.1.2. Визначення платників податку в
разі перебування об'єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості у спільній частковій або
спільній сумісній власності кількох осіб:
…
б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової
нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб, але не поділений в натурі,
платником податку є одна з таких осібвласників, визначена за їх згодою, якщо інше не
встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової
нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб і поділений між ними в
натурі, платником податку є кожна з цих осіб за
належну їй частку.

Норма викликає безліч запитань у
платників
податків.
Вбачається
несправедливість,
порушується
принцип рівності усіх платників
перед законом, недопущення будьяких
проявів
податкової
дискримінації.

Доповнити пп. 266.4.1 абзацом 6:
«У випадку, визначеному п. «б» пп. 266.1.2.
пільги застосовуються у розрахунку на
кожного співвласника такої сумісної
власності».

У зв’язку з цим абзац шостий пп. 266.4.1 ПКУ
Якщо квартири приватизовані на вважати абзацом сьомим пп. 266.4.1 ПКУ.
кількох осіб, частки кожного виділені
в натурі (з врахуванням п. 266.4 ПКУ
та
пільг
органів
місцевого
самоврядування з неоподатковуваної
площі таких об'єктів (у разі її
встановлення) та відповідної ставки
податку – податок може не
сплачуватись, але при таких же самих
умовах, якщо
частки кожного
співвласника не
виділено –
податок може сплачуватись.
ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

Стаття 267. Транспортний податок ПКУ
Пункт 267.2. Об'єкт оподаткування
Підпункт 267.2.1:
Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які
використовувалися до 5 років і мають об'єм
циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

У разі наявності в автомобіля кількох Внести зміни до пп. 267.2.1:
власників
(їх
зміни),
виникає 267.2.1.Об'єктом оподаткування є легкові
запитання щодо визначення 5-ти автомобілі, з дати першої реєстрації яких в
років використання: відлік з дати Україні згідно з чинним законодавством, не
випуску автомобіля чи з дати його минуло більше 5 років і мають об'єм циліндрів
реєстрації тим чи іншим власником? двигуна понад 3000 куб. см.?
Зауваження! Ряд розкішних преміальних авто обходять даний податок, маючи двигун менше 3000 куб. см., але випереджаючи багатолітрових
конкурентів за своїми якісними характеристиками та ціною. Вважаємо за доцільне об'єктом оподаткування транспортним податком
визначати легкові автомобілі виходячи не з об'єму циліндрів їх двигуна, а залежно від вартості автомобілів.
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ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
сільських, селищних та міських рад щодо податків
та зборів ПКУ
Підпункт 12.3.5. У разі, якщо сільська, селищна
або міська рада не прийняла рішення про
встановлення місцевих податків і зборів та
акцизного податку в частині реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів, що є обов’язковими згідно з нормами цього
Кодексу, такі податки справляються виходячи з
норм цього Кодексу із застосуванням їх
мінімальних ставок, а плата за землю справляється
із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня
року, що передує бюджетному періоду, в якому
планується застосування плати за землю.

Згідно з п. 284.1 ст.284 Податкового
кодексу
органи
місцевого
самоврядування
повинні
надати
контролюючим органам рішення
щодо ставок податку та наданих пільг
зі сплати земельного податку
юридичним та фізичним особам до 25
грудня року, що передує звітному, то
з метою уникнення ситуації щодо
необхідності
сплати
земельного
податку бюджетними установами та
організаціями у 2015 році, які в
кошторисах на 2015 рік не
передбачили кошти на сплату цього
податку, то доцільно внести зміни до
пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ, де після
слів «із застосуванням ставок» додати
слова «та пільг», і далі за текстом.

Підпункт 12.3.5
викласти у наступній
редакції:
«У разі, якщо сільська, селищна або міська
рада не прийняла рішення про встановлення
місцевих податків і зборів та акцизного податку
в частині реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є
обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу,
такі податки справляються виходячи з норм
цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних
ставок, а плата за землю справляється із
застосуванням ставок та пільг, які діяли до 31
грудня року, що передує бюджетному періоду,
в якому планується застосування плати за
землю».

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Пункти 230.1, 230.7, 230.11, підпункти "а", "в", "ґ",
"д", "е" пункту 230.12, підпункт "б" пункту 230.19
ПКУ після слів "лікеро-горілчаних виробів"
доповнити словами "нафтопродуктів, палива
моторного альтернативного та скрапленого газу";

Велика вартість та неефективність
запровадженого
способу
адміністрування податку, введення
додаткового дозволу, корупційний
характер запровадженого порядку.

Скасувати
п.230.20-230.23
статті
230
Податкового кодексу України.
ПРИМІТКА: ПКУ передбачає набуття чинності
зазначеними пунктами з 01.04.2015 року.

230.20. Під час відвантаження нафтопродуктів,
палива моторного альтернативного та скрапленого
газу заповнюється товарно-транспортна накладна,
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зареєстрована в Єдиному реєстрі товарнотранспортних
накладних
на
переміщення
нафтопродуктів,
палива
моторного
альтернативного та скрапленого газу, в якій
представник контролюючого органу на акцизному
складі робить відмітку про погодження відпуску
шляхом проставляння штампа "Виїзд дозволено" та
особистого підпису, зазначення часу виїзду з
акцизного складу та показників пробігу
транспортного засобу, а також здійснює запис у
журналі реєстрації відвантаження нафтопродуктів,
палива моторного альтернативного та скрапленого
газу.
230.21. Усі документи, які є підставою для відпуску
нафтопродуктів,
палива
моторного
альтернативного та скрапленого газу, обов'язково
перевіряються представником контролюючого
органу на акцизному складі.
230.22. Під час ввезення нафтопродуктів, палива
моторного альтернативного та скрапленого газу на
акцизний склад представник контролюючого
органу робить відмітку на товарно-транспортній
накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі
товарно-транспортних накладних на переміщення
нафтопродуктів,
палива
моторного
альтернативного та скрапленого газу, про
погодження їх ввезення шляхом проставляння
штампа "В'їзд дозволено" і особистого підпису,
зазначення часу в'їзду на акцизний склад та
показників пробігу транспортного засобу, а також
здійснює запис в журналі реєстрації отримання
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нафтопродуктів,
палива
альтернативного та скрапленого газу.

моторного

230.23. Транспортування нафтопродуктів, палива
моторного альтернативного та скрапленого газу,
відвантажених з акцизного складу підприємства, на
якому виробляються нафтопродукти, паливо
моторне альтернативне та скраплений газ, без
товарно-транспортних накладних, зареєстрованих в
Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних
на переміщення нафтопродуктів, палива моторного
альтернативного та скрапленого газу, з відміткою
представника контролюючого органу на акцизному
складі забороняється".
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Глава 1. Спрощена система оподаткування,
обліку та звітності. ПКУ
Стаття 292¹ . Об'єкт та база оподаткування
для платників єдиного податку четвертої групи.
Пункт 292¹.1. Об'єктом оподаткування для
платників єдиного податку четвертої групи є площа
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель
водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків,
водосховищ),
що
перебуває
у
власності
сільськогосподарського товаровиробника або
надана йому у користування, у тому числі на
умовах оренди.
…..

Для
сільськогосподарських
товаровиробників
спрощена
система оподаткування збережена.
Такий податок як фіксований
сільськогосподарський – скасовано,
але механізм його справляння
трансформований у четверту групу
платників єдиного податку із
встановленням відповідних критеріїв.
Розраховується єдиний податок для
сільськогосподарських підприємств
залежно
від
площі
сільськогосподарських угідь, яка є
базою оподаткування, та їх грошової
оцінки.
Базою
оподаткування
для
сільськогосподарських

Глава 1. Спрощена система оподаткування,
обліку та звітності
Стаття 292¹. Об'єкт та база оподаткування
для платників єдиного податку четвертої
групи
Пункт 292¹.1 викласти в такій редакції:
«Об'єктом оподаткування для платників
єдиного податку четвертої групи є:
а)
для
сільськогосподарських
товаровиробників, які отримують доходи від
реалізації продукції рослинництва - площа
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ і багаторічних насаджень), що
перебуває у власності сільськогосподарського
товаровиробника або надана йому у
користування, у тому числі на умовах оренди;
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Пункт 292¹ .2. Базою оподаткування податком
для платників єдиного податку четвертої групи для
сільськогосподарських
товаровиробників
є
нормативна грошова оцінка одного гектара
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням
коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1
січня базового податкового (звітного) року
відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ
цього Кодексу.
Базою оподаткування для платників єдиного
податку четвертої групи для земель водного фонду
(внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є
нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в
АР Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта
індексації, визначеного за станом на 1 січня
базового податкового (звітного) року відповідно до
порядку, встановленого розділом ХІІ цього
Кодексу.

товаровиробників
–
платників
єдиного податку четвертої групи,
залишилась нормативна грошова
оцінка 1 га сільськогосподарських
угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ,
багаторічних насаджень). Однак на
відміну від попередніх років, з 1 січня
2015 року база оподаткування для
сільгоспвиробників застосовується з
урахуванням коефіцієнта індексації
станом на 1 січня 2015 року, який
визначається у такому ж порядку, як
при розрахунку розміру земельного
податку. Такий коефіцієнт становить
станом на 1 січня 2015 року – 3,997.
При
визначенні
бази
оподаткування
для
ріллі
до
нормативної грошової оцінки ріллі
відповідно до постанови КМУ від
31.10.2011 № 1185 «Про внесення
змін до Методики нормативної
грошової
оцінки
сільськогосподарського призначення
та населених пунктів» також слід
врахувати, що показники нормативної
грошової оцінки гектара ріллі окремої
земельної ділянки, проведеної станом
на 1 липня 1995 року, застосовуються
із коефіцієнтом 1,756.
На додаток, з 1 січня 2015 року
ставки оподаткування для платників
єдиного податку четвертої групи –
сільськогосподарських
товаровиробників, зросли в 3 рази.

б)
для
сільськогосподарських
товаровиробників, які отримують доходи від
реалізації продукції тваринництва та\або
птахівництва
скоригований
дохід
сільськогосподарського товаровиробника;
в)
для
сільськогосподарських
товаровиробників, які отримують доходи від
реалізації продукції рибництва - землі водного
фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків,
водосховищ), що перебувають у власності
сільськогосподарського товаровиробника або
надані йому у користування, у тому числі на
умовах оренди».
Пункт 292¹.2 викласти у наступній
редакції:
«Базою оподаткування податком є:
а)
для
сільськогосподарських
товаровиробників, які отримують доходи від
реалізації продукції рослинництва - нормативна
грошова
оцінка
одного
гектара
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ і багаторічних насаджень), з
урахуванням
коефіцієнта
індексації,
визначеного за станом на 1 січня базового
податкового (звітного) року відповідно до
порядку, встановленого розділом ХІІ цього
Кодексу;
б)
для
сільськогосподарських
товаровиробників, які отримують доходи від
реалізації продукції тваринництва та/або
птахівництва
–
скоригований
дохід
сільськогосподарського товаровиробника;
в)
для
сільськогосподарських
товаровиробників, які отримують доходи від
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Стаття 293. Ставки єдиного податку. ПКУ
Пункт 293.9. Для платників єдиного податку
четвертої групи розмір ставок податку з одного
гектара сільськогосподарських угідь та/або земель
водного фонду залежить від категорії (типу) земель,
їх розташування та становить (у відсотках бази
оподаткування):
п. 293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім
ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у
гірських зонах та на поліських територіях, а також
ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у
власності
сільськогосподарських
товаровиробників,
які
спеціалізуються
на
виробництві (вирощуванні) та переробці продукції
рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у
користування, у тому числі на умовах оренди) 0,45;
п. 293.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ,
розташованих у гірських зонах та на поліських
територіях, - 0,27;

Усі одночасно впроваджені зміни
призвели до збільшення з 1 січня 2015
року податкового навантаження на
сільськогосподарського
товаровиробника в 21 раз.
Особливо відчутними такі зміни
будуть для сільськогосподарських
товаровиробників, основним видом
діяльності яких є рослинництво, в
користуванні яких знаходяться значні
площі сільськогосподарських угідь.
Для
тих
підприємства,
які
займаються
тваринництвом
чи
птахівництвом, та які мають у
користуванні
незначні
площі
сільськогосподарських
угіль,
відповідно податкове навантаження,
при значних обсягах доходів,
отриманих від реалізації продукції
тваринництва чи птахівництва, є
суттєво мізерним. Такі підприємства
мають найбільш вигідні умови для
господарювання у порівнянні з
сільгосптоваровиробниками,
основним видом діяльності яких є
рослинництво. в
Саме
для
таких
підприємств
доцільним є встановлення ставки
податку у відсотках від обсягу
доходу.

реалізації продукції рибництва, виловленої
(зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх
водоймах (озерах, ставках і водосховищах) нормативна грошова оцінка одного гектара
ріллі в Автономній Республіці Крим або в
області, з урахуванням коефіцієнта індексації,
визначеного за станом на 1 січня базового
податкового (звітного) року відповідно до
порядку, встановленого розділом ХІІ цього
Кодексу».
Внести зміни до ст. 293 «Ставки єдиного
податку», додавши нові пункти, якими
встановити окремі ставки податку:
для
сільськогосподарських
товаровиробників, які отримують доходи від
реалізації продукції тваринництва – 2;
для
сільськогосподарських
товаровиробників, які отримують доходи від
реалізації продукції птахівництва – 4 %
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п. 293.9.3. для багаторічних насаджень (крім
багаторічних насаджень, розташованих у гірських
зонах та на поліських територіях) - 0,27;
п. 293.9.4. для багаторічних насаджень,
розташованих у гірських зонах та на поліських
територіях, - 0,09;
п. 292.9.5. для земель водного фонду – 1,35;
п. 293.9.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що
перебувають у власності сільськогосподарських
товаровиробників,
які
спеціалізуються
на
виробництві (вирощуванні) та переробці продукції
рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у
користування, у тому числі на умовах оренди, - 3,0.
…
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