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Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті, зареєстровані
або набули чинності у січні 2015р.

Німецько-український агрополітичний діалог

До переліку об’єктів, вартість яких може бути
частково відшкодована з державного бюджету,
додано доїльні зали та створені на кооперативних засадах м’ясопереробні пункти.

Податкове законодавство

Раніше на часткову компенсацію могли претендувати лише власники тваринницьких ферм і
комплексів з поголів’ям великої рогатої худоби
не менше 500 голів, свиноматок — не менше
1200 голів та птиці — не менше 1 мільйона голів. За даним законом на відшкодування можуть
претендувати власники усіх тваринницьких
господарств.

Зміни у податковому законодавстві для
аграріїв

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи» від
28.12.2014 року № 71-VIII.
Відтепер, фіксований сільськогосподарський
податок приєднано до єдиного податку, шляхом
його трансформації у 4-у групу єдиного податку, платниками якого можуть бути лише с/г
товаровиробники.

Обсяг компенсації становить до 50 % вартості
будівництва та реконструкції тваринницьких
ферм і комплексів, а також до 30 % вартості
закупівлі техніки та обладнання для сільськогосподарського виробництва.

Критерії для застосування спрощеної системи
оподаткування зберігаються, зокрема, це частка
с/г товаровиробництва за попередній рік, яка
дорівнює або перевищує 75 %.

Законопроекти, запропоновані у
Верховній Раді України у січні
2015р.

Встановлені і обмеження щодо включення
суб’єктів господарювання до цієї групи. Не можуть бути платниками ЄП 4-ї групи виробники
декоративних рослин, диких тварин і птахів,
хутряних виробів та хутра (з виключеннями) та
виробники підакцизних товарів. Особи що
мають податковий борг станом на 1 січня звітного року також не можуть бути віднесені до
даної групи.

Сільськогосподарські землі
Мораторій на вирубку лісів

Проект Закону «Про встановлення мораторію на
вирубку лісів та експорт лісо- та пиломатеріалів» № 1748 від 14.01.2015, подано на ознайомлення до ВРУ (ініціатор – Ляшко О.В.)
Пропонується заборонити проведення рубок
головного користування у лісах першої групи
захисту (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, природно-заповідного фонду,
лісо-плодові насадження та субальпійські
деревні та чагарникові угрупування), а також
вивезення деревини за кордон строком на
50 років. Метою даного регулювання є
збереження корисних властивостей лісів та
запобігання проявам згубних наслідків для
навколишнього середовища.

Також змінюється податок на сільгоспугіддя,
який становитиме не більше 1% від їх
нормативної грошової оцінки. До внесення змін
ставка податку за 1 га ріллі, сіножатей та пасовищ становила 0,1 % від їх нормативної грошової оцінки, а для багаторічних насаджень —
0,03 %.
Для земель, грошова нормативна оцінка яких
не проведена, земельний податок становитиме
не більше 5 % середньої нормативної грошової
оцінки відповідного виду угідь по регіону, тоді
як раніше ставка була фіксованою — 5 %.

В якості виключення можна проводити вибіркові, поступові та суцільні рубки лише пошкодженої деревини, що потребує термінової рубки
за своїм станом. Отриману деревину дозволяється використовувати лише для постачання
споживачам в Україні.

Державна підтримка
Державна підтримка сільського господарства

Рубки в горах можна проводити вибірково і
лише в зимовий період з метою недопущення
руйнування природного шару ґрунту.

Закон України «Про внесення зміни до статті 172 Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України" (щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів)» від
17.01.2015 року.
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Приватизація державних земельних ділянок для фермерів

Виключення олійних культур зі складу
зернових

Проект Закону про внесення змін до статті 121
Земельного кодексу України (щодо набуття
права власності на земельні ділянки) № 1874
від 28.01.2015, подано на ознайомлення до ВРУ
(ініціатор – Тимошенко Ю.В.)

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про зерно та ринок зерна в Україні"
(щодо виключення насіння олійних культур зі
складу зернових) № 1843 від 26.01.2015,
подано на ознайомлення до ВРУ (ініціатор –
Вадатурський О.А.)

Проектом пропонується безоплатно передавати
фермерському господарству земельні ділянки,
які були надані йому до 01.01.2002 р. у постійне
користування із земель запасу державної власності для створення та ведення фермерського
господарства.

В європейській практиці олійні культури відносяться до технічних культур, а не до зернових.
Проектом пропонується виключити слово
«олійних» з визначення поняття «зерно» в
Законі України «Про зерно та ринок зерна в
Україні»

Аграрне законодавство
Запровадження
реєстрації ГМО

Нові регулювання обігу ГМО

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства у сфері державної системи
біобезпеки під час створення, випробування,
транспортування та використання генетично
модифікованих
організмів)»
№ 1708
від
13.01.2015. подано на ознайомлення ВРУ
(ініціатор – Колєсніков Д.В.)
- запровадити процедуру державного контролю, реєстрації та обігу насіння з використання біотехнологічних методів;

Законопроектом пропонується запровадити
спрощену процедуру реєстрації ГМО, які вже
попередньо зареєстровані в Європейському
Союзі. У разі прийняття даного законопроекту,
адміністративну процедуру визначатиме Кабінет
Міністрів.

- створити ефективний механізм маркування
ГМО;
- визначити порядок захисту авторських прав
власників зареєстрованих біотехнологічних
сортів рослин.
вивізного

мита

процедури

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та
використанні генетично модифікованих організмів" (щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації на території України ГМО та
продукції, виробленої з їх застосуванням,
зареєстрованих в Європейському Союзі)»
№ 1844
від
26.01.2015,
подано
на
ознайомлення до ВРУ (ініціатор – Вадатурський
А.О.)

Законопроектом пропонується:

Скасування ставки
насіння соняшника

спрощеної

на

Регулювання у сфері карантину рослин

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про карантин рослин" (щодо реформування системи державного регулювання у сфері
карантину рослин та приведення фітосанітарних заходів у відповідність до міжнародних
стандартів і зобов'язань)» № 1875 від
29.01.2015, подано на ознайомлення до ВРУ
(ініціатор – Івченко В.Є.)

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про ставки вивізного (експортного)
мита на насіння деяких видів олійних культур"
(щодо забезпечення конкурентоспроможності
виробників насіння соняшника)» № 1837 від
26.01.2015, подано для ознайомлення до ВРУ
ініціатор – Вадатурський О.А.)
Пропонується скасувати ставку вивізного
(експортного) мита на насіння соняшника (яка
на сьогодні складає 10 %), що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності виробників
соняшника на світовому ринку.

З метою приведення фітосанітарних заходів до
стандартів міжнародних практик, проектом
пропонується:
- обмежити термін видачі карантинного та фітосанітарного сертифікатів 24-ма годинами після
завантаження транспортного засобу;
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Податкове законодавство

- запровадити окремі переліки об'єктів регулювання для імпорту, експорту та реекспорту, а
також контролю за переміщенням територією
України;

Оподаткування земель сільськогосподарського призначення

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування земель сільськогосподарського призначення під
будівлями, господарськими дворами, фермами
тощо)» № 1785 від 16.01.2015, подано на
ознайомлення до ВРУ (ініціатор – Барна О.О.)

- забезпечити публічний доступ до інформації
на інтернет-сторінці центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин;
- спростити дозвільну процедуру для суб’єктів
господарювання в цій області шляхом запровадження декларативний принцип реєстрації.

Законопроектом пропонується встановити мінімальний розмір орендної плати в 1% від нормативної грошової оцінки землі для земель сільськогосподарського призначення під будівлями,
господарчими дворами, фермами, тощо.

Державна підтримка
Державна підтримка с/г виробників

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового
кодексу
України
щодо
підтримки
сільськогосподарських
товаровиробників»
№ 1699 від 12.01.2015, надано на заміну ВРУ
(ініціатор – Розенблат Б.С)

Підстави нарахування єдиного податку
для с/г виробників

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вилучення норм, які
містять корупційну складову та унеможливлюють діяльність сільськогосподарських
товаровиробників» № 1851 від 27.01.2015, подано на ознайомлення до ВРУ (ініціатор – Комітет з питань податкової та митної політики)

Пропонується позитивну різницю між сумою
податкових зобов'язань за звітний період та
сумою податкового кредиту господарств перераховувати до спеціального фонду Державного
бюджету України та на спеціальний рахунок
підприємств. У 2014 - 2015 роках до спеціального фонду Державного бюджету України перераховуватиметься 50 відсотків, і на спеціальний
рахунок підприємств 50 відсотків. На 2016 рік
регулювання не передбачене. Кошти зі
спеціального рахунку переробних підприємств
повинні використовуватися для продовження
виплати компенсації с/г виробникам за продані
ними переробним підприємствам молоко і м'ясо.

Законопроектом
виключається
наявність
зареєстрованих в установленому порядку договорів оренди землі в якості підстави для нарахування єдиного податку за спрощеною системою
оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників.
Автор:
Олександр Поліводський
Юридична фірма "Софія", Київ
opolivodskyy@lawfirmsofiya.kiev.ua
www.lawfirmsofiya.kiev.ua

Охорона родючості ґрунтів

Проект Закону «Про збереження ґрунтів та охорону їх родючості» № 1798 від 20.01.2015, подано для ознайомлення до ВРУ (ініціатор – Ляпін О.І.)

Редакція та контакти:
Фолькер Зассе, Марія Ярошко
Німецько-український агрополітичний діалог
(APD)
Рейтарська 8/5 A, 01030 Київ
Тел. +38044/ 2356327
info@apd-ukraine.de
www.apd-ukraine.de

Законопроект передбачає раціональне використання, відтворення та збереження родючості
ґрунтів, а також систематизацію відповідного
законодавства.
Також додана обов’язкова умова наявності агрохімічного паспорта поля чи земельної ділянки
з зазначенням якісної характеристики ґрунтів
при передачі їх у власність чи користування.
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В публікації «Огляд аграрного законодавства в Україні» розглядаються закони та нормативно-правові акти
Верховної Ради http://iportal.rada.gov.ua/, які мають вагоме значення для сталого розвитку аграрного сектору
(тобто, суттєво впливають на сільське господарство та харчову промисловість). Їх можна розподілити наступним
чином:






«Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті або набули чинності протягом періоду, який
аналізується» означає: закони, які прийняті Верховною Радою та підписані Президентом, навіть якщо вони
набудуть чинності пізніше; Постанови Кабінету Міністрів України.
«Законопроекти, які мають важливе значення і знаходяться в законотворчому процесі протягом періоду,
який аналізується»: наприклад, прийняті Верховною Радою у першому читанні або ті, що опрацьовуються
в комітетах, однак, поки не прийняті.
«Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді протягом періоду, який аналізується» означає:
законопроекти, зареєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети.
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