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Стимулювання розвитку цукрової галузі
через регулювання цін

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо встановлення стимулів для збереження і розвитку цукрової галузі
України)» № 2164 від 18.02.2015, подано на
розгляд ВРУ (ініціатор – Бобов Г.Б.)

Сільськогосподарські землі
Державна реєстрація права власності на
земельні ділянки

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо державної
реєстрації речових прав на земельну ділянку)»
№ 2177 від 19.02.2015, подано на розгляд ВРУ
(ініціатор – Долженков О.В.)
Законопроектом
пропонується
здійснювати
державну реєстрацію земельних часток (паїв) із
видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Законопроектом пропонується виключити з
законодавства такі поняття, як «мінімальна ціна
на цукрові буряки» та «мінімальна ціна на цукор», з метою надання можливості підприємствам - виробникам цукру отримати додаткові
стимули для розвитку і модернізації через отримання можливості реалізовувати продукцію за
економічно обґрунтованими цінами.

Аграрне законодавство

Державна підтримка

Трести льону і конопель віднести до с/г
товарів

Оподаткування витрат на виплату пільгових пенсій с/г товаровиробників

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо визнання продукції
льонарства та коноплярства сільгосптоварами)
«№ 2061 від 06.02.2015, подано на розгляд ВРУ
(ініціатор – Давиденко В.М. та ін.)

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо захисту прав сільгосппідприємств)» № 2223 від 24.02.2015, подано
на розгляд ВРУ (ініціатор – Шпенов Д.Ю.)

Пропонується віднести трести льону і конопель
до сільськогосподарської продукції. Це дозволить льоно-конопельним підприємствам використовувати спеціальний режим оподаткування
сільськогосподарських підприємств для операцій з реалізації трести, що сприятиме розвитку
галузі, в першу чергу в депресивних регіонах
Полісся України.

Пропонується не оподатковувати фактичні витрати на виплату і доставку пільгових пенсій (за
важку і шкідливу роботу) сільськогосподарських
товаровиробників (в кого частка сільськогосподарського товарного виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75
відсотків). Пропозиція зумовлена відміною регулювання про фіксований сільськогосподарський податок, на основі якого оподаткування цих
витрат не було до цього часу.

Мінімальна закупівельна ціна на молоко

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо державного
регулювання закупівельної ціни на молоко та
підтримки села» № 2089-1 від 24.02.2015, подано на розгляд ВРУ (ініціатор – Головко М.І.)

Податкове законодавство
Оподаткування у зоні антитерористичної
операції (АТО)

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування господарських операцій у зв'язку із
знищенням майна суб'єктів господарювання в
результаті ведення бойових дій в зоні АТО)»
№ 2126 від 13.02.2015, подано на розгляд ВРУ
(ініціатор – Герега О.В. та Шинькович А.В.)

Завданням законопроекту є встановлення державного регулювання мінімальних закупівельних цін на незбиране сире товарне молоко, за 1
літр:
- для молока вищого ґатунку - 4 грн. 50 коп.;
- для молока першого ґатунку – 4 грн. 25 коп.;

Передбачається надання права підприємства,
що здійснюють діяльність або мають майно на
території проведення АТО, не нараховувати
податкові зобов’язання з ПДВ на вартість това-

- для молока другого ґатунку – 4 грн. 00 коп.
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юридичній особі, ставку земельного податку
пропонується становити на рівні 1 % від їхньої
нормативної грошової оцінки.

Відшкодування податку на додану вартість при експорті

База оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відшкодування ПДВ
при експорті сільгосппродукції)» № 2003 від
03.02.2015, надано на розгляд ВРУ (ініціатор –
Бакуменко О.Б. та ін.)

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм стосовно сільгосптоваровиробників № 2160-1 від 17.02.2015, подано на
розгяд ВРУ (ініціатор – Нестереко В.Г.)

Законопроектом пропонується звільнити до
31.12.2017 року від оподаткування податком на
додану вартість експортні операції з зерновими
та технічними культурами. Виключенням є операції по експорту самих виробників та підприємств, які безпосередньо придбали зернові та
технічні культури у сільськогосподарських підприємств-виробників. При цьому останні можуть
претендувати на відшкодування до 50 % ПДВ з
державного бюджету.

Базою оподаткування для платників єдиного
податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників пропонується визначити нормативну грошову оцінку одного гектара
сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей,
пасовищ і багаторічних насаджень), проведену
станом на 1 липня 1995 року. Це означає відмову від урахування коефіцієнта індексації (коефіцієнт індексації в 2015 році складає 1,249) і
відповідне зменшення податку.

Оподаткування
сільськогосподарських
сервісних товариств

Альтернативні джерела енергії

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення
оподаткування податком на додану вартість
сільгосппродукції, яка виробляється особистими
селянськими господарствами та реалізується
через обслуговуючі кооперативи)» № 2052 від
06.02.2015, надано на розгляд ВРУ (ініціатор –
Івченко В.Є. та ін.)

Стимулювання використання альтернативної енергії

Законопроектом пропонується надати сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам
статус сільськогосподарських підприємств задля
залучення їх до системи пільгового оподаткування єдиним податком четвертої групи.

Законопроект пропонує механізм стимулювання
розвитку альтернативної електроенергетики
шляхом уніфікації умов розвитку всіх її підгалузей:

Оподаткування
земель

Проект Закону «Про внесення змін до деяких
законів України щодо конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» № 2010 від 03.02.2015, надано на
розгляд ВРУ (ініціатор – Домбровський О.Г та
ін.)

- введення єдиної для всіх видів альтернативних джерел енергії формули розрахунку «зеленого» тарифу;

сільськогосподарських

- скасування пільги щодо приєднання об’єктів
електроенергетики, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних
джерел енергії;

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких норм стосовно сільгосптоваровиробників»
№ 2128 від 13.02.2015, подано на розгляд ВРУ
(ініціатор – Нестеренко В.Г.)

- скасування вимоги щодо «місцевої складової»
для всіх типів виробництва електроенергії з
альтернативних джерел;

Законопроектом пропонується встановити ставку земельного податку для ділянок, що перебувають у власності громадян для ведення особистого товарного с/г виробництва у розмірі 3 %
від їхньої нормативної грошової оцінки. Для
сільськогосподарських земель, зданих в оренду

- введення спеціальної надбавки до «зеленого»
тарифу у разі застосування підчас будівництва
об’єкта альтернативної електроенергетики обладнання українського виробництва.
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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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