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Заборона на продаж земельних ділянок
с/г призначення

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні
ділянки сільгосп. призначення № 2673 від
20.04.2015, знаходиться на розгляді в комітеті
(ініціатор – Рудик С.Я.)

Сільськогосподарські землі
Заходи для захисту ґрунту від негативних
наслідків при cпалюванні рослинності

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо збереження
довкілля та родючого шару ґрунту) № 2507 від
01.04.2015, знаходиться на розгляді у комітетах
(ініціатор – Томенко М.В. та інші)

Законопроектом пропонується встановити заборону на продаж земельних ділянок с/г призначення. Така заборона, на думку автора, має
існувати безстроково. На сьогодні така заборона діє до 01.01.2016 р.

Пропонується запровадити штрафи та кримінальну відповідальність за випалювання рослинності (в тому числі дикоростучих рослин, їх залишків та стерні). При цьому кримінальна відповідальність (обмеженням волі на строк від
одного до трьох років) або накладання штрафу
від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (один неоподаткований мінімум доходів громадян на 2015 рік
становить 17 грн. = біля 70 євроцентів) буде
наставати, якщо площа випалювання становитиме більше 50 м2.

Пропонується також запровадити мінімальний
строк оренди земельних ділянок с/г призначення на 14 років. Протягом цього терміну сторони
можуть розірвати договір: за згодою сторін, за
ініціативи власника, або у разі невиконання
орендарем своїх обов’язків.
Передача реєстрації договорів оренди та
суборенди місцевим радам

Виключення полезахисних смуг зі складу
с/г земель

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо укладання
договору оренди (суборенди) землі) № 2717 від
23.04.2015, знаходиться на розгляді в комітетах
(ініціатор – Гудзенко В.І. та інші)

Проект Закону про внесення змін до Земельного
кодексу України щодо забезпечення ефективного використання полезахисних лісових смуг та
інших захисних насаджень № 2605 від
08.04.2015, знаходиться на розгляді в комітетах
(ініціатор – Гордєєв А.А. та інші)

Законопроектом пропонується надати повноваження головам сільських та селищних рад реєструвати договори оренди та суборенди земельних ділянок. При цьому кошти, що сплачуватимуться за реєстрацію, передбачається направляти у відповідні сільські та селищні бюджети.

Законопроектом передбачається виключити
полезахисні лісові смуги вздовж доріг зі складу
земель с/г призначення. Також пропонується
додати їх до переліку об’єктів, які можуть передаватись у користування без обов’язкового
проведення земельних торгів. При цьому на
отримання їх у користування можуть претендувати власники землі та інші землекористувачі,
які використовують прилеглі земельні ділянки
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва та мають у підпорядкуванні спеціалізовані підрозділи для ведення лісового господарства.

Державна підтримка
Звільнення від ПДВ експорту зернових

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення справедливих умов для реалізації сільгосппродукції та
підтримки безпосередніх сільгосп. товаровиробників № 2527 від 02.04.2015, знаходиться на
розгляді в комітетах (ініціатор – Кутовий Т.В. та
інші)
Законопроектом пропонується звільнити від
оподаткування ПДВ операції з постачання на
території України зернових та технічних культур, крім їхнього першого постачання сільськогосподарськими підприємствами – виробниками
та підприємствами, які безпосередньо придбали
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такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств – виробників.

Німецько-український агрополітичний діалог

- звільнити від сплати податку на нерухомість
дитячі садки, школи, сільські клуби та інші
об’єкти соціальної інфраструктури села, а також від сплати податку на нежитлову нерухомість будівлі та споруди с/г призначення;

Також від оподаткування ПДВ звільняються
операції з експорту, крім вивезення зернових та
технічних культур сільськогосподарськими підприємствами – виробниками, а також підприємствами (платниками податку на додану вартість
на загальних підставах), які безпосередньо
придбали такі зернові та технічні культури у
платників єдиного податку четвертої групи
(сільгоспвиробників).

- дозволити виробникам електричної енергії,
отриманої від когенеративних установок та
альтернативних джерел, переходити на 4 групу оподаткування (умови для сільгоспвиробників);

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з рисом та гречкою.

- передбачити, що авансовий внесок з податку
на прибуток у разі виплати дивідендів не
сплачується особами, які не є платниками податку на прибуток;

Аграрне законодавство

- виключити вимогу про спеціальну реєстрацію
прав на землю для цілей оподаткування;

Спрощення карантинного контролю

- включити до переліку с/г продукції побічну та
супутню продукцію рослинного та тваринного
походження;

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про карантин рослин" (щодо зменшення адміністративного навантаження) № 2655
від 17.04.2015 , знаходиться на розгляді у комітетах (ініціатор – Іванченко В.Є. та інші)

- у 2015 році не застосовувати штрафи за порушення порядку обчислення та правильності
заповнення декларації з податку на нежитлову
нерухомість;

Законопроектом пропонується:
- скоротити строк видачі фітосанітарного та
карантинного сертифікатів до 24 годин після
завантаження транспортного засобу;

- звільнити платників єдиного податку (спрощеної системи оподаткування і звітності для сільгоспвиробників) 4 групи від сплати податку на
нежитлову нерухомість.

- скласти список рослин, що підлягають карантинному контролю при ввезенні в Україну;
- запровадити публікацію на інтернет-сторінці
органів влади повного переліку рослин, що
підлягають карантинному контролю з зазначенням вимог кожної країни;

Автор:
Олександр Поліводський
Юридична фірма "Софія", Київ
opolivodskyy@lawfirmsofiya.kiev.ua
www.lawfirmsofiya.kiev.ua

- скасувати обов’язкову перевірку, яка вимагається на сьогодні для здійснення перевезення
та вирощування рослин;

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

- встановити, що видача карантинного сертифіката є обов’язковою лише за умови вивезення
рослин за межі карантинної зони.

Податкове законодавство
Спрощення оподаткування с/г виробників

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування в агропромисловому
комплексі)
№ 2585
від
07.04.2015, знаходиться на розгляді в комітетах
(ініціатор – Бакуменко О.Б. та інші)
Основними положеннями законопроекту пропонується:
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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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