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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення системи 

оподаткування у сфері земельних відносин і сільського господарства» 

Чинна редакція Редакція з урахуванням змін 

 

Стаття 14. Визначення понять Стаття 14. Визначення понять 

14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому 

значенні: 

14.1. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому 

значенні: 

Відсутній 

 

14.1.114. мінімальне податкове соціальне 

зобов'язання – обов’язковий платіж у складі плати за 

землю, що справляється з власників та користувачів 

(у тому числі орендарів) сільськогосподарських 

угідь;  

14.1.147. плата за землю - обов’язковий платіж у 

складі податку на майно, що справляється у формі 

земельного податку та орендної плати за земельні 

ділянки державної і комунальної власності; 

14.1.147. плата за землю - обов’язковий платіж у 

складі податку на майно, що справляється у формі 

земельного податку, мінімального податкового 

соціального зобов'язання та орендної плати за земельні 

ділянки державної і комунальної власності; 

14.1.235. сільськогосподарський товаровиробник для 

цілей глави 1 розділу XIV цього Кодексу - юридична 

особа незалежно від організаційно-правової форми, яка 

займається виробництвом сільськогосподарської 

продукції та/або розведенням, вирощуванням та 

виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та 

водосховищах) та її переробкою на власних чи 

орендованих потужностях, у тому числі 

власновиробленої сировини на давальницьких умовах, 

та здійснює операції з її постачання. 

14.1.235. сільськогосподарський товаровиробник для 

цілей розділу XII та глави 1 розділу XIV цього Кодексу 

- юридична особа незалежно від організаційно-правової 

форми, яка займається виробництвом 

сільськогосподарської продукції та/або розведенням, 

вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах 

(озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на 

основних фондах (паях), що знаходяться у власності 

або користуванні, у тому числі виробленої на 

давальницьких умовах із власновиробленої сировини, 

та здійснює операції з її постачання. 

Стаття 137. Порядок обчислення податку на Стаття 137. Порядок обчислення податку на 
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прибуток підприємств та сплати прибуток підприємств та сплати 

… 

137.6. Податок на прибуток, що підлягає сплаті до 

бюджету платниками податку, зменшується на суму 

нарахованого за звітний період податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до 

статті 266 цього Кодексу щодо об’єктів нежитлової 

нерухомості. 

 

 

Якщо платник податку на прибуток у звітному 

періоді не отримав прибутку, або сума податку на 

прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, залишок суми такого 

податку, не врахований у зменшення податку на 

прибуток поточного періоду, не переноситься на 

зменшення податку на прибуток наступних податкових 

(звітних) періодів. 

…. 

137.6. Податок на прибуток, що підлягає сплаті до 

бюджету платниками податку, зменшується на суму 

нарахованого за звітний період податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до 

статті 266 цього Кодексу щодо об’єктів нежитлової 

нерухомості, а також на суму нарахованого за звітний 

період відповідно до статей 269-287 цього Кодексу 

земельного податку. 

Якщо платник податку на прибуток у звітному 

періоді не отримав прибутку, або сума податку на 

прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки та земельного податку, 

залишок суми такого податку, не врахований у 

зменшення податку на прибуток поточного періоду, не 

переноситься на зменшення податку на прибуток 

наступних податкових (звітних) періодів. 

Стаття 165. Доходи, які не включаються до 

розрахунку загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу 

Стаття 165. Доходи, які не включаються до 

розрахунку загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу 

165.1. До загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку не 

включаються такі доходи: 

165.1.24. доходи, отримані від продажу власної 

сільськогосподарської продукції, що вирощена, 

відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, 

вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо 

фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у 

розмірах, встановлених Земельним кодексом України 

165.1. До загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку не 

включаються такі доходи: 

165.1.24. доходи, отримані від продажу власної 

сільськогосподарської продукції, що вирощена, 

відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, 

вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо 

фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у 

розмірах, встановлених Земельним кодексом України 
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для ведення: 

садівництва та/або для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки) та/або для індивідуального 

дачного будівництва. При цьому якщо власник 

сільськогосподарської продукції має ще земельні частки 

(паї), виділені в натурі (на місцевості), але не 

використовує їх (здає в оренду або обслуговує), 

отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської 

продукції не включаються до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу; 

особистого селянського господарства та/або 

земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), 

сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При 

цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці 

другому цього підпункту, а також розмір виділених в 

натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не 

використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), 

не враховуються. 

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці 

третьому цього підпункту, перевищує 2 гектари, дохід 

від продажу сільськогосподарської продукції підлягає 

оподаткуванню на загальних підставах. 

для ведення: 

садівництва та/або для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки) та/або для індивідуального 

дачного будівництва. При цьому якщо власник 

сільськогосподарської продукції має ще земельні частки 

(паї), виділені в натурі (на місцевості), але не 

використовує їх (здає в оренду або обслуговує), 

отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської 

продукції не включаються до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу; 

особистого селянського господарства та/або 

земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), 

сукупний розмір яких не перевищує 1 гектар. При 

цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці 

другому цього підпункту, а також розмір виділених в 

натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не 

використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), 

не враховуються. 

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці 

третьому цього підпункту, перевищує 1 гектар, 

оподаткуванню підлягає дохід від продажу 

сільськогосподарської продукції, що вирощена, 

відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, 

вироблена, оброблена та/або перероблена на площі 

земельних ділянок, що перевищує 1 гектар. Платник 

податку самостійно обирає земельну ділянку (її 

відповідну частину) з якої дохід від вирощеної, 

відгодованої, виловленої, зібраної, виготовленої, 

виробленої, обробленої та/або переробленої продукції 
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не включаються до  оподатковуваного доходу. 

Стаття 166. Податкова знижка Стаття 166. Податкова знижка 

166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до 

податкової знижки. 

Платник податку має право включити до податкової 

знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника 

податку за наслідками звітного податкового року, 

визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 

статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним 

протягом звітного податкового року витрати: 

166.3. Перелік витрат, дозволених до включення до 

податкової знижки. 

Платник податку має право включити до податкової 

знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника 

податку за наслідками звітного податкового року, 

визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 

статті 164 цього Кодексу, такі фактично здійснені ним 

протягом звітного податкового року витрати: 

Відсутній  166.3.9. суму нарахованого за звітний податковий 

рік та перерахованого до бюджету земельного 

податку. Податкова знижка у цьому випадку 

застосовується лише до суми зобов'язань з податку 

на доходи фізичних осіб, що сплачуються з доходів, 

отриманих від продажу власної 

сільськогосподарської продукції, що вирощена, 

відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, 

вироблена, оброблена та/або перероблена 

безпосередньо фізичною особою. 

Стаття 200
1
. Електронне адміністрування податку 

на додану вартість 

Стаття 200
1
. Електронне адміністрування податку 

на додану вартість 

200
-1

.2. Платникам податку автоматично 

відкриваються рахунки в системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість. 

Платникам  сільськогосподарським 

підприємствам, що обрали спеціальний режим 

оподаткування відповідно до статті 209 цього 

Кодексу, додатково відкриваються: 

а) рахунки в системі електронного 

200
-1

.2. Платникам податку автоматично 

відкриваються рахунки в системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість. 

Платникам  сільськогосподарським 

підприємствам, що обрали спеціальний режим 

оподаткування відповідно до статті 209 цього 

Кодексу, додатково відкриваються рахунки в системі 

електронного адміністрування податку, призначені 
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адміністрування податку, призначені для 

перерахування коштів до Державного бюджету 

України та на їх спеціальні рахунки, відкриті в 

установах банків та/або органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, 

для здійснення операцій з постачання 

сільськогосподарських товарів/послуг (крім 

зернових і технічних культур та продукції 

тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 

цього Кодексу);  

б) рахунки в системі електронного 

адміністрування податку, призначені для 

перерахування коштів до Державного бюджету 

України та на їх спеціальні рахунки, відкриті в 

установах банків та/або органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, 

для здійснення операцій з постачання зернових та 

технічних культур, визначених у пункті 209.19 статті 

209 цього Кодексу; 

в) рахунки в системі електронного 

адміністрування податку, призначені для 

перерахування коштів до Державного бюджету 

України та на їх спеціальні рахунки, відкриті в 

установах банків та/або органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, 

для здійснення операцій з постачання продукції 

тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 

цього Кодексу. 

для перерахування коштів на їх спеціальні рахунки, 

відкриті в установах банків та/або органах, що 

здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, для здійснення операцій з 

постачання сільськогосподарських товарів/послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200
1
.3. Платник податку має право зареєструвати 

податкові накладні та/або розрахунки коригування в 

200
1
.3. Платник податку має право зареєструвати 

податкові накладні та/або розрахунки коригування в 
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Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку 

(ΣНакл), обчислену за такою формулою: 

… 

∑ ПопРах  загальна сума поповнення з поточного 

рахунку платника податку рахунка в системі 

електронного адміністрування податку, в тому числі 

рахунків у системі електронного адміністрування 

податку платника  сільськогосподарського 

підприємства, що обрало спеціальний режим 

оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, 

зазначених у підпунктах "а"  "в" пункту 200
1
.2 цієї 

статті. 

 

Не враховуються в обрахунку показника 

ПопРах суми, зараховані на рахунки платників у 

системі електронного адміністрування податку з: 

а) рахунків у системі електронного 

адміністрування податку, відкритих для 

перерахування коштів до Державного бюджету 

України та на спеціальні рахунки, відкриті в 

установах банків та/або в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, 

для здійснення операцій з постачання 

сільськогосподарських товарів/послуг (крім 

зернових та технічних культур та продукції 

тваринництва, визначених у пункті 209.19 статті 209 

цього Кодексу); 

б) рахунків у системі електронного 

адміністрування податку, відкритих для 

перерахування коштів до Державного бюджету 

Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку 

(ΣНакл), обчислену за такою формулою: 

… 

ΣПопРах - загальна сума поповнення з поточного 

рахунку платника рахунка в системі електронного 

адміністрування податку, в тому числі рахунка в 

системі електронного адміністрування податку платника 

- сільськогосподарського підприємства, що обрало 

спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 

209 цього Кодексу, відкритого для перерахування 

коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в 

установах банків та/або в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів. 

Не враховуються в обрахунку показника 

ПопРах суми, зараховані на рахунки платників у 

системі електронного адміністрування податку з 

рахунків у системі електронного адміністрування 

податку, відкритих для перерахування коштів на 

спеціальні рахунки, відкриті в установах банків 

та/або в органах, що здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів, для здійснення 

операцій з постачання сільськогосподарських 

товарів/послуг. 
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України та на спеціальні рахунки, відкриті в 

установах банків та/або в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, 

для здійснення операцій з постачання зернових та 

технічних культур, визначених у пункті 209.19 статті 

209 цього Кодексу; 

в) рахунків у системі електронного 

адміністрування податку, відкритих для 

перерахування коштів до Державного бюджету 

України та на спеціальні рахунки, відкриті в 

установах банків та/або в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, 

для здійснення операцій з постачання продукції 

тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 

цього Кодексу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200
1
.5. З рахунку у системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість платника 

перераховуються кошти до державного бюджету в сумі 

податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що 

підлягає сплаті за наслідками звітного податкового 

періоду, та на поточний рахунок платника податку за 

його заявою, яка подається до контролюючого органу у 

складі податкової звітності з податку на додану вартість, 

у розмірі суми коштів, що перевищує суму 

задекларованих до сплати до бюджету податкових 

зобов’язань та суми податкового боргу з податку. При 

цьому перерахування коштів на поточний рахунок 

платника може здійснюватися у разі відсутності 

перевищення суми податку, зазначеної у виданих 

податкових накладних, складених у звітному періоді та 

200
1
.5. З рахунку у системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість платника 

перераховуються кошти до державного бюджету в сумі 

податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що 

підлягає сплаті за наслідками звітного податкового 

періоду, та на поточний рахунок платника податку за 

його заявою, яка подається до контролюючого органу у 

складі податкової звітності з податку на додану вартість, 

у розмірі суми коштів, що перевищує суму 

задекларованих до сплати до бюджету податкових 

зобов’язань та суми податкового боргу з податку. При 

цьому перерахування коштів на поточний рахунок 

платника може здійснюватися у разі відсутності 

перевищення суми податку, зазначеної у виданих 

податкових накладних, складених у звітному періоді та 



 8 

зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових 

накладних, над сумою податкових зобов’язань з податку 

за операціями з постачання товарів/послуг, 

задекларованих у податковій звітності з податку на 

додану вартість у цьому звітному періоді. 

 

 

Кошти, що надійшли на рахунки, визначені у 

підпунктах "а"  "в" пункту 2001.2 цієї статті, 

автоматично перераховуються органом, що здійснює 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, на 

рахунок такого платника в системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість та на 

спеціальний рахунок такого платника протягом 

наступного операційного дня. Реквізити такого 

спеціального рахунка платник  сільськогосподарське 

підприємство, що обрав спеціальний режим 

оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, 

зобов’язаний зазначати у податковій звітності з податку 

на додану вартість. 

зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових 

накладних, над сумою податкових зобов’язань з податку 

за операціями з постачання товарів/послуг, 

задекларованих у податковій звітності з податку на 

додану вартість у цьому звітному періоді. 

 

 

Кошти, що надійшли на рахунок, визначений у 

абзаці другому пункту 200
1
.2 цієї статті, автоматично 

перераховуються органом, що здійснює казначейське 

обслуговування бюджетних коштів, на спеціальний 

рахунок такого платника протягом наступного 

операційного дня. Реквізити такого спеціального 

рахунка платник  сільськогосподарське підприємство, 

що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно 

до статті 209 цього Кодексу, зобов’язаний зазначати у 

податковій звітності з податку на додану вартість. 

Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування 

діяльності у сфері сільського та лісового 

господарства, а також рибальства 

Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування 

діяльності у сфері сільського господарства 

209.1. Резидент, який провадить підприємницьку 

діяльність у сфері сільського і лісового господарства та 

рибальства та відповідає критеріям, встановленим у 

пункті 209.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське 

підприємство), може обрати спеціальний режим 

оподаткування. 

 

209.1. Резидент, який провадить підприємницьку 

діяльність у сфері сільського господарства та відповідає 

критеріям, встановленим у пункті 209.6 цієї статті (далі - 

сільськогосподарське підприємство), може обрати 

спеціальний режим оподаткування. 
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209.2. Позитивна різниця між сумою податкових 

зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою 

податкового кредиту звітного (податкового) періоду, 

визначена: 

а) за операціями з сільськогосподарськими 

товарами/послугами (крім операцій із зерновими і 

технічними культурами та операцій з продукцією 

тваринництва) підлягає перерахуванню: 

до державного бюджету - у розмірі 50 відсотків; 

на спеціальні рахунки, відкриті 

сільськогосподарським підприємствам - суб’єктам 

спеціального режиму оподаткування в установах банків 

та/або в органах, що здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів, - у розмірі 50 

відсотків; 

б) за операціями із зерновими і технічними 

культурами підлягає перерахуванню: 

до державного бюджету - у розмірі 85 відсотків; 

на спеціальні рахунки, відкриті 

сільськогосподарським підприємствам - суб’єктам 

спеціального режиму оподаткування в установах банків 

та/або в органах, що здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів, - у розмірі 15 

відсотків; 

в) за операціями з продукцією тваринництва 

підлягає перерахуванню: 

до державного бюджету - у розмірі 20 відсотків; 

на спеціальні рахунки, відкриті 

сільськогосподарським підприємствам - суб’єктам 

спеціального режиму оподаткування в установах банків 

209.2. Позитивна різниця між сумою податкових 

зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою 

податкового кредиту звітного (податкового) періоду, 

визначена за операціями з сільськогосподарськими 

товарами/послугами підлягає перерахуванню на 

спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським 

підприємствам - суб’єктам спеціального режиму 

оподаткування в установах банків та/або в органах, 

що здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів. 
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та/або в органах, що здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів, - у розмірі 80 

відсотків. 

209.2.1. Сільськогосподарські підприємства для 

забезпечення перерахування, зазначеного у: 

а) підпункті "а" пункту 209.2 цієї статті, 

зараховують кошти на власні рахунки в системі 

електронного адміністрування податку на додану 

вартість, відкриті для перерахування коштів до 

державного бюджету та на спеціальні рахунки, 

відкриті в установах банків та/або в органах, що 

здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів для здійснення операцій з 

сільськогосподарськими товарами/послугами (крім 

операцій із зерновими і технічними культурами та 

операцій з продукцією тваринництва); 

б) підпункті "б" пункту 209.2 цієї статті, 

зараховують кошти на власні рахунки в системі 

електронного адміністрування податку на додану 

вартість, відкриті для перерахування коштів до 

державного бюджету та на спеціальні рахунки, 

відкриті в установах банків та/або в органах, що 

здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, для здійснення операцій з 

постачання зернових і технічних культур; 

в) підпункті "в" пункту 209.2 цієї статті, 

зараховують кошти на власні рахунки в системі 

електронного адміністрування податку на додану 

вартість, відкриті для перерахування коштів до 

державного бюджету та на спеціальні рахунки, 

209.2.1. Сільськогосподарські підприємства для 

забезпечення перерахування, зазначеного у пункті 

209.2 цієї статті, зараховують кошти на власні 

рахунки в системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість, відкриті для 

перерахування коштів на спеціальні рахунки, 

відкриті в установах банків та/або в органах, що 

здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів для здійснення операцій з 

сільськогосподарськими товарами/послугами. 
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відкриті в установах банків та/або в органах, що 

здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, для здійснення операцій із 

продукцією тваринництва. 

209.2.2. Кошти, зараховані на рахунки в системі 

електронного адміністрування податку на додану 

вартість, зазначені у підпункті 209.2.1 пункту 209.2 

цієї статті, автоматично протягом наступного 

операційного дня за днем, в якому кошти надійшли 

на такі рахунки, перераховуються органом, що 

здійснює казначейське обслуговування бюджетних 

коштів, у таких розмірах: 

а) з рахунків, зазначених у підпункті "а" 

підпункту 209.2.1 пункту 209.2 цієї статті: 

50 відсотків - на рахунки платників у системі 

електронного адміністрування податку на додану 

вартість; 

50 відсотків - на спеціальні рахунки 

сільськогосподарських підприємств, відкриті в 

установах банків та/або в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів; 

б) з рахунків, зазначених у підпункті "б" 

підпункту 209.2.1 пункту 209.2 цієї статті: 

85 відсотків - на рахунки платників у системі 

електронного адміністрування податку на додану 

вартість;  

15 відсотків - на спеціальні рахунки 

сільськогосподарських підприємств, відкриті в 

установах банків та/або в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів; 

209.2.2. Кошти, зараховані на рахунки в системі 

електронного адміністрування податку на додану 

вартість, зазначені у підпункті 209.2.1 пункту 209.2 

цієї статті, автоматично протягом наступного 

операційного дня за днем, в якому кошти надійшли 

на такі рахунки, перераховуються органом, що 

здійснює казначейське обслуговування бюджетних 

коштів, на спеціальні рахунки 

сільськогосподарських підприємств, відкриті в 

установах банків та/або в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів.  
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в) з рахунків, зазначених у підпункті "в" 

підпункту 209.2.1 пункту 209.2 цієї статті: 

20 відсотків - на рахунки платників у системі 

електронного адміністрування податку на додану 

вартість; 

80 відсотків - на спеціальні рахунки 

сільськогосподарських підприємств, відкриті в 

установах банків та/або в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів. 

209.7. Сільськогосподарськими вважаються 

товари, зазначені у товарних групах 1-24, товарних 

позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та 

послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, 

на яку відповідно до пункту 209.17 цієї статті 

поширюється дія спеціального режиму оподаткування у 

сфері сільського та лісового господарства, а також 

рибальства, якщо такі товари вирощуються, 

відгодовуються, виловлюються або збираються 

(заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо 

платником податку - суб'єктом спеціального режиму 

оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг у 

інших осіб), які поставляються зазначеним платником 

податку - їх виробником. 

209.7. Сільськогосподарськими вважаються 

товари, зазначені у товарних групах 1-24, товарних 

позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та 

послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, 

на яку відповідно до пункту 209.17 цієї статті 

поширюється дія спеціального режиму оподаткування у 

сфері сільського господарства, якщо такі товари 

вирощуються, або відгодовуються, а послуги надаються, 

безпосередньо платником податку - суб'єктом 

спеціального режиму оподаткування (крім придбання 

таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються 

зазначеним платником податку - їх виробником. 

209.10. Сільськогосподарське підприємство 

реєструється як суб’єкт спеціального режиму 

оподаткування з дотриманням правил та у строки, що 

визначені статтею 183 цього Кодексу для реєстрації 

платників податку на додану вартість. 

209.10. Сільськогосподарське підприємство 

реєструється як суб’єкт спеціального режиму 

оподаткування з дотриманням правил та у строки, що 

визначені статтею 183 цього Кодексу для реєстрації 

платників податку на додану вартість. 

У реєстрі суб’єктів спеціального режиму 

оподаткування, крім відомостей, передбачених для 

У реєстрі суб’єктів спеціального режиму 

оподаткування, крім відомостей, передбачених для 



 13 

реєстрації платників податку на додану вартість на 

загальних підставах, повинен міститися перелік видів 

діяльності такого сільськогосподарського підприємства, 

на які поширюється дія спеціального режиму 

оподаткування діяльності у сфері сільського та 

лісового господарства, а також рибальства, та дата 

внесення запису про такі види діяльності. 

реєстрації платників податку на додану вартість на 

загальних підставах, повинен міститися перелік видів 

діяльності такого сільськогосподарського підприємства, 

на які поширюється дія спеціального режиму 

оподаткування діяльності у сфері сільського 

господарства, та дата внесення запису про такі види 

діяльності. 

209.14. Сільськогосподарське підприємство - 

суб'єкт спеціального режиму оподаткування здійснює 

оподаткування операцій з продажу (постачання) 

сільськогосподарської продукції за ставкою, визначеною 

підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу. 

209.14. Сільськогосподарське підприємство - 

суб'єкт спеціального режиму оподаткування здійснює 

оподаткування операцій з продажу (постачання) 

сільськогосподарської продукції за ставкою, визначеною 

підпунктом "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу. 

У разі експорту сільськогосподарської продукції 

застосовується ставка податку, визначена підпунктом 

"б" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу. 

У разі експорту сільськогосподарської продукції 

застосовується ставка податку, визначена підпунктом 

"б" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу. 

209.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі 

терміни: 

209.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі 

терміни: 

209.15.1. виробничі фактори, за рахунок яких 

сформовано податковий кредит: 

а) товари/послуги, які придбаваються 

сільськогосподарським підприємством для їх 

використання у виробництві сільськогосподарської 

продукції, а також основні фонди, які придбаваються 

(споруджуються) з метою їх використання у 

виробництві сільськогосподарської продукції. 

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, 

виготовлені та/або придбані, використовуються 

сільськогосподарським підприємством частково для 

виробництва сільськогосподарських товарів/послуг, у 

тому числі зернових і технічних культур, та/або 

209.15.1. виробничі фактори, за рахунок яких 

сформовано податковий кредит: 

а) товари/послуги, які придбаваються 

сільськогосподарським підприємством для їх 

використання у виробництві сільськогосподарської 

продукції, а також основні фонди, які придбаваються 

(споруджуються) з метою їх використання у 

виробництві сільськогосподарської продукції. 

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, 

виготовлені та/або придбані, використовуються 

сільськогосподарським підприємством частково для 

виробництва сільськогосподарських товарів/послуг, а 

частково для інших товарів/послуг, сума сплаченого 
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продукції тваринництва, а частково для інших 

товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) 

податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої 

ваги вартості таких сільськогосподарських 

товарів/послуг у загальній вартості всіх товарів/послуг, 

поставлених за 12 попередніх послідовних звітних 

(податкових) періодів. 

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, 

виготовлені та/або придбані, використовуються 

сільськогосподарським підприємством частково для 

виробництва зернових культур і технічних культур, 

та/або частково для виробництва продукції 

тваринництва, та/або частково для інших 

сільськогосподарських товарів/послуг, сума 

сплаченого (нарахованого) податкового кредиту 

розподіляється виходячи з питомої ваги вартості 

таких зернових і технічних культур, продукції 

тваринництва та інших сільськогосподарських 

товарів/послуг у загальній вартості усіх 

сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених 

за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) 

періодів; 

(нарахованого) податкового кредиту розподіляється 

виходячи з питомої ваги вартості таких 

сільськогосподарських товарів/послуг у загальній 

вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 

попередніх послідовних звітних (податкових) періодів. 

 

 

У разі зміни напряму використання товарів/робіт, 

основних фондів платник податку проводить 

коригування податкового кредиту виходячи з 

вартості придбання товарів/послуг, балансової 

(залишкової) вартості основних фондів, що склалася 

станом на початок звітного (податкового) періоду, 

протягом якого здійснено зміну напряму 

використання.  

б) послуги, супутні постачанню 

сільськогосподарського товару, який вирощується, 

відгодовується, виловлюється або збирається 

(заготовлюється) безпосередньо платником податку: 

б) послуги, супутні постачанню 

сільськогосподарського товару, який вирощується або, 

відгодовується безпосередньо платником податку: 

сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його 

брикетування чи складування, проведення інших 

польових робіт, включаючи внесення добрив та засобів 

захисту рослин; 

сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його 

брикетування чи складування, проведення інших 

польових робіт, включаючи внесення добрив та засобів 

захисту рослин; 
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пакування та підготовка до продажу, у тому числі 

сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та 

силосування сільськогосподарської продукції (01.41.0 

КВЕД); 

пакування та підготовка до продажу, у тому числі 

сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та 

силосування сільськогосподарської продукції (01.41.0 

КВЕД); 

зберігання сільськогосподарської продукції; зберігання сільськогосподарської продукції; 

вирощування, розведення, відгодівля та забій 

свійських сільськогосподарських тварин, застосування 

засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних 

заходів; 

вирощування, розведення, відгодівля та забій 

свійських сільськогосподарських тварин, застосування 

засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних 

заходів; 

отримання послуг з використання 

сільськогосподарської техніки, крім отримання її у 

фінансову оренду (лізинг); 

отримання послуг з використання 

сільськогосподарської техніки, крім отримання її у 

фінансову оренду (лізинг); 

отримання послуг, супутніх веденню 

сільськогосподарської діяльності, а саме з питань 

оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, 

організації внутрішнього виробничого управління 

(74.14.0 КВЕД); 

отримання послуг, супутніх веденню 

сільськогосподарської діяльності, а саме з питань 

оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, 

організації внутрішнього виробничого управління; 

знищення бур'яну та шкідливих комах, оброблення 

посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту 

рослин, а також використання засобів захисту тварин; 

знищення бур'яну та шкідливих комах, оброблення 

посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту 

рослин, а також використання засобів захисту тварин; 

експлуатація меліоративних зрошувальних та 

осушувальних систем для посівних площ і 

сільськогосподарських угідь; 

експлуатація меліоративних зрошувальних та 

осушувальних систем для посівних площ і 

сільськогосподарських угідь; 

розділ м'яса для товарної кондиції; розділ м'яса для товарної кондиції; 

209.15.2. діяльність у сфері сільського господарства: 

а) виробництво продукції рослинництва, а саме 

рослинних культур, а також вирощування фруктів та 

овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритих 

або закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів, 

саджанців та водоростей, а також їх обробка, переробка 

209.15.2. діяльність у сфері сільського господарства: 

а) виробництво продукції рослинництва, а саме 

рослинних культур, а також вирощування фруктів та 

овочів, (у відкритих або закритих ґрунтах),  саджанців, а 

також їх обробка, переробка та/або консервація; 

б) виробництво продукції тваринництва, а саме 
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та/або консервація; 

б) виробництво продукції тваринництва, а саме 

свійських сільськогосподарських тварин, птахівництва, 

кролівництва, бджільництва, а також розведення 

шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та 

інших наземних ссавців, безхребетних та комах, а також 

їх обробка, переробка та/або консервація; 

в) надання послуг іншим 

сільгосптоваровиробникам (юридичним особам) та/або 

фізичним особам з використанням 

сільськогосподарської техніки, крім надання її у 

фінансову оренду (лізинг); 

свійських сільськогосподарських тварин, птахівництва, 

кролівництва, бджільництва, а також розведення 

шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та 

інших наземних ссавців, безхребетних та комах, а також 

їх обробка, переробка та/або консервація; 

в) надання послуг іншим 

сільгосптоваровиробникам (юридичним особам) та/або 

фізичним особам з використанням 

сільськогосподарської техніки, крім надання її у 

фінансову оренду (лізинг); 

209.15.3. діяльність у сфері лісового господарства 

(лісництва): 

а) залісення, вирощування і догляд за деревами 

або чагарниками чи вирубування дерев та/або 

чагарників; 

б) збирання дикорослих грибів та ягід, інших 

дикорослих рослин, їх обробка та консервація; 

Виключено 

209.15.4. діяльність у сфері рибальства: 

а) розведення та/або виловлення прісноводної 

(лиманної) риби чи інших прісноводних (лиманних) 

(05.02.0, 05.01.0 КВЕД); 

б) розведення та виловлення морської або 

океанічної риби або безхребетних (05.02.0, 05.01.0 

КВЕД); 

в) розведення та виловлювання мушель, устриць, 

ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей; 

г) обробка та/або консервація риби або інших 

прісноводних чи морських безхребетних, мушель, 

Виключено 
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устриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей; 

209.15.5. виробництво продукції на давальницьких 

умовах із сировини, яка вирощується, відгодовується, 

виловлюється або збирається (заготовлюється) 

безпосередньо платником податку, - це операція з 

постачання сільськогосподарської сировини замовником 

(власником) - суб'єктом спецрежиму виробникові 

(переробникові) та прийняття останнім для переробки 

(обробки, збагачення чи використання) на готову 

продукцію на виробничих потужностях такого 

виробника (переробника) за відповідну плату без 

отримання права власності на таку продукцію. 

209.15.5. виробництво продукції на давальницьких 

умовах із сировини, яка вирощується або 

відгодовується безпосередньо платником податку, - це 

операція з постачання сільськогосподарської сировини 

замовником (власником) - суб'єктом спецрежиму 

виробникові (переробникові) та прийняття останнім для 

переробки (обробки, збагачення чи використання) на 

готову продукцію на виробничих потужностях такого 

виробника (переробника) за відповідну плату без 

отримання права власності на таку продукцію. 

209.16. Обробка чи переробка продукції, 

одержаної в результаті діяльності платника податку у 

сфері сільського та лісового господарства і рибальства, 

вважається діяльністю у сфері сільського та лісового 

господарства і рибальства за умови, якщо така 

продукція вирощується, відгодовується, виловлюється 

або збирається (заготовлюється) безпосередньо 

платником податку (крім їх придбання в інших осіб) 

(05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 

15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 

15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0 КВЕД). 

209.16. Обробка чи переробка продукції, 

одержаної в результаті діяльності платника податку у 

сфері сільського господарства, вважається діяльністю у 

сфері сільського господарства за умови, якщо така 

продукція вирощується або відгодовується 

безпосередньо платником податку (крім їх придбання в 

інших осіб) (10.11, 10.12, 10.13, 10.41, , 10.51, , 10.81,  

КВЕД). 

209.17. Дія спеціального режиму оподаткування 

діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а 

також рибальства поширюється на: 

209.17. Дія спеціального режиму оподаткування 

діяльності у сфері сільського господарства поширюється 

на: 

209.17.1. вирощування зернових та технічних 

культур (01.11.0 КВЕД): 

вирощування зернових культур на зерно для 

продовольчого споживання, на корм, на насіння; 

209.17.1. вирощування фабричного цукрового 

буряку (01.11.0 КВЕД); 
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вирощування бобових культур, які підлягатимуть 

сушінню, лущінню на зерно для продовольчого 

споживання, на корм, на насіння; 

вирощування картоплі для продовольчого 

споживання, технічних цілей, на насіння; 

вирощування фабричного цукрового буряку; 

вирощування тютюну і махорки, первинне 

оброблення листя (збирання, сушіння, сортування 

тощо), вирощування розсади; 

вирощування насіння та плодів олійних культур 

(арахісу, сої, соняшнику, кользи, рапсу, рижію тощо) 

для продовольчого споживання, технічних цілей, а 

також на насіння; 

вирощування однорічних і багаторічних трав на 

зелений корм, випас, сіно, сінаж і силос; 

вирощування кормових коренеплодів (буряку, 

брукви, турнепсу тощо); 

вирощування баштанних кормових культур; 

вирощування зернових і зернобобових, а також їх 

сумішей на зелений корм, випас, сіно, сінаж, силос; 

одержування насіння цукрового буряку та 

насіння кормових культур (включаючи трави); 

вирощування та первинне оброблення 

(замочування) прядивних культур; 

вирощування ефіроолійних культур; 

вирощування лікарських однорічних і 

багаторічних трав'янистих, напівчагарникових, 

ліано- та деревоподібних культур; 

вирощування садивного матеріалу ефіроолійних 

та лікарських культур; 
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вирощування коренеплодів і бульбоплодів з 

високим вмістом крохмалю або інуліну (топінамбуру, 

батату тощо); 

вирощування шишок хмелю, цикорію; 

209.17.2. овочівництво; декоративне садівництво та 

вирощування продукції розсадників (01.12.0 КВЕД): 

вирощування овочевих та баштанних культур для 

продовольчого споживання: помідорів, огірків, капусти, 

столової моркви та буряків, кабачків, баклажанів, динь, 

кавунів, бобових, які не підлягатимуть лущінню, салатів, 

цибулі, цукрової кукурудзи та інших; 

вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, 

шпинату тощо; 

вирощування овочевої розсади, насіння овочевих 

культур; 

вирощування міцелію та грибів, збирання лісових 

грибів; 

вирощування квітів, насіння, розсади, квіткових 

цибулин, бульб тощо; 

вирощування садивного матеріалу плодово-

ягідних і горіхоплідних культур та винограду; 

209.17.2. овочівництво; та вирощування продукції 

розсадників (01.12.0 КВЕД): 

вирощування овочевих та баштанних культур для 

продовольчого споживання: помідорів, огірків, капусти, 

столової моркви та буряків, кабачків, баклажанів, динь, 

кавунів, бобових, які не підлягатимуть лущінню, салатів, 

цибулі, цукрової кукурудзи та інших; 

вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, 

шпинату тощо; 

вирощування овочевої розсади, насіння овочевих 

культур; 

вирощування садивного матеріалу плодово-ягідних і 

горіхоплідних культур та винограду; 

209.17.3. вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур 

для виробництва напоїв і прянощів (01.13.0 КВЕД): 

вирощування фруктів: яблук, слив тощо; 

вирощування ягід: суниці, малини, смородини тощо; 

вирощування винограду; 

вирощування горіхів (горіхів волоських, мигдалю, 

фісташок, фундука тощо); 

вирощування культур для виробництва прянощів 

(листя, квітів, насіння, плодів); 

209.17.3. вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур 

для виробництва напоїв (01.13.0 КВЕД): 

вирощування фруктів: яблук, слив тощо; 

вирощування ягід: суниці, малини, смородини тощо; 

вирощування винограду; 

вирощування горіхів (горіхів волоських, мигдалю, 

фісташок, фундука тощо); 

виключено  
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вирощування садивного матеріалу рослин для 

виробництва прянощів; 

перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в 

межах господарства, що їх вирощує; 

виключено 

 

перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в 

межах господарства, що їх вирощує; 

209.17.4. розведення великої рогатої худоби 

(01.21.0 КВЕД): 

209.17.4. розведення великої рогатої худоби (клас 

01.41, клас 01.42 КВЕД): 

209.17.5. розведення овець, кіз, коней (01.22.0 

КВЕД): 

209.17.5. розведення овець, кіз, коней (клас 01.43, 

клас 01.45, клас 01.49 КВЕД): 

209.17.6. розведення свиней (01.23.0 КВЕД): 209.17.6. розведення свиней (клас 01.46 КВЕД): 

209.17.7. розведення птиці (01.24.0 КВЕД): 209.17.7. розведення птиці (клас 01.47, клас 01.49 

КВЕД): 

209.17.8. розведення інших тварин (01.25.0 

КВЕД): 

209.17.8. розведення інших тварин (клас 01.49 

КВЕД): 

209.17.9. змішане сільське господарство (01.30.0 

КВЕД); 

Виключено 

209.17.10. лісівництво (02.01.1 КВЕД): 

вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка 

саджанців, охорона лісу та лісосік; 

вирощування молодого порослевого лісу та 

балансової деревини; 

вирощування лісосадивних матеріалів; 

вирощування різдвяних ялинок; 

вирощування рослинних матеріалів для 

плетіння; 

Виключено 

209.17.11. одержання продукції лісового 

господарства (02.01.2 КВЕД): 

збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, 

моху тощо); 

збирання соків (березового, кленового тощо); 

збирання живиці, природних смол; 

Виключено 
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збирання насіння дерев і чагарників для 

лісонасаджень; 

збирання корка, шелаку, камеді, бальзамів, 

дикорослих луб'яних рослин; 

209.17.12. рибництво (05.02.0 КВЕД): 

морське і прісноводне рибництво; 

Виключено 

209.17.13. надання послуг у рибальстві, 

рибництві: 

послуги, пов'язані з рибальством (05.01.0 КВЕД); 

надання послуг, пов'язаних з діяльністю 

риборозплідників та рибних ферм, обстеження стану 

водоймищ (05.02.0 КВЕД); 

Виключено 

209.17.14. надання послуг у рослинництві, 

облаштування ландшафту (01.41.0 КВЕД): 

надання послуг у рослинництві за винагороду або на 

договірній основі: передпосівна підготовка полів і 

насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння 

сільськогосподарських культур; обприскування 

сільськогосподарських культур, у тому числі з повітря; 

обрізання плодових дерев та винограду; 

пересаджування рису, розсаджування буряку; 

надання послуг із збирання врожаю та підготовка 

продукції до первинної реалізації: очищення, різання, 

сортування, сушіння, дезінфекція, покривання воском, 

полірування, пакування, лущення, замочування, 

охолодження чи пакування навалом, у тому числі з 

фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин 

від хвороб і шкідників; агрохімічне обслуговування; 

надання послуг із використанням 

сільськогосподарської техніки за участю 

209.17.14. допоміжна діяльність у рослинництві, 

облаштування ландшафту (01.61.0 КВЕД): 

надання послуг у рослинництві за винагороду або на 

договірній основі: передпосівна підготовка полів і 

насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння 

сільськогосподарських культур; обприскування 

сільськогосподарських культур, у тому числі з повітря; 

обрізання плодових дерев та винограду; розсаджування 

буряку; 

надання послуг із збирання врожаю та підготовка 

продукції до первинної реалізації: очищення, різання, 

сортування, сушіння, дезінфекція, покривання воском, 

полірування, пакування, лущення, замочування, 

охолодження чи пакування навалом, у тому числі з 

фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин 

від хвороб і шкідників; агрохімічне обслуговування; 

надання послуг із використанням 

сільськогосподарської техніки за участю 
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обслуговуючого персоналу; 

експлуатація зрошувальних і осушувальних систем; 

насадження та облаштування ландшафту для захисту 

від шуму, вітру, ерозії, видимості та засліплення; 

облаштування і догляд ландшафту з метою захисту 

навколишнього природного середовища (відновлення 

природного стану, рекультивація, меліорація земель, 

створення зон затримки вологи, відстійників дощової 

води тощо); 

обслуговуючого персоналу; 

експлуатація зрошувальних і осушувальних систем; 

насадження та облаштування ландшафту для захисту 

від шуму, вітру, ерозії, видимості та засліплення; 

облаштування і догляд ландшафту з метою захисту 

навколишнього природного середовища (відновлення 

природного стану, рекультивація, меліорація земель, 

створення зон затримки вологи, відстійників дощової 

води тощо); 

209.17.15. надання послуг у тваринництві 

(01.42.0 КВЕД): 

надання послуг у тваринництві за винагороду або на 

договірній основі: 

утримання тварин та послуги з догляду за свійською 

худобою і птицею; 

послуги з обстеження стану стада, перегону та 

випасу худоби, очищення та дезінфекції тваринницьких 

приміщень тощо; 

послуги із стимулювання розведення худоби і птиці 

та забезпечення зростання їх продуктивності; 

штучне запліднення тварин; 

стриження овець; 

209.17.15. допоміжна діяльність у тваринництві 

(01.62.0 КВЕД): 

надання послуг у тваринництві за винагороду або на 

договірній основі: 

утримання тварин та послуги з догляду за свійською 

худобою і птицею; 

послуги з обстеження стану стада, перегону та 

випасу худоби, очищення та дезінфекції тваринницьких 

приміщень тощо; 

послуги із стимулювання розведення худоби і птиці 

та забезпечення зростання їх продуктивності; 

штучне запліднення тварин; 

стриження овець; 

209.17.16. надання послуг у лісовому господарстві 

(02.02.0 КВЕД): 

послуги з лісівництва (таксація, оцінка 

промислового використання лісу, посадка саджанців, 

залісення та лісовідновлення тощо); 

захист лісу від пожеж; 

Виключено 
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боротьба із шкідниками та хворобами лісу; 

послуги з лісозаготівлі (транспортування 

необробленої деревини в межах лісу); 

209.17.17. обробка чи переробка продукції, 

одержаної в результаті діяльності платника податку 

у сфері сільського та лісового господарства і 

рибальства, вважається діяльністю у сфері 

сільського та лісового господарства і рибальства за 

умови, якщо така продукція вирощується, 

відгодовується, виловлюється або збирається 

(заготовлюється) безпосередньо платником податку 

(крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 

15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 

15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 

15.83.0, 15.85.0 КВЕД). 

209.17.17. обробка чи переробка продукції, 

одержаної в результаті діяльності платника податку 

у сфері сільського господарства, вважається 

діяльністю у сфері сільського господарства за умови, 

якщо така продукція вирощується, або 

відгодовується безпосередньо платником податку 

(крім їх придбання в інших осіб) (10.11, 10.12, 10.13, 

10.41, 10.51, 10.81, КВЕД). 

209.18. Сума податку на додану вартість, що 

підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими 

підприємствами усіх форм власності, які 

відповідають критеріям, визначеним статтею 209 

цього Кодексу, але не обрали спеціального режиму 

оподаткування діяльності у сфері сільського, 

лісового господарства та рибальства, передбаченого 

статтею 209 цього Кодексу, і на загальних підставах 

вважаються платником податку на додану вартість, 

за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну 

власного виробництва, а також за молочні продукти, 

молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у 

власних переробних цехах, повністю залишається у 

розпорядженні цих сільськогосподарських 

підприємств і спрямовується на підтримку власного 

Виключено 
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виробництва тваринницької продукції. 

У разі якщо товарно-матеріальні цінності, 

виготовлені та/або придбані, використовуються 

сільськогосподарським підприємством частково для 

виготовлення зазначених у цьому пункті товарів 

(послуг), а частково для інших товарів/послуг, то 

сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту 

розподіляється виходячи з частки використання 

таких товарно-матеріальних цінностей в операціях 

сільськогосподарського виробництва та відповідно в 

інших операціях. 

209.19. З метою застосування пункту 209.2 і 

підпункту 209.15.1 пункту 209.15 цієї статті: 

зернові культури - зернові культури товарних 

позицій 1001-1008 згідно з УКТ ЗЕД; 

технічні культури - технічні культури товарних 

позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД; 

продукція тваринництва - продукція товарних 

позицій 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД. 

Виключено  

Стаття 274. Ставка земельного податку за земельні 

ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено 

(незалежно від місцезнаходження) 

Стаття 274. Ставка земельного податку за земельні 

ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено 

(незалежно від місцезнаходження) 

274.1. Ставка податку за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку яких проведено, 

встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх 

нормативної грошової оцінки, а для 

сільськогосподарських угідь та земель загального 

користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної 

грошової оцінки. 

274.1. Ставка податку за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку яких проведено, 

встановлюється у розмірі не менше  0,6 відсотка та не 

більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а 

для сільськогосподарських угідь та земель загального 

користування - не менше  0,6 відсотка та не більше 1 

відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

274.2. Ставка податку встановлюється у розмірі не 274.2. Ставка податку встановлюється у розмірі не 
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більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки 

за земельні ділянки, які перебувають у постійному 

користуванні суб’єктів господарювання (крім державної 

та комунальної форми власності). 

 

менше  0,6 відсотка та не більше 12 відсотків від їх 

нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної та комунальної форми 

власності). 

Стаття 277. Ставки земельного податку за земельні 

ділянки, розташовані за межами населених пунктів, 

нормативну грошову оцінку яких не проведено 

Стаття 277. Ставки земельного податку за земельні 

ділянки, розташовані за межами населених пунктів, 

нормативну грошову оцінку яких не проведено 

277.1. Ставка податку за земельні ділянки, 

розташовані за межами населених пунктів, 

встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по 

Автономній Республіці Крим або по області. 

277.1. Ставка податку за земельні ділянки, 

розташовані за межами населених пунктів, 

встановлюється у розмірі не менше  0,6 відсотка та не 

більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або 

по області. 

Відсутня  

 

Стаття 290
1
. Платники мінімального податкового 

соціального зобов'язання. 

 290
1
.1.

 
Платниками мінімального податкового 

соціального зобов'язання є: 

власники земельних ділянок, земельних часток 

(паїв), що належать до сільськогосподарських угідь, 

(рілля, сіножаті, пасовища і багаторічні насадження) 

та/або земель водного фонду (внутрішні водойми, 

озера, ставки, водосховища), а у випадку  передачі 

таких земельних ділянок, земельних часток (паїв) в 

користування юридичним особам та фізичним 

особам-підприємцям – такі юридичні особи та 

фізичні особи-підприємці. 

Відсутня  

 

Стаття 290
2
. Об'єкт та база оподаткування 

мінімальним податковим соціальним зобов'язанням 

 290
2
.1. Об'єктом оподаткування мінімальним 
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податковим соціальним зобов'язанням є земельні 

ділянки, земельні частки (паї) що належать до 

сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, 

пасовища і багаторічні насадження) та/або земель 

водного фонду (внутрішні водойми, озера, ставки, 

водосховища), що перебувають у приватній 

власності фізичної особи або юридичної особи, а 

також земельні ділянки приватної,  державної і 

комунальної власності, надані таким особам у 

користування, у тому числі на умовах оренди. 

290
2
.2. Базою оподаткування мінімальним 

податковим соціальним зобов'язанням є нормативна 

грошова оцінка земельної ділянки, земельної частки 

(паю), що належать до сільськогосподарських угідь, 

(рілля, сіножаті, пасовища і багаторічні насадження) 

та/або земель водного фонду (внутрішні водойми, 

озера, ставки, водосховища), з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 

січня базового податкового (звітного) року 

відповідно до порядку, встановленого статтею 289 

цього Кодексу.  
Відсутня  

 

Стаття 290
3
.
 

Ставка мінімального податкового 

соціального зобов'язання.  

 290
3
.1.

 
Ставка мінімального податкового 

соціального зобов'язання встановлюється органом 

місцевого самоврядування, на території якого 

розташований об’єкт оподаткування, у розмірі не 

менше 1 відсотка та не більше 2 відсотків від 

нормативної грошової оцінки об'єкта оподаткування. 

Відсутня  Стаття 290
4
.
 

Порядок нарахування та строки 
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 сплати мінімального податкового соціального 

зобов'язання. 

 290
4
.1.

 
Підставою для нарахування мінімального 

податкового соціального зобов'язання дані 

державного земельного кадастру, які 

використовуються контролюючими органами для 

обчислення і справляння земельного податку, а 

також дані податкової звітності платників 

мінімального податкового соціального зобов'язання.  

 

 

290
4
.2. Платники мінімального податкового 

соціального зобов'язання (крім фізичних осіб) 

самостійно обчислюють з урахуванням пункту 290
4
.3  

суму мінімального податкового соціального 

зобов'язання щороку за звітний податковий рік.  

290
4
.3. Розмір податкових зобов’язань з 

мінімального податкового соціального зобов'язання 

платника зменшується на загальну суму утриманого 

та перерахованого у звітному податковому році до 

бюджету податку на доходи фізичних осіб з доходів 

фізичних осіб у вигляді  плати за користування 

земельною ділянкою (паєм). 

290
4
.3.1. Розмір податкових зобов’язань з 

мінімального податкового соціального зобов'язання 

сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва 

за звітний податковий рік дорівнює або перевищує 75 

відсотків, крім суми, зазначеної в абзаці першому 

пункту 290
4
.3, зменшується також на: 

загальну суму податку на доходи фізичних осіб, 

утриманого з заробітної плати (доходу від трудової 



 28 

участі члена фермерського господарства) у звітному 

податковому році та перерахованого до бюджету; 

загальну суму єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, нарахованого за звітний податковий 

рік та перерахованого у порядку, визначеному 

Законом України "Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування". 

290
4
.3.2. Підставою для зменшення розміру 

податкових зобов’язань з мінімального податкового 

соціального зобов'язання сільськогосподарського 

товаровиробника є дані звітності платника зі сплати 

у звітному податковому році податку на доходи 

фізичних осіб та сум єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, поданої разом з податковою 

декларацією з мінімального податкового соціального 

зобов'язання.  

290.3.3. У разі наявності у приватній власності 

або користуванні платника податку земельних 

ділянок (паїв) в різних адміністративно-

територіальних одиницях, загальна сума 

мінімального податкового соціального зобов'язання, 

що підлягає сплаті до бюджету, визначена відповідно 

до цієї статті, розподіляється платником та 

сплачується до відповідних місцевих бюджетів у 

пропорціях, що відповідають базі оподаткування 

такого платника у відповідній адміністративно-

територіальній одиниці. 
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 290
4
.4. Платники мінімального податкового 

соціального зобов'язання (крім фізичних осіб) до 20 

лютого року наступного за звітним (податковим) 

роком, подають відповідному контролюючому 

органу за місцезнаходженням земельної ділянки 

звітну податкову декларацію з мінімального 

податкового соціального зобов'язання за формою, 

встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 

цього Кодексу.  

290
4
.4.1. У випадку наявності кількох земельних 

ділянок в різних адміністративно-територіальних 

одиницях  платники крім звітної податкової 

декларації відповідно до абзацу першого пункту 

290
4
.4, також подають контролюючому органу за 

місцем своєї податкової реєстрації для відома 

загальну декларацію, у яку включають усі землі, які 

є об’єктом оподаткування мінімальним податковим 

соціальним зобов'язанням.   

290
4
.4.2. Платники – сільськогосподарські 

товаровиробники разом з податковою декларацією з 

мінімального податкового соціального зобов'язання 

(крім платників єдиного податку четвертої групи) 

подають розрахунок частки сільськогосподарського 

товаровиробництва за формою, затвердженою 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної аграрної політики, 

за погодженням із центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну податкову та митну політику.  

290
4
.5. Сума мінімального податкового 
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соціального зобов'язання, визначена у податковій 

декларації з мінімального податкового соціального 

зобов'язання, сплачується платниками – 

юридичними особами та фізичними особами - 

підприємцями за місцезнаходженням земельної 

ділянки у строк, визначений у п. 57.1.статті 57 цього 

Кодексу.  

290
4
.6. Нарахування фізичним особам сум 

мінімального податкового соціального зобов'язання 

проводиться контролюючими органами, які 

надсилають платникові до 1 липня року, наступного 

за звітним, податкове повідомлення-рішення про 

обов'язок платника податків сплатити суму 

грошового зобов'язання за формою, встановленою у 

порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.  

290
4
.6.1. При обчисленні контролюючим органом 

податкових зобов'язань платника-фізичної особи 

база оподаткування зменшується на суму 

нормативної грошової оцінки 1 га земельної ділянки, 

земельної частки (паю), яка має найвищу 

нормативну грошову оцінку. 

290
4
.6.2. При обчисленні контролюючим органом 

податкових зобов'язань платника - фізичної особи в 

базі оподаткування не враховуються земельні 

ділянки, земельні частки (паї), передані такою 

фізичною особою в оренду юридичній особі.  

290
4
.6.3. При обчисленні контролюючим органом 

податкових зобов'язань платника-фізичної особи їх 

розмір зменшується на суми, зазначені у пункті 290
4
.7 

цієї статті.   
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290
4
.6.4. Розрахунки, проведені контролюючим 

органом при обчисленні податкових зобов'язань, а 

також дані про земельну ділянку,  суму нормативної 

грошової оцінки 1 га якої не було враховано при 

обчисленні податкових зобов'язань платника-

фізичної особи, відображаються в податковому 

повідомленні-рішенні. 

290
4
.6.5. У разі незгоди з сумою мінімального 

податкового соціального зобов'язання, визначеною у 

податковому повідомленні-рішенні платник 

мінімального податкового соціального зобов'язання - 

фізична особа може оскаржити його відповідно до 

статті 56 цього Кодексу.  

290
4
.6.6. У разі передачі фізичною особою в 

оренду юридичній особі земельної ділянки (паю), 

така фізична особа у разі отримання податкового 

повідомлення-рішення про необхідність сплати 

мінімального податкового соціального зобов'язання з 

цієї земельної ділянки (паю) повідомляє 

контролюючий орган про укладений ним договір 

оренди такої земельної ділянки, що є підставою для 

скасування контролюючим органом такого 

податкового повідомлення-рішення. 

290
4
.6.7. У разі переходу права власності на 

земельну ділянку від одного власника до іншого 

протягом календарного року мінімальне податкове 

соціальне зобов'язання сплачується попереднім 

власником за період з 1 січня цього року до початку 

того місяця, в якому він втратив право власності на 

зазначену земельну ділянку, а новим власником - 
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починаючи з місяця, в якому у нього виникло право 

власності. 

290
4
.7. Сума мінімального податкового 

соціального зобов'язання платника-фізичної особи 

зменшується на загальну суму сплаченого за звітний 

(податковий) рік податку на доходи фізичних осіб з 

доходів, отриманих від реалізації власновирощеної 

сільськогосподарської продукції. 

У разі добровільної участі в системі 

загальнообов'язкового державного соціального 

страхування сума мінімального податкового 

соціального зобов'язання додатково зменшується  на 

суму сплаченого в рамках добровільної участі у 

системі загальнообов'язкового державного 

соціального страхування єдиного соціального внеску.  

Підставою для зменшення розміру податкових 

зобов’язань з мінімального податкового соціального 

зобов'язання платника-фізичної особи є дані  

податкової декларації про майновий стан і доходи 

такої фізичної особи та дані про сплату в рамках 

добровільної участі у в системі 

загальнообов'язкового державного соціального 

страхування єдиного внеску на державне соціальне 

страхування. 

290
4
.8. Сума мінімального податкового 

соціального зобов'язання платника - фізичної особи 

сплачується протягом 60 днів з дня вручення 

податкового повідомлення-рішення. 

Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки 

земель 

Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки 

земель 
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289.1. Для визначення розміру податку та орендної 

плати використовується нормативна грошова оцінка 

земельних ділянок. 

289.1. Для визначення розміру земельного податку, 

мінімального податкового соціального зобов'язання 
та орендної плати використовується нормативна 

грошова оцінка земельних ділянок. 

Стаття 292
1
. Об’єкт та база оподаткування для 

платників єдиного податку четвертої групи 

292-
1
.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. 

292-
1
.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 XII цього Кодексу. 

Базою оподаткування податком для платників 

єдиного податку четвертої групи для земель водного 

фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є 

нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній 

Республіці Крим або в області, з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня 

базового податкового (звітного) року відповідно до 

Стаття 292
1
. Об’єкт та база оподаткування для 

платників єдиного податку четвертої групи 

292-
1
.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. 

292-
1
.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 XII цього Кодексу. 

Базою оподаткування податком для платників 

єдиного податку четвертої групи для земель водного 

фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є 

нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній 

Республіці Крим або в області, з урахуванням 

коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня 

базового податкового (звітного) року відповідно до 
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порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу. 

292-
1
.3. Підставою для нарахування єдиного 

податку платникам четвертої групи є дані 

державного земельного кадастру та/або дані з 

державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Центральні органи виконавчої влади, що 

реалізують державну політику у сфері земельних 

відносин та у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 

числа наступного місяця, а також за запитом 

відповідного контролюючого органу за 

місцезнаходженням земельної ділянки подають 

інформацію, необхідну для обчислення і справляння 

податку у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу. 

Виключити  

 

 

 

 

Стаття 293. Ставки єдиного податку Стаття 293. Ставки єдиного податку 

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): 

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): 

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 

293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, 

сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та 

на поліських територіях, а також 

сільськогосподарських угідь, що перебувають в 

умовах закритого ґрунту) - 0,81; 
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умовах оренди) - 0,81; 

293.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах та на поліських 

територіях, - 0,49; 

293.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах та на поліських 

територіях, - 0,49; 

293.9.3. для багаторічних насаджень (крім 

багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах 

та на поліських територіях) - 0,49; 

293.9.3. для багаторічних насаджень (крім 

багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах 

та на поліських територіях) - 0,49; 

293.9.4. для багаторічних насаджень, 

розташованих у гірських зонах та на поліських 

територіях, - 0,16; 

293.9.4. для багаторічних насаджень, 

розташованих у гірських зонах та на поліських 

територіях, - 0,16; 

293.9.5. для земель водного фонду - 2,43; 293.9.5. для земель водного фонду - 2,43; 

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, - 5,4. 

293.9.6. для сільськогосподарських угідь, що 

перебувають в умовах закритого ґрунту – 5,4. 

 

Під спеціалізацією на виробництві 

(вирощуванні) та переробці продукції рослинництва 

на закритому ґрунті слід розуміти перевищення 

частки доходу, отриманого від реалізації такої 

продукції та продукції її переробки двох третин 

доходу (66 відсотків) від реалізації усієї 

власновиробленої сільськогосподарської продукції 

та продуктів її переробки. 

Виключено  

РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 2. Визнати такими, що втратили чинність: 

4) з 1 січня 2017 року стаття 209 цього Кодексу; Виключено  
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Закон України «Про оцінку земель» 

Стаття 13. Обов'язкове проведення грошової оцінки 

земельних ділянок 

 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок 

проводиться у разі:  

 

визначення розміру земельного податку;  

 

визначення розміру орендної плати за земельні ділянки 

державної та комунальної власності;  

 

 

 

Стаття 13. Обов'язкове проведення грошової 

оцінки земельних ділянок 

 

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок 

проводиться у разі:  

 

визначення розміру земельного податку;  

 

визначення розміру орендної плати за земельні 

ділянки державної та комунальної власності;  

 

визначення розміру мінімального податкового 

соціального зобов'язання; 

 
 
 

Народні депутати України                                                                                                                                         Бакуменко О.Б. 

 Острікова Т.Г. 

МірошніченкоІ.В. 

 Кучер М.І. 

 Юрчишин П.В. 

 Голуб В.В. 

 Мацола Р.М. 

Шинькович А.В. 

Лабазюк С. П. 

Кулініч О.І. 

Козаченко Л.П. 

Бриченко І.В. 

Лунченко В.В. 

Антонищак А.Ф. 

Кіт А.Б. 

Люшняк М.В. 

Чекіта Г.Л. 

Мельниченко В.В. 

Євлахов А.С. 

Горват Р.І. 

Спориш І.Д. 

 

 


