ПРОПОЗИЦІЇ
Аграрного союзу України (АСУ) щодо зміни системи оподаткування сільгоспвиробника
в рамках підготовки нової редакції ПКУ в частині концептуальних пропозицій
щодо впорядкування та удосконалення окремих податків і зборів

1. Основні засади (бачення)
Пропозиції зміни концептуальних підходів до оподаткування сільгоспвиробника надаються з урахуванням
факторів:
а) Європейської інтеграції України,
б) Необхідності розширення бази оподаткування і збільшення обсягів бюджетних надходжень,
в) Спрощення адміністрування податків
г) Необхідності забезпечення коштами місцевих громад за рахунок оподаткування землі як суспільного
ресурсу

2. Шляхи втілення бачення на рівні концепції оподаткування
а) Фактор Європейської інтеграції враховано шляхом підтримки масового сільгоспвиробника (підприємств
середнього розміру та фермерських господарств, які відповідають встановленим критеріям) за
рахунок введення спрощеної системи оподаткування, яка передбачає заміну всіх податків і зборів
Фіксованим сільськогосподарським податком, базою якого є площа землі господарства і ставка
якого може варіюватися для різних господарств в залежності від необхідності надання їм державної
підтримки у відповідності до практики господарювання в країнах ЄС.
б) Фактор розширення бази оподаткування і збільшення обсягів бюджетних надходжень враховано за
рахунок
введення
нового
податку –
Єдиного
соціального
навантаження на
землі
сільгосппризначення, базою оподаткування яким є 1 гектар ріллі незалежно від того, хто її обробляє
в) Фактор спрощення адміністрування податків реалізовано через введення Фіксованого
сільськогосподарського податку, збереження спецрежиму по ПДВ, принаймні до введення спецрахунків по
ПДВ для всіх суб‘єктів господарювання і забезпечення вчасного безумовного відшкодування ПДВ з боку
держави
г) Фактор необхідності забезпечення коштами місцевих громад за рахунок оподаткування землі як
суспільного ресурсу реалізується через введення Єдиного соціального навантаження на землі
сільгосппризначення

3. Концепція Єдиного соціального навантаження на 1 гектар ріллі (ЄСН)
Оскільки земельні ресурси (зокрема землі сільськогосподарського призначення, сільськогосподарські
угіддя - рілля) нерозривно пов‘язані з територіями, вони мають стати основою для забезпечення
добробуту територіальних громад. З іншого боку, оскільки в сільській місцевості проживає понад 30%
населення України та які нині суттєво обмежені у своїх можливостях на національному ринку праці,
пропонується ввести новий податок – Єдине соціальне навантаження на 1 га землі
сільськогосподарського призначення, визначеного як рілля.
Отже, базою оподаткування для Єдиного соціальне навантаження є 1 га ріллі незалежно від того, хто її
обробляє і чи знаходиться рілля в обробітку взагалі.
Платниками Єдиного соціальне навантаження є: власники права оренди ріллі або власники права на
земельну ділянку у разі відсутності орендарів.
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Визначення розміру Єдиного соціального навантаження здійснюється на основі нормативу трудового
навантаження, даних про середню заробітну плату по країні і даних про сумарні нарахування та
утримання із заробітної плати.
Кошти Єдиного соціального навантаження на сільгосппідприємства сплачуються:
- до державних соціальних фондів (пенсійний фонд, фонд страхування на випадок безробіття, фонд
страхування з тимчасової втрати працездатності, фонд страхування від нещасних випадків на
виробництві тощо) у розмірі відрахувань на основі діючих правил, виходячи з числа найманих
працівників господарства, які задіяні у циклі сільськогосподарського виробництва на даній території
- до бюджету територіальної громади, в межах якої знаходяться угіддя сільгосппідприємства у розмірі
різниці між сумою нарахованого Єдиного соціального внеску і нарахованих внесків до соціальних фондів
для найманих працівників господарства.
4. Розрахунок Єдиного соціального навантаження
Вихідні дані: норматив трудового навантаження 50 га на одного працюючого, середня заробітна плата по
країні 3 265 грн./місяць (в 2013 році), середнє значення нарахувань і утримань з фонду заробітної плати
40%.
Розмір відрахувань і утримань із зарплати 1 працюючого – 3 265 грн/міс х 40% = 1 306 грн/міс
"Нормативна" кількість працюючих – (Площа господарства) / 50 га
Розмір Єдиного соціального навантаження господарства – 1 306 грн./міс х (Площа господарства) / 50 га
Розмір Єдиного соціального навантаження на 1 га – 1 306 грн./міс /50 га = 26,12 грн./га за місяць або
313,44 з 1 га грн за рік
Довідково. При нормативі 30 га на 1 працюючого розмір Єдиного соціального навантаження на 1 га складе
43,53 грн./га за місяць або 522,36 грн. з 1 га грн за рік
5. Критерії для сільгосппідприємств – платників Фіксованого сільськогосподарського податку
(ФСП)
№

Параметр

Зміст

1

Локалізація господарської діяльності

С/г підприємство зареєстроване за місцем ведення
господарської діяльності
Управлінська і виробнича структура с/г підприємства
знаходиться за місцем ведення господарської
діяльності

2

Заборона входження до холдингових
утворень

С/г підприємство має серед засновників лише осіб,
які проживають і здійснюють господарську діяльність
в радіусі 50 кілометрів

3

Обмеження площі обробітку

С/г підприємство обробляє не більше 10 000 га

4

Норматив трудового навантаження

На одного працівника с/г підприємства припадає в
середньому не більше 50 га

5

Норматив тваринницького навантаження

Тваринницьке навантаження на площу обробітку
складає не більше 15 умовних голів на 100 га 0.15 у.г./га

6

Норматив навантаження з переробки

С/г підприємство переробляє не більше 30%
виробленої рослинницької продукції
2

6. Перелік податків*, які включені до фіксованого сільськогосподарського податку:

* - в таблиці представлена нині діюча система оподаткування в повному обсязі для покращання розуміння теми, у разі зміни системи оподаткування в
таблицю будуть внесені відповідні зміни з точки зору принципу включення до ФСП всіх податків, які стосуються сільгоспвиробника

№

Вид податку (платежу)

Об’єкт оподаткування

Фінансовий результат
господарювання, визначений за
спеціальними (податковими)
правилами

1

Податок на прибуток
підприємств

2

Податок на доходи фізичних осіб

2.1

ПДФО із заробітної
плати

2.2

ПДФО із орендної
плати селянам власникам паїв

Коло платників
(з коментарями)

Суб’єкти господарювання та
їх структурні підрозділи
(сільгосппідприємства)

Доходи, що виплачуються
роботодавцем по трудовому
договору

Податкові агенти –
роботодавці

Доходи, що виплачуються
орендарем по договору оренди

Податкові агенти – орендарі

(сільгосппідприємства)

(сільгосппідприємства)

Бюджет, до якого
сплачується

Режим справляння

Держбюджет
(за виключенням
підприємств комун.
власності)

У складі ФСП

Місцевий бюджет за
місцем реєстрації
підприємства

У складі нового податку
ЄСН, який також входить
до ФСП

Місцевий бюджет за
місцем реєстрації
підприємства

Не стосується

3

2.3

ПДФО із доходів
само-зайнятих осіб, в
т.ч. підприємців

Доходи, що одержуються в
рамках відповідної діяльності

3

Плата за землю

3.1

Земельний податок за
Земельна ділянка, що перебуває
землі
у власності та використовується
сільгосппризначення
для ведення СГВ

Особи, що одержують такі
доходи (в окремих випадках
– податкові агенти)

Місцевий бюджет за
місцем реєстрації
(проживання) особи

Власник земельної ділянки

Місцевий бюджет за
місцем розташування
ділянки

(через
сільгосппідприємство)

3.2

Земельна ділянка, що перебуває
Земельний податок за
у власності та не
землі не
використовується для ведення
сільгосппризначення
СГВ

3.3

Земельна ділянка, що перебуває Землекористувачі земель
Орендна плата за
оренді, а орендодавцем виступає державної та комунальної
землю державної та
відповідна рада
власності
комунальної власності
(сільгосппідприємства)

4

Податок на додану
вартість

Додана вартість, що
розраховується в спеціальному
порядку

Власник земельної ділянки

Місцевий бюджет за
місцем розташування
ділянки

Місцевий бюджет за
місцем розташування
ділянки

Податкові агенти – продавці
(сільгосппідприємства)

Держбюджет

Не стосується

У складі ФСП

Не стосується

У складі ФСП

Спецрежим по ПДВ,
принаймні спецрахунок за
умови вчасного
автоматичного
відшкодування

4

Акцизний податок

Обсяги реалізації підакцизної
продукції (у вартісному або
фізичному вимірі)

Податкові агенти – продавці

5

6

Мито

Обсяги імпортованих
(експортованих) товарів у
фізичному або вартісному вимірі

Суб’єкти господарювання,
що займаються ЗЕД

7

8

9

Транспортний засіб, що
Збір за першу
реєструється в Україні вперше
реєстрацію
(через об’єм двигуна)
транспортного засобу

Екологічний податок

Збір за спеціальне
використання води

(сільгосппідприємства)

Держбюджет

У складі ФСП (пальне)

У складі ФСП
Держбюджет

(сільгосппідприємства)

(імпорт факторів
виробництва)

Особи, що здійснюють в
Україні першу реєстрацію
транспортного засобу

У складі ФСП
(cільгосптехніка)

(сільгосппідприємства)

Обсяги викидів та скидів
забруднюючих речовин, а також
обсяги розміщення відходів, які
не визнаються вторинною
сировиною

Суб’єкти господарювання,
які здійснюють негативний
вплив на навколишнє
середовище

Фактичний обсяг води, який
використовують водокористувачі

Суб’єкти господарювання –
водокористувачі

У складі ФСП
(фактори виробництва)

(сільгосппідприємства)

(сільгосппідприємства)

У складі ФСП
(фактор виробництва)

5

10

Збір за спеціальне
використання лісових
ресурсів

Обсяги деревини, заготовленої
в порядку рубок головного
користування та під час
проведення окремих заходів

Суб’єкти господарювання –
лісокористувачі, які
здійснюють спеціальне
використання лісових
ресурсів на підставі
спецдозволу або договору

У складі ФСП
(лісосмуги – фактор
технології)

(сільгосппідприємства)

11

Збір за провадження
окремих видів
підприємницької
діяльності

Вартість торгового патенту
(фіксована сума)

(торговий патент)

12

Єдиний соціальний
внесок (нарах., утрим.)

Суб'єкти господарювання,
які здійснюють торговельну
діяльність у пунктах продажу Місцевий бюджет
товарів

У складі ЄСП

(сільгосппідприємства)

Фонд оплати праці

Роботодавці, самозайняті
особи, в т.ч. підприємці
(сільгосппідприємства)

13

Плата за користування надрами

13.1

Плата за користування
надрами для
видобування корисних
копалин

Обсяг товарної продукції, що є
результатом господарської
діяльності з видобування
корисних копалин

Суб’єкти, які набули права
користування надрами з
метою провадження госп.
діяльності з видобування
корисних копалин

Соціальні фонди, переважно У складі ЄСП
ПФУ

Не стосується

6

13.2.

Плата за користування
надрами в цілях, не
Обсяг підземного простору
пов'язаних з
(ділянки) надр
видобуванням
корисних копалин

Суб'єкти господарювання,
які використовують у ділянки
надр для виробництва і
зберігання вино-продукції;
вирощування грибів, овочів,
квітів та інших рослин;
зберігання харчових
продуктів тощо

Не стосується

(сільгосппідприємства
іншої категорії)

14

Збір на розвиток
виноградарства,
садівництва і
хмелярства

Обсяги реалізації алкогольних
напоїв та пива у оптовороздрібній торговельній мережі
та мережі громадського
харчування

Суб’єкти господарювання,
які здійснюють в оптовороздрібній торгівельній
мережі та мережі
громадського харчування
продаж алкогольних напоїв
та пива

Не стосується

(інша категорія підприємств)

15

16

Податок на нерухоме
майно

Рентна плата за
транспортування
нафти і
нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами та
нафтопродуктопровод

Об'єкт житлової нерухомості

Обсяги транспортування

Фізичні, юридичні особи, які
є власниками об'єктів
житлової нерухомості

Суб'єкти господарювання,
які експлуатують
трубопроводи та надають
послуги з транспортування
трубопроводами України

Місцевий бюджет

Не стосується

Не стосується

7

ами, транзитне
транспортування
трубопроводами
природного газу та
аміаку територією
України

Збір за користування
радіочастотним
ресурсом України

Ширина смуги радіочастот

17

Вартість відпущеної електричної
енергії

18

Збір у вигляді цільової
надбавки до діючого
тарифу на електричну
та теплову енергію,
крім електроенергії,
виробленої
кваліфікованими
когенераційними
установками

19

Збір у вигляді цільової Обсяг поставленного газу
надбавки до діючого
тарифу на природний
газ для споживачів усіх
форм власності

Користувачі радіочастотного
ресурсу України, визначені
законодавством

Не стосується

Оптовий постачальник
електричної енергії та
виробники електричної
енергії
Не стосується

Суб’єкти господарювання,
які постачають або
видобувають природний газ

Не стосується

8

