ПРИБЛИЗНИЙ РОЗРАХУНОК
результатів запровадження реформованого ФСП

1. Вихідні дані сумі надходження від єдиного податку 4 групи:
Вихідні дані по сплаті єдиного податку 4 групи вкрай обмежені по-перше, через те, що цей
податок зараховується до місцевих бюджетів і дані відповідно розпорошені по території країни,
по-друге, через те, що з січня 2015 року Державне казначейство припинило розміщення на своєму
сайті даних про податкові платежі.
За даними про надходження за два місяці 2015 року, розміщеними на офіційному сайті ДФСУ
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/rezalt/188151.html Протягом січня-лютого поточного року платники
податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили 1,9 млрд. грн. єдиного
податку. Понад 70% сплаченої суми надійшло від фізичних осіб-підприємців. Юридичні особи у
січні-лютому 2015 року сплатили 496,8 млн. грн. Виходячи з того, що виробничу діяльність в сфері
сільського господарства в основному здійснюють юридичні особи, частка фізичних осібпідприємців у сільському господарстві вкрай обмежена, а серед юридичних осіб, які обрали
спрощену систему оподаткування сільгосппідприємства* складають в кращому випадку половину,
то сума сплачених ними податків складе майже 250 млн.грн.**
* сільгосппідприємства до 31 січня 2015 року мали сплатити 30% від загальної суми єдиного
податку за 4 квартал 2014 року
** така сума, з одного боку, є завищеною, оскільки серед загалу юридичних осіб – платників
єдиного податку кількість сільгосппідприємств навряд чи сягає 50%, з іншого боку – заниженою,
оскільки основну суму податку сільгоспвиробники сплачують у 3 кварталі.

2. Розрахунок податкового навантаження на 1 га
У середньому сума місячних платежів може бути оцінена на рівні – 250 млн.грн. / 2 = 125 млн.грн.
Якщо вважати, що кількість сільгосппідприємств, які сплачують єдиний податок 4 групи становить
3000, то сума місячного податкового платежу складе біля 41 700 грн.**
** ці дані повністю корелюють з інформацією, зібраною АЦ АСУ влітку 2014 року щодо сплати
ФСП: 6 грн./га х 20 (індексація) х 3 500 га (середній розмір господарства) х 30% (сума податку за
4 квартал, яку підприємства сплачують в 1 кварталі) / 3 місяці = 42 000 грн.

3. Інформація про загальну площу оподатковуваних с/г земель
За даними форми 6-зем станом на 1 січня 2015 року державним та недержавним
сільгосппідприємствам, селянським фермерським господарствам, ділянкам для ведення
товарного сільгоспвиробництва, у тому числі на земельних паях, особистим селянським
господарствам, які працюють без створення юридичної особи належало 33,89 млн. га земель
сільгосппризначення, 29,74 млн. га з яких є сільгоспугіддями. Оскільки приблизно 6 млн. га
обробляється агрохолдингами, які не задовольняють критеріям платника реформованого ФСП

http://www.apd-ukraine.de/images/APD_APR_06-2013_Efficiency_ukr.pdf,
реформованим ФСП може складати близько 25 млн. гектарів.
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4. Розрахунок суми надходження податків
Для реформованого ФСП.
Після індексації в 20 разів податкове навантаження на 1 га складає 6 грн х 20 = 120 грн. При
загальній площі оподатковуваних земель 25 млн. га сума податкових надходжень складе 120
грн./га х 25 млн.га = 3 млрд. гривень.
Для єдиного податку 4 групи.
При сумі податкових надходжень 100 млн. грн. на місяць, які бюджети в 1 кварталі отримали від
3000 господарств що працюють офіційно (див. п.2), яка згідно п.295.9.2. Податкового кодексу
України складає 10% від загальної суми податку, сума надходжень за весь податковий період (рік)
складе 1 млрд. гривень.

5. Висновок
Надходження від реформованого ФСП будуть в 3 рази більше, аніж від єдиного податку 4 групи,
який існує нині.

