
ПРОПОЗИЦІЇ  
Аграрного союзу України (АСУ) щодо спрощеної системи оподаткування  

сільгоспвиробника середнього розміру і фермерських господарств  
та розширення бази оподаткування землі сільгосппризначення 

 
 

Список розсилки: 
 

 Міністерства економіки України 

 Міністерство фінансів України 

 Міністерство аграрної політики і продовольства України 

 Українська аграрна конфедерація (Козаченко Л.П.) 

 Український клуб аграрного бізнесу (Володимир Лапа) 

 Українська аграрна асоціація (Мар‘ян Заблоцький) 
 
 

Основні принципи: 
 
А. Розширення бази оподаткування землі сільськогосподарського призначення 
 
Базою оподаткування є 1 гектар ріллі як землі сільськогосподарського призначення 
(сільськогосподарських угідь) 
 
Оподаткуванню підлягають всі землі сільськогосподарського призначення незалежно від того, хто ними 
володіє, їх обробляє, і чи знаходиться землі в обробітку взагалі 
 
Кошти податку із земель сільськогосподарського призначення (ріллі) надходять до бюджетів місцевих 
громад (при необхідності за рахунок цих коштів фінансуються проекти районного, обласного рівнів та інші 
інфраструктурні проекти) 
 
 
Б. Спрощена система оподаткування землі сільськогосподарського призначення 
 
Для сільгосппідприємств середнього розміру, які відповідають встановленим критеріям, та фермерських 
господарств встановлюється спрощений режим оподаткування 
 
Базою спрощеної системи оподаткування сільгосппідприємств середнього розміру та фермерських 
господарств виступає 1 гектар ріллі, яку реально обробляє господарство  
 
Сільгосппідприємствам середнього розміру та фермерським господарствам надається можливість 
користуватися загальним режимом оподаткування або іншими системами спрощеного оподаткування 
 
 
В. Диференціація ставки оподаткування 
 
Ставка оподаткування земель сільськогосподарського призначення може бути різною для: 
 
- земель, які знаходяться в обробітку у сільгосппідприємства середнього розміру, яке відповідає 

встановленим критеріям 
- земель фермерського господарства 
- земель, які не обробляються 
 
 

Критерії користування спрощеною системою* 
 
Сільгосппідприємство може обирати спрощену систему оподаткування з базою в 1 га ріллі, якщо воно 
відповідає наступним критеріям: 
 
1) Сільгосппідприємство локалізоване в межах одного або декількох сільськогосподарських районів 
 
Виконання цього критерію забезпечується наступними чинниками: 



- підприємство зареєстроване за місцем ведення господарської діяльності  
- управлінська і виробнича структура сільгосппідприємства знаходиться за місцем ведення ним 

господарської діяльності 
 

* - контроль за дотриманням критеріїв здійснюється на місцевому рівні, у тому числі на основі 

інструментів, описаних в аналітичні нотатці АСУ "Концепція подолання корупції в аграрному секторі 
(дерегуляція)" 

 
 
2) Сільгосппідприємство не входить до холдингових та інших агрегованих господарських утворень 
 
Виконання цього критерію забезпечується тим, що підприємство має серед засновників лише осіб, які 
проживають і здійснюють господарську діяльність в межах не більше як трьох суміжних районів 
 
 
3) Сільгосппідприємство обробляє не більше 10 000 га (по факту) і частина ріллі становить понад 95% 

загальної площі землі господарства 
 
Виконання цього критерію дозволить виключити можливість використання спрощеної системи 
оподаткування господарствами, які не працюються на землі 
 
 
4) На одного працівника підприємства припадає в середньому не більше 50 га 

 
Виконання цього критерію дозволить тримати на належному рівні зайнятість населення в межах сільських 
територій 

 

5) Тваринницьке навантаження на площу обробітку складає не більше 15 умовних голів** на 100 га 

(0.15 у.г./га) 
 

Виконання цього критерію дозволить зберегти традиційну диверсифікацію сільськогосподарського 
товарного сільгоспвиробництва і виключить можливість використання спрощеної системи підприємствами, 
для яких тваринництво є основним видом діяльності 
 

** - за існуючою класифікацією, наприклад, ВРХ -1 у.г., свині – 0,3, молодняк – 0,6, птиця – 0,01 тощо 

 

6) Сільгосппідприємство переробляє не менше 70% продукції власного виробництва і виробничі 
потужності розташовані по місцю проведення сільськогосподарської діяльності  

 
Виконання цього критерію дозволить отримати додаткові доходи роб місця в селі забезпечити 
диверсифікацію діяльності сільгоспвиробника середнього розміру, збільшити частку доданої вартості в 
його продукції та підвищувати рівень зайнятості місцевого населення 

 
 

Склад податків спрощеної системи 
 
Спрощена система оподаткування заміняє собою наступні податки та збори: 
 
1) податок на прибуток підприємств 

 
2) податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із:  

a. заробітної плати працівників господарства  
b. орендної плати власникам земельних паїв 
c. доходів само зайнятих осіб, в тому числі підприємців, які беруть участь у виробничому процесі 

сільгосппідприємства на регулярній основі  
 

3) плату за землю: 
a. земельний податок за землі сільгосппризначення 
b. земельний податок за землі інших категорій 



c. орендну плату за землі державної та комунальної власності 
 
4) акцизний податок на фактори сільськогосподарського виробництва – дискусійне питання 

 
5) мито на фактории сільськогосподарського виробництва – дискусійне питання 

 
6) збір за першу реєстрацію транспортного засобу – сільгосптехніки як основних засобів 

 
7) екологічний податок - не плутати податок із штрафами 

 
8) збір за спеціальне використання води 

 
9) збір за спеціальне використання лісових ресурсів  

 
10) збір за провадження окремих видів підприємницької діяльності  (торговий патент) 

 

11) нарахування та утримання по єдиному соціальному внеску*** – сплата за реквізитами адресатів 

 
12) плату за користування надрами  

 
13) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства  

 
14) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім 

електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками 
 

15) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм 
власності 
 

*** включення оподаткування заробітної плати до єдиного податку дозволить легалізувати заробітну 

плату в сільгосппідприємствах середнього розміру  
 
 

Ставки податків спрощеної системи 
 
Оподаткування 1 га ріллі як землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) 

здійснюється за такими ставками****: 

 
- для ріллі, яка знаходяться в обробітку у сільгосппідприємств – 500 грн/га 
- для земель, яка знаходяться в обробітку у фермерських господарств – 100 грн/га 

- для ріллі, яка не перебуває в обробітку***** – 800 грн/га 

 
 

**** - дані за результатами анкетування керівників сільгосппідприємств та фермерів, у тому числі аналізу 

даних по податковому навантаженню на заробітну плату 
 

***** - за виключенням земель, якими володіють або які орендують сільгосппідприємства та/або 

фермерські господарства і які тимчасово не обробляються у зв‘язку вимогами технології 
сільгоспвиробництва 

 
 

Результати: 
 
За рахунок введення запропонованої системи спрощеного оподаткування землі сільськогосподарського 
призначення будуть досягнуті наступні результати: 
 
- розширена база оподаткування – жодний гектар ріллі не залишиться неоподаткованим  
- наповнення коштами місцевих бюджетів 
- спрощення нарахування та адміністрування податків 
- виведення з тіні заробітної плати в сегменті сільгосппідприємств середнього розміру  


