
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО 

СЕКТОРУ



ВЕЛИКА РІЗНИЦЯ В ЕФЕКТИВНИХ РІВНЯХ ОПОДАТКУВАННЯ НА 1 ГЕКТАР 
ПРИЗВОДИТЬ ДО ЗРОСТАННЯ ТІНЬОВОГО РИНКУ ОРЕНДИ

•В офіційній оренді аграрними підприємствами перебуває лише 53%

сільськогосподарської землі в Україні: 17,2 з 32,5 млн га.

•Тіньовий ринок (готівковий розрахунок) ЗЗР, насіння та добрив, за оцінками

членів ВАР, у цьому році досягнув рівня обсягів офіційного ринку.

•Середнє податкове навантаження на 1 га ріллі для “одноосібника” становить у

середньому 26-52 грн. Фізичні особи сплачують лише земельний податок, ставки

якого наразі у регіонах встановлюються найчастіше на мінімальному рівні - 0,1%

від нормативної грошової оцінки земельних ділянок (НГО).

•Середнє податкове навантаження на 1 га ріллі сільськогосподарського

підприємства становить 800 грн., тобто в 15-30 разів більше.
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ПРОПОЗИЦІЇ - ВВЕДЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (МПСЗ) З 1 ГА

3

1
• МПСЗ: обєкт – землі в обробці, база – НГО, ставка 1%

2
• Платниками МПСЗ є юридичні особи – орендарі землі, фізичні та юридичні особи, які 

самостійно обробляють землю.
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• Платник-фізична особа сплачує до бюджету позитивну різницю між розміром податкових 
зобов’язань з МПСЗ і загальною сумою  сплаченого за звітний (податковий) рік ПДФО на 
доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції.
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• Платник-юридична особа сплачує до бюджету позитивну різницю між розміром податкових 
зобов’язань з МПСЗ та загальною сумою  сплаченого за звітний (податковий) рік ПДФО і 
ЄСВ, сплаченого юридичною особою як податковим агентом з доходів фізичних осіб від 
надання земельної ділянки, земельної частки (паю) в користування та заробітної плати 
своїх працівників.
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• При обчисленні податкового зобов’язання з МПСЗ фізичної особи з обрахунку виключається 
мінімальна земельна площа розміром в 1 га (що дозволить уникнути оподаткування 73% 
сільських домогосподарств).



ВВЕДЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ –
РОЗРАХУНКИ НАСЛІДКІВ У ЦИФРАХ 2015 РОКУ
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• 11263 млн грн (ПДФО робітників та ЄСВ) + 2498 млн грн 
(ПДФО від оренди землі) = 13761 млн грн

Діюча система

• 11263 млн грн (ПДФО робітників та ЄСВ) + 2498 млн грн 
(ПДФО від оренди землі) + 2153 млн грн (надходження від 
МПСЗ за рахунок тіньового сектору) + 411 млн грн 
(додаткові надходження від МПСЗ від підприємств, що 
працюють легально) = 16325 млн грн

Запропонована 
система

• Додаткові доходи бюджету від МПСЗ: 2564 млн грнЕфект



ОСОБЛИВОСТІ МПСЗ
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1

• Право на зменшення МПСЗ на суму ПДФО та ЄСВ мають лише ті юридичні 
особи, які є сільськогосподарськими підприємствами, тобто у яких питома
вага вартості вироблених (наданих) сільськогосподарських товарів/послуг
становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених
ними протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів
сукупно. 
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• Надходженя від МПСЗ будуть розподілятися між місцевими та державним 

бюджетами у тій же пропорції, що і ПДФО.



ПРОПОЗИЦІЇ - РЕФОРМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
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1

• Наближення ставок земельного податку до ставок єдиного податку четвертої 
групи спрощеної системи оподаткування шляхом встановлення мінімальних 
ставок земельного податку на рівні 0,35% НГО;
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• Дозволити юридичним особам, що є платниками податку на прибуток підприємств 
на загальних підставах, зменшувати свої зобов’язання зі сплати податку на 
прибуток підприємств на суму сплаченого земельного податку. 
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• Дозволити фізичним особам зменшувати свої зобов’язання зі сплати ПДФО з 
доходів від продажу сільськогосподарської продукції на суму сплаченого 
земельного податку. 



РЕФОРМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ – РОЗРАХУНКИ НАСЛІДКІВ У ЦИФРАХ 
2015 РОКУ
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• 297 млн грн. (земельний податок за ставкою 0.1%)Діюча система

• 1039 млн грн. (земельний податок за ставкою 0.35%)
Запропонована 

система

• Додаткові доходи бюджету: 742 млн грнЕфект



Всеукраїнська Аграрна Рада

e-mail: info@agrarna-rada.com.ua

http://agrarna-rada.com.ua

Аграрний Союз України

e-mail: agrouu@gmail.com

http://www.auu.org.ua

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Підготовано компанією
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