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МЕМОРАНДУМ  

3-го Форуму бухгалтерів сільськогосподарської галузі 

Одеса, Україна, 26–29 вересня 2015 року 

 

1. Раді громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» продовжувати 

роботу з підвищення престижу професії бухгалтера сільськогосподарської галузі. 

2. Доручити громадській організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» провести 

засідання клубів у регіональних осередках, на яких організувати дискусії з бухгалтерами 

сільськогосподарських підприємств з обговорення концепцій реформування 

оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (у т. ч. визначення критеріїв для 

застосування спеціальних режимів оподаткування податком на додану вартість та єдиним 

податком) та розробки пропозицій щодо вдосконаленню системи державної підтримки 

окремих галузей сільського господарства.  

3. Громадській організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» запропонувати: 

3.1. Кабінету Міністрів України внести зміни до п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового 

кодексу в частині визначення бази оподаткування військовим збором з метою уникнення 

подвійного оподаткування доходів фізичних осіб (утримання військового збору, ПДФО, 

ЄСВ). 

3.2. Відповідним комітетам Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

ініціювати зміни до Бюджетного кодексу в частині зарахування податку на доходи 

фізичних осіб у вигляді орендної плати за земельні ділянки (паї) за місцем розташування 

таких земельних ділянок (паїв) з метою підвищення соціальної відповідальності бізнесу в 

регіоні та поліпшення ставлення місцевих органів влади до такого бізнесу. 

4. Доручити оргкомітету громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» та 

редакції «БАЛАНС-АГРО»: 

4.1. Узагальнити інформацію, отриману від сільськогосподарських підприємств, щодо 

рівня фактичної собівартості сільськогосподарської продукції та направити до комітетів 

Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин і з питань 

податкової та митної політики, а також до Кабінету Міністрів України пропозиції з 

унесення змін до п. 188.1 Податкового кодексу щодо визначення бази оподаткування при 

постачанні товарів (послуг) власного виробництва виходячи з їх собівартості в частині 

понесених матеріальних витрат, при придбанні яких було сформовано податковий кредит. 
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4.2. Узагальнити питання щодо застосування сільськогосподарськими товаровиробниками 

системи електронного адміністрування та спеціального режиму оподаткування з ПДВ, 

передбаченого ст. 209 Податкового кодексу, і звернутися до Державної фіскальної служби 

України із проханням підготувати узагальнюючу податкову консультацію з метою 

однозначного розуміння Податкового кодексу в різних регіонах України. 

4.3. З метою правильного застосування ст. 209 Податкового кодексу звернутися до 

Міністерства аграрної політики та продовольства із проханням надати роз’яснення 

стосовно того, яку продукцію слід вважати продукцією власного виробництва (у 

рослинництві - при придбанні посівів, у тваринництві - при придбанні тварин на 

відгодівлю). 

4.4. Звернутися до Державної фіскальної служби України із проханням надати роз’яснення 

щодо оподаткування військовим збором доходів фізичних осіб, наданих у натуральній 

формі, та щодо порядку оподаткування орендної плати, нарахованої за договорами 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, власники яких померли.  

4.5. Звернутися до Державної фіскальної служби України із проханням терміново 

розробити рекомендації щодо заповнення звітності з єдиного податку 

сільськогосподарськими підприємствами, які належать до четвертої групи платників цього 

податку. 

4.6. Зібрати пропозиції та відгуки сільськогосподарських підприємств Київської та Одеської 

областей щодо реалізації пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, проаналізувати отриману інформацію та довести її до 

відома Міністерства юстиції для використання в роботі та вдосконалення системи 

державної реєстрації речових прав. 

4.7. З метою спрощення процедури формування податкової звітності платниками єдиного 

податку четвертої групи звернутися до розробників програмного продукту в ДФС України 

та до операторів програми «1С» та «M.E.Doc IS» із проханням розглянути можливість 

перенесення до такої звітності даних щодо орендованих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення єдиним масивом (блоками) з облікових документів, 

що ведуться на підприємствах. 
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