Податкова реформа та її
вплив на
конкурентноспроможність
агросектору України

21 квітня 2016 р.

Оподаткування с/г виробників – вчора та сьогодні
2015
■ Єдиний податок: 0.09% / 0.45% від

нормативної оцінки 1 га с/г угідь, з
урахуванням конф. Індексації
■ ПДВ: вся сума спеціального ПДВ (20%)

залишалась у розпорядженні с/г
виробників
■ ЕСВ: від 36.7% (+3.6% утримання за

рахунок працівників)

2016
■ Єдиний податок: 0.16% / 0.81% від

нормативної оцінки 1 га с/г угідь, з
урахуванням конф. індексації (позитив:
відміна вимоги щодо реєстрації прав
користування с/г угіддями)
■ ПДВ: 15%/50%/80% від суми

спеціального ПДВ (20%) залишається у
розпорядженні с/г виробників
■ ЕСВ: 22% від ФОП

Основні висновки:
■ У 2016 році продовжилась тенденція до збільшення податкового тиску на с/г виробників
■ Найбільший удар – часткове скасування спеціального режиму ПДВ для с/г виробників
■ Разом з тим, с/г виробники отримали вигоди від суттєвого зниження ставки ЄСВ
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Оподаткування с/г виробників – песимістично-реалістичне
майбутнє
2017 та наступні роки
Єдиний податок

■ можливе скасування єдиного податку для всіх (чи великих) с/г виробників

(хоча розпорядження КМУ №213-р від 04.03.2015 р. передбачає збереження
єдиного податку для с/г виробників до 2018 р.)
Податок на прибуток

■ можливе введення 18% від оподатковуваного прибутку

ПДВ

■ 20% (скасування спецрежиму ПДВ та перехід на загальну систему ПДВ)

ЄСВ

■ 22% від ФОП

Плата за землю

■ 1% / 3% від нормативної оцінки землі, з урахуванням конф. індексації
Примітка: можливі пільги чи пільгові ставки плати за землю

Податок на нерухоме
майно

■ 3% МЗП (41.34 грв) за 1 кв.м
Примітка: можливо буде продовжена пільга для будівель та споруд, що
використовуються у промисловості та для ведення с/г ї діяльності

Основні висновки:
■ Відміна спецрежимів оподаткування (особливо спецрежиму ПДВ) негативно вплине на
конкурентоспроможність українських с/г виробників
■ Така відміна доцільна після введення ефективних механізмів державної підтримки с/г в Україні
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Перспектива оподаткування с/г виробників – податкові ризики та
можливості
Податкові ризики

Податкові можливості

■ Подальше збільшення податкового
навантаження на с/г виробників

■ Мінімальні різниці між бухгалтерським та
податковим обліком

■ Неналежне звітування чи застосування
правил трансфертного ціноутворення

■ Збиткові с/г виробники не сплачуватимуть
податок на прибуток

■ Неправильне утримання податку на
репатріацію (бенефіціарний власник,
неправильне застосування положень
міжнародних угод з питань оподаткування)

■ Застосування податковими органами
доктрин ділової мети та превалювання
економічної суті над юридичною формою
операції
■ Авансовий внесок при сплаті дивідендів,
невиплачених до переходу на сплату
податку на прибуток
■ Можливі проблеми з поверненням ПДВ при
невиконанні плану з наповнення бюджету

■ Податкові збитки переносяться на наступні
періоди та зменшуватимуть оподатковуваний
прибуток та податок на прибуток у наступних
роках

■ Реорганізація (злиття) компаній групи
допоможе використати податкові збитки,
захистити активи, а також оптимізувати
структуру управління та ведення бізнесу
■ Покращення ситуації з відшкодуванням ПДВ
■ Можливе збереження єдиного податку для с/г
виробників та/чи розроблення нових
механізмів державної підтримки
(субсидування) с/г виробників

■ Деофшоризація!
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Деофшоризація – початок кінця чи кінець початку?
■ У березні 2016 р. НБУ, ДФС та АМК домовились розробити законопроект щодо
деофшоризації українського бізнесу
■ У квітні 2016 р. нардепи з партії Батьківщина зареєструвала 2 законопроекти:
 Проект Закону про податковий суверенітет України та офшорні компанії (№4380
від 12.04.2016)
 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з
прийняттям Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні
компанії» (№4381 від 12.04.2016)

■ 19 квітня 2016 р. Президент України оголосив про підписання указу про деофшоризацію
та пообіцяв швидку розробку законопроектів з питань деофшоризації
Основні висновки:
■ Деофшоризація є найбільшим ризиком для економіки та бізнесу через складність та
політизацію питання, та відсутність належного досвіду і експертизи з цього питання
■ Впровадження ініціатив партії Батьківщина призведе до відтоку капіталу, масової
бізнес-міграції з України та остаточного краху економіки та фінансової системи України
■ Деофшоризація - FESTINA LENTE
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Дякую Вам за увагу!

Питання?

Олег Чайка
Директор, Департамент міжнародного
оподаткування
КПМГ в Україні
вул. Московська 32/2
01010 Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 492 9680
Моб.: +38 (095) 274 7444
olegchayka@kpmg.ua
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