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від
Рівненська обласна рада
Татарбунарська районна рада
Одеської області

Щодо розгляду листів

246784

Міністерство фінансів відповідно до листів Секретаріату Кабінету
Міністрів України від 31.01.2017 №635/1/1-17 та Адміністрації Президента
України від 30.01.2017 №04-01/282 розглянуло рішення сесій Рівненської
обласної ради та Татарбунарської районної ради Одеської області щодо
відновлення на законодавчому рівні спеціального режиму оподаткування
податком
на
додану
вартість
діяльності
сільськогосподарських
товаровиробників, який діяв до 1 січня 2016 року, і повідомляє.
Вищезазначена пропозиція Рівненської обласної ради та Татарбунарської
районної ради Одеської області обумовлена необхідністю збереження
підтримки сільськогосподарського товаровиробника, та недопущення падіння
виробництва сільськогосподарської продукції.
Відповідно до Податкового кодексу України з 1 січня 2017 року
скасовано спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість
сільськогосподарських товаровиробників.
Слід зазначити, що відмова від надання податкових пільг передбачена
Угодою про сільське господарство між Світовою організацією торгівлі та
Україною. В Угоді підкреслюється, що фінансова підтримка сільського
господарства повинна надаватися шляхом цільового фінансування з
держбюджету
Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет на
2017 рік» у видатковій частині бюджету 2017 року передбачено кошти для
підтримки галузі сільського господарства.
Крім того, Верховною Радою України 20.12.2016 прийнято Закон України
Зіс «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», яким внесено зміни до
деяких законів, зокрема, Закону України «Про державну підтримку сільського
господарства України» щодо запровадження бюджетної дотації для-дхкзвитку
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сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва
сільськогосподарської продукції.
Зазначену дотацію передбачається надавати платникам податку на додану
вартість - сільськогосподарським товаровиробникам, які здійснюють свою
господарську діяльність за встановленим переліком видів діяльності згідно
КВЕД та внесені до Реєстру отримувачів такої дотації.
Враховуючи зазначене, державою створено умови для збереження
підтримки сільськогосподарського товаровиробника.
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