ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91
До реєстр. № 5425
від 26.04.2021
№ 5425-1
від 11.05.2021
№ 5425-2
від 13.05.2021

ВИСНОВОК
на проекти Законів України
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
оподаткування операцій з постачання окремих видів продукції
тваринництва (реєстр. № 5425 від 26.04.2021)
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання окремих
видів товарів (реєстр. № 5425-1 від 11.05.2021)
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки
податку на додану вартість з операцій з постачання харчових продуктів, що
мають істотну соціальну значущість (реєстр. № 5425-2 від 13.06.2021)
9 червня 2021 року
протокол №70
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики на своєму засіданні 9 червня 2021 року розглянув проекти Законів
України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування
операцій з постачання окремих видів продукції тваринництва (реєстр. № 5425 від
26.04.2021), про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання окремих видів
товарів (реєстр. № 5425-1 від 11.05.2021), про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання
харчових продуктів, що мають істотну соціальну значущість (реєстр. № 5425-2
від 13.06.2021).
Всі законопроекти відповідно до частини першої статті 100 Закону
України “Про регламент Верховної Ради України” є альтернативними за своєю

суттю, адже містять положення, що регулюють однакове коло питань та
повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних
відносин: зокрема, ними пропонується:
Проектом Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо оподаткування операцій з постачання окремих видів продукції
тваринництва (реєстр. № 5425 від 26.04.2021) пропонується відновити ставку
податку на додану вартість 20 відсотків при оподаткуванні операцій з
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України
сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з
УКТ ЗЕД: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 0104 10 (вівці
живі), 0401 (в частині молока незбираного), і відповідно залишити ставку
податку на додану вартість 14 відсотків по операціях з постачання:
1001 (пшениця і сумiш пшениціi та жита (меслин),
1002 (жито),
1003 (ячмінь),
1004 (овес),
1005 (кукурудза),
1201 (соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi),
1204 00 (насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене),
1205 (насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене),
1206 00 (насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене),
1207 (насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або
неподрiбненi), 1212 91 (цукровi буряки).
Міністерство фінансів України підтримує зазначений законопроект.
Державна податкова служба України підтримує законопроект із
зауваженнями. Зокрема, зауважує, що визначений пунктом 2 розділу ІІ
“Прикінцеві положення” законопроекту місячний строк з дня набрання чинності
Закону для розробки і прийняття нормативно-правових актів для реалізації
Закону є занадто стислим для реалізації.
Проектом Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання окремих
видів товарів (реєстр. № 5425-1 від 11.05.2021) пропонується відновити ставку
податку на додану вартість 20 відсотків при оподаткуванні операцій з
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України
для всього переліку сільськогосподарської продукції на яку зараз діє
знижена ставка податку на додану вартість 14 відсотків. Зокрема, за такими
кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі),

0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного), 1001 (пшениця і сумiш
пшениціi та жита (меслин), 1002 (жито), 1003 (ячмінь), 1004 (овес), 1005
(кукурудза), 1201 (соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi), 1204 00 (насiння
льону, подрiбнене або неподрiбнене), 1205 (насiння свирiпи або рiпаку,
подрiбнене або неподрiбнене), 1206 00 (насiння соняшнику, подрiбнене або
неподрiбнене), 1207 (насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або
неподрiбненi), 1212 91 (цукровi буряки).
Міністерство фінансів України не підтримує зазначений законопроект.
Реалізація положень законопроекту матиме вплив на показники бюджету,
оскільки поряд із збільшенням ставки податку на додану вартість, що передбачає
збільшення надходжень до бюджету, збільшаться і ризики втрат бюджету,
пов’язані з мінімізацією сплати податку на додану вартість та застосуванням
«скруток».
Міністерство аграрної політики та продовольства України
запропонувало проаналізувати результати роботи за зниженою ставкою податку
на додану вартість протягом року, після чого провести консультації щодо
ефективності такої ставки в розрізі окремих груп сільськогосподарської
продукції та прийняти відповідне рішення щодо необхідності зміни ставки
податку, оскільки на сьогодні відсутня статистика впливу зменшення ставки
податку на додану вартість.
Державна податкова служба України не підтримує законопроект.
Проектом Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання харчових
продуктів, що мають істотну соціальну значущість (реєстр. № 5425-2 від
13.06.2021) пропонується доповнити перелік товарів при постачання яких
застосовується ставка податку на додану вартість 14% харчовими продуктами,
що мають істотну соціальну значущість, за переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України.
Міністерство фінансів України не підтримує зазначений законопроект.
Міністерство економіки України висловило позицію, що використання
зниження рівня податків на соціально значущі товари як засіб зниження ціни є
неефективним механізмом. Природа ціни визначається балансом попиту та
пропозиції товарів в умовах вільної конкуренції. Соціально значущі товари
здебільшого є групою товарів з нееластичним попитом. На їх ціни впливають
значною мірою фактори вільної конкуренції (приклад – лікарські засоби, вартість
яких не є низькою навіть в умовах зниженого податку на додану вартість).
Втрати, яких зазнає бюджет, негативно вплинуть на середньострокові
перспективи розвитку, оскільки переважно зменшуватимуться капітальні
видатки.
Державна податкова служба України не підтримує законопроект.
Оскільки всі зазначені законопроекти, що розглядаються, за своєю суттю
є альтернативними відповідно до частини першої статті 100 Закону України “Про

регламент Верховної Ради України”, до них може бути застосована процедура,
передбачена частиною другою статті 110 Закону України “Про регламент
Верховної Ради України”, яка передбачає, що при розгляді альтернативних
законопроектів головний комітет може рекомендувати Верховній Раді взяти за
основу один із них або підготувати інший законопроект, який вноситься на
розгляд Верховної Ради народними депутатами - членами цього комітету.
Пункт 1 частини першої статті 15 Закону України “Про комітети
Верховної Ради України” надає Комітетам Верховної Ради України право при
здійсненні законопроектної функції, зокрема, розробляти з власної ініціативи
проекти законів з питань, що віднесені до предметів відання, з наступним
внесенням їх на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України
- членами Комітету за його рішенням.
Під час проведення засідання Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики обговорено доопрацьований у Комітеті
відповідно до частини другої статті 110 Закону України “Про регламент
Верховної Ради України” на основі всіх законопроектів, які врегульовують таке
ж коло питань, новий проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з
постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.
Новим законопроектом пропонується відновити ставку податку на
додану вартість 20 відсотків при оподаткуванні операцій з постачання на
митній території України та ввезення на митну територію України
сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з
УКТ ЗЕД: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 0104 10 (вівці
живі), 0401 (в частині молока незбираного), 1002 (жито), 1004 (овес), 1204 00
(насіння льону, подрiбнене або неподрiбнене), 1207 (насіння та плоди інших
олійних культур, подрiбненi або неподрiбненi), 1212 91 (цукрові буряки), і
відповідно залишити ставку податку на додану вартість 14 відсотків по
операціях з постачання:
1001 (пшениця і суміш пшениці та жита (меслин),
1003 (ячмінь),
1005 (кукурудза),
1201 (соєві боби, подрiбненi або неподрiбненi),
1205 (насіння свиріпи або ріпаку, подрiбнене або неподрiбнене),
1206 00 (насіння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене).
Обговоривши положення підготовленого доопрацьованого проекту
Закону, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з
питань фінансів, податкової та митної політики висловили підтримку
запропонованої редакції законопроекту.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями пункту 1 частини
першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”,
частини третьої статті 93, частини першої статті 100, статті 108, частини другої
статті 110 Закону України “Про регламент Верховної Ради України”, Комітет
вирішив:
1. Підтримати редакцію доопрацьованого у Комітеті Верховної Ради
України з питань фінансів, податкової і митної політики проекту Закону про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану
вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів
сільськогосподарської продукції, доручити народним депутатам України –
членам Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, подлаткової та
митної політики, відповідно до частини другої статті 110 Закону України “Про
регламент Верховної Ради України”, оформити та в установленому порядку
зареєструвати цей проект та внести його на розгляд Верховної Ради України.
2. Рекомендувати Верховній Раді України:
проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання
окремих видів сільськогосподарської продукції включити до порядку денного
п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;
за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до
пункту 1 частини першої статті 114 Закону України “Про регламент Верховної
Ради України”, прийняти за основу та в цілому.
3. Доповідати позицію Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики щодо цього питання на пленарному
засіданні Верховної Ради України доручити Голові Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народному депутату
України – Гетманцеву Д.О.
Додатки:
1) текст доопрацьованого законопроекту на 2 арк.;
2) порівняльна таблиця до доопрацьованого законопроекту на 4 арк.;
3) пояснювальна записка на 2 арк.
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