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Про надання інформації

Головне управління ДФС у Рівненській області з метою забезпечення 
обізнаності платників податків зі змінами в податковому законодавстві 
повідомляє.

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIX «Прикінцеві положення» 
Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з 1 січня 2017 року втратила 
чинність стаття 209 Кодексу, яка регламентувала умови застосування 
спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового 
господарства, а також рибальства (далі - спецрежим).

Починаючи з 01.01.2017 у зв’язку із скасуванням спеціального режиму 
оподаткування ПДВ усі сільгоспвиробники, які були зареєстровані як суб’єкти 
спеціального режиму оподаткування, переведені на загальну систему 
оподаткування ПДВ.

При цьому, відповідно до вимог ст. 16 лрим.1 Закону України від 24 
червня 2004 року № 1877-1V «Про державну підтримку сільського господарства 
України» із змінами і доповненнями (далі -  Закон № 1877)
сільськогосподарські товаровиробники мають право на бюджетну дотацію для 
розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання 
виробництва сільськогосподарської продукції (далі - бюджетна дотація) після їх 
внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
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Згідно з гі. 2 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених 
суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових 
пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2010 року № 1233 (далі -  Порядок № 1233), суб’єкт господарювання, що не 
сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік 
сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з 
додатком.

Пунктом 4 розд. 1 Порядку визначення сум податків та зборів, не 
сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв ’язку з отриманням 
податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, 
затвердженого наказом ДПА України від 29.03.11 № 167, який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 18.04.2011 за №483/19221, визначено, що суми 
ПДВ, не сплачені платником до державного бюджету у зв’язку з отриманням 
податкових пільг, розраховуються залежно від особливостей оподаткування.

Відповідно до п. 8 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених 
суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових 
пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2010 року №1233, податкові пільги визначаються за операціями з постачання 
товарів та/або послуг, що є об’єктами обкладення податком на додану вартість і 
відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ 
із змінами та доповненнями та міжнародних договорів України, ратифікованих 
Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються 
за нульовою ставкою.

Отже, подання звіту про суми податкових пільг сільськогосподарськими 
товаровиробниками, включеними до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, за 
результатами отримання бюджетної дотації не здійснюється, оскільки такі 
сільгоспвиробники сплачують ПДВ на загальних підставах. *

Крім того, ГУ ДФС у Рівненській області надає Реєстри отримувачів 
бюджетної дотації за квітень 2017 року у додатку до листа.
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