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Про надання інформації

Головне управління Д Ф С  у Рівненській області в 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 І 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 - спспрежим).

Починаючи з 01.01.2017 у з в ’ язку із скасуванням спеціального режиму 
оподаткування ПДВ усі сільгоспвиробники, які були зареєстровані як суб'єкти 
спеціального режиму оподаткування, переведені на загальну систему 
оподаткування 1ІДВ.

При цьому, відповідно до вимог ст. 16 прим. І Закону України від 24 
червня 2004 року №  1 877-1У «І Іро державну підтримку сільського господарства 
України»! із змінами і доповненнями) 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.

Пунктом 16 прим. 1.1 ст. 16 прим. 1 Закону України від 24 червня 2004 
року №  1877-1V7 «П ро державну підтримку сільського господарства України» 
встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю 
якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним па власних 
ЇФ Й Ф С  о б л а с т і  0  0  н °  в 11 и х засобах, причому питома вага вартості
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товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних 
податкових періодів сукупно (далі •- сільськогосподарський товаровиробник), 
який здійснює види діяльності, визначені пунктом 16 прим. 1.3 цієї статті, має 
право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських 
товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської 
продукції після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів 
бюджетної дотації.

З мстою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів до складу 
основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника не включаються 
оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі 
його основних засобів  не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо 
такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької 
діяльності (підпункт « б »  пункту 16 прим .1.1 статті 16 прим.І Закону №  1877).

Згідно з пунктом 2.15 е т а п і  2 Закону №  1877 сільськогосподарська 
продукція (сільськогосподарські товари) -  товари, зазначені у групах 1 -  24 
УКТ ЗНД згідно із Законом України «П ро Митний тариф України», якщо при 
цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, 
збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо 
виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки 
цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або 
орендованих 11 оту ж н остя х ( г і л опит х ).

До сільськогосподарської продукції (товарів) також належать відходи, 
отримані при виробництві сільськогосподарської продукції {товарів), 
визначених ,у і рунах 1 -  24 УКТ ЗНД згідно із Законом України «Про Митний 
тариф України», а саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а 
також полова, бадилля тощ о), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких 
частка органічних добрив становить більше 50 відсотків від загальної ваги 
таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при 
переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів 
(біогаз, біодизсль, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була 
використана сільськогосподарська продукція (її відходи) в розмірі більше 50 
відсотків від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода 
тощо).

Сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру 
отримувачів бюджетної дотації подає до контролюючого органу за місцем 
свого обліку як платника податку на додану вартість заяву за формою, 
встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику (пункт 16 
прим. 1.2 стат ті 16 п ри м .1 Закону №  1877).

Форму заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до 
Реєстру отримувачів бюджетної дотації (форма №  1-РОБД, далі -  Заява) 
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 №  275, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.02.2017 за №  268/30136.

Вартість товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних 
податкових періодів, підлягає відображенню у розділі 6 Заяви.

Згідно з пунктом 4 пояснень до Заяви (щодо заповнення розділу 6 Заяви) для 
внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів



бюджетної дотації питома пата вартості сільськогосподарських товарів мас 
становити не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним 
протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно. Для 
новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як 
суб ’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 
календарних місяців, питома вага сільськогосподарських товарів 
розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду (пункт 16 
прим.1.1 статті 16 прим. 1 Закону №  1877).

У графах 4 та  5 розділу 6 зазначаються операції з постачання 
сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), визначеної 
пунктом 2.15 статті 2 Закону №  1877.3 метою розрахунку питомої ваги 
сільськогосподарських товарів до складу основної діяльності 
сільськогосподарського товаровиробника (графи 6 та 7 розділу 6) не 
включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що 
перебували у складі його основних засобів не менше 12 послідовних звітних 
періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої 
підприємницької діяльності.

Отже, у графі 3 розділу 6 Заяви зазначається загальний обсяг операцій з 
постачання товарів, здійснених сільськогосподарським товаровиробником 
протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, у 
графі 4 -  обсяг постачання сільськогосподарської продукції (товарів), 
визначеної у пункті 2,15 статті 2 розділу 1 Закону, у графі 5 -  питома вага (у 
відсотках) вартості поставленої сільськогосподарської продукції (товарів) у 
вартості всіх пос тавлених товарів.

У графі 6 розділу 6 Заяви зазначається обсяг операцій з постачання основних 
засобів, що перебували у складі основних засобів сільськогосподарського 
товаровиробника не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, у графі 7 
-  питома вага (у відсотках) вартості таких основних засобів у вартості всіх 
товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником за цей період.

Крім тою, ГУ Д Ф С  у Рівненській області надає Реєстри отримувачів 
бюджет ної дотації за травень 201 7 року у додатку до листа.

Додаток на одному аркуші

О.Д.Дімітрук


