
Боротьба з «тіньовим» ринком зерна

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо запобігання уникненню від 

оподаткування податком на додану вартість операцій із 

постачання товарів та боротьби із 

тіньовим експортом товарів»



- рівень "тінізації" ринку зерна у 2016-2017 рр. становив

близько 50% всіх ринкових операцій із зерном, олією та

іншими культурами*

- сума неповернутої валютної виручки за 2014-2016 рр.

становить 3-3,5 млрд доларів США*

- борг нерезидентів перед українськими суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності за експортними

операціями у сфері сільського, лісового та рибного

господарства виріс на 141% у 2017 р. в порівнянні з 2016 р.

* За оцінкою учасників аграрного ринку та експертів

ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ЗЕРНА



- Недоотримання державою податків і зборів

- Зменшення валютних надходжень, як результат – вплив на

стабільність гривні

- Зменшення конкурентоздатності прозорих гравців ринку з

відповідним зменшенням доходів

- Існування великої кількості необлікованої готівки у

національній і іноземній валюті

- Ріст рівня злочинності

НАСЛІДКИ ІСНУВАННЯ «СІРОГО» РИНКУ 

ЗЕРНА



Пропозиція:

1. Можливість застосування ставки ПДВ 0% за умови надходжень

оплати за контрактом

2. У разі відсутності оплати застосування ставки ПДВ 20%

Результат:

- забезпечення експортером повернення валютної виручки

- збільшення вартості «тіньової» операції через необхідність

забезпечення ПДВ

- зменшення використання закупівлі «без ПДВ»

- зменшення використання комісійних схем через високу вартість

- рівні умови для всіх учасників ринку – відсутність дискримінації та

неконкурентних умов

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ

НАДХОЖЕНЬ ВАЛЮТНОЇ ВИРУЧКИ



ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОЖЕНЬ

ВАЛЮТНОЇ ВИРУЧКИ
ЯК ПРАЦЮЄ (1/2)
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОЖЕНЬ

ВАЛЮТНОЇ ВИРУЧКИ
ЯК ПРАЦЮЄ (2/2)
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Експорт товару з попередньою оплатою:

- Використовується поточний порядок щодо ПДВ адміністрування

платником податку

- Митний орган перевіряє наявність оплати при оформленні МД

Експорт товару з оплатою після поставки:

- Платник податку реєструє ПН та зазначає її в МД

- Митний орган оформлює МД при наявності ПН, зареєстрованої в

ЄРПН

- При отриманні оплати платник податку складає розрахунок

коригування до ПН

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ
НАДХОЖЕНЬ ВАЛЮТНОЇ ВИРУЧКИ
АДМІНІСТРУВАННЯ (1/2)



«Овердрафт»

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ
НАДХОЖЕНЬ ВАЛЮТНОЇ ВИРУЧКИ
АДМІНІСТРУВАННЯ (2/2)

SЕксп

Всі платники
(в т.ч. с/г виробники)

С/Г виробники

перераховується
щокварталу

Мінімальна зарплата (грн) * 
площа землі (га)

Середньомісячний 
показник надходжень 
валютної виручки за 
останні 12 місяців

перераховується
щокварталу



УРЕГУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ «БЕЗ ПДВ»

(в 2 та більше 
разів перевищує 
поріг реєстрації 
платником ПДВ)

Покупець - Не 
платник ПДВ

Придбання

товарів

Обов'язкова
реєстрація

платником ПДВ ДО 
МОМЕНТУ 
здійснення

Операції з 
постачання товарів

(відвантаження/ 
передоплата)

1 2 3

1. При придбанні товарів/послуг, які в 2 та більше разів

перевищують поріг реєстрації платником ПДВ, покупець

зобов’язаний зареєструватись ДО подальшого постачання

(настання першої події щодо постачання)

2. При постачанні товарів (робіт/послуг) на операцію буде

нараховуватись ПДВ, так як постачальник буде зареєстрований

платником



Дякуємо!

Запитання?


