
ЗАКОНОПРОЕКТ
про внесення змін до ПКУ 

щодо боротьби із тіньовим ринком 
сільськогосподарських товарів



Продавець-Не 
платник ПДВ

Покупець-
експортер

Реєстрація 
платником 

ПДВ без 
подальшої 
діяльності

Повернення 
валютної 

виручки не 
відбувається

Постачання 

10 млн без 
ПДВ

Експорт

10 млн

10 
млн

40 % ринку в 
тіні

Неповернення 
валютної 

виручки більше 
$ 3млрд

Місяць 1

Місяць 2
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Існуючи проблеми
ринку сільськогосподарських товарів
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Вирішення проблеми
реєстрації платником ПДВ

Відсутність реєстрації = підстава для 
донарахування ПДВ зобов’язань + кримінальна 

відповідальність за ст. 212 ККУ

Обов'язкова 
реєстрація 

платником ПДВ 
ДО МОМЕНТУ 

здійснення

Придбання
товарів

10 млн
(в 2 та більше раз 
перевищує поріг 

реєстрації 
платником ПДВ)

Покупець - Не 
платник ПДВ

Операції з 
постачання 

товарів
(відвантаження/ 

передоплата)
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Оформлення МД:

• Ставка ПДВ 0%
• Підстава - повідомлення 

банку про зарахування 
виручки

Оплата після 
вивезення 

вивезення 
товарів

Попередня 
оплата
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Вирішення проблеми
повернення валютної виручки

Складання РК до ПН:

• Коригування ставки ПДВ  з 
20%  до 0%

• Підстава – повідомлення 
банку про зарахування 
виручки

Оформлення МД:

• Ставка ПДВ 20%
• Зазначення ПН, 

зареєстрованої  в ЄРПН/ 
документу про сплату 
податку Неплатником ПДВ

Оплата 
відсутня

Експортер Нерезидент
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1. Додатковому  Овердрафту в СЕА ПДВ шляхом запровадження нового 
показника SЕксп згідно із п.200-1.3 ПКУ:

SНакл = SНаклОтр + SМитн + SПопРах + SОвердрафт + SЕксп - SНаклВид - SВідшкод – Sперевищ, 
де:

Запобігання вимиванню 
обігових коштів платників завдяки:

SЕксп
Всі платники

(в т.ч. с/г виробники)
С/г 

виробники

1/12 
виручки в іноземній валюті, що 

надійшла на рахунки в українські 
банки за останні 12 місяців

мін. з/п * площа землі (га)

- розмір мін.з/п на початок року 

- власна земля (на праві власності/ 
користування) та/або орендована 

перераховується щокварталу перераховується щороку
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Приклад розрахунку показника SЕксп для С/г виробника:

Запобігання вимиванню 
обігових коштів платників

SЕксп = 37 280 000

50 000 грн* 37 230 000 грн

600 000 грн/12, де

600 тис.грн. – виручка в іноземній 
валюті, що надійшла на 
банківські рахунки в Україні за 
останні 12 місяців

3 723 грн * 10 000 га, де

3 723 грн - розмір мін.з/п на 
01.01.2018 року; 

10 000 га - загальна площа 
власної та/або орендованої землі 
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* Дана частина показника розраховується для всіх 
платників ПДВ, що здійснюють експорт товарів, 
визначених п.206.4 ПКУ, в т.ч. й с/г виробників



Запобігання вимиванню 
обігових коштів платників завдяки:
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2. Відстроченню сплати ПЗ з ПДВ на 180 днів з дати складання ПН:

Звітний період
(експорт товару)

Дата складання ПН, 
що зазначена в 

митній декларації

Декларація з ПДВ:
ПЗ за ПН

НЕ відображаються, 
сплаті не підлягають

180 днів

ПЗ = 0
ПЗ в сумі ПДВ

за ПН

оплата 
відсутня/ 

РК не 
складено

оплата 
надійшла/ 
складено 
РК до ПН

Звітний період
(сплив 180 днів)

181 день з дати 
складання такої ПН

Декларація з ПДВ:
ПЗ за ПН  

ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ у 
складі інших ПЗ

Звітний період
(коригування ПЗ)

Декларація з 
ПДВ:

Зменшення ПЗ на 
суму ПДВ згідно з 

РК

Оплата 
надійшла/

РК складено

Відстрочення сплати ПЗ


