
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



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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Овердрафт в СЕА ПДВ

Новий показник SЕксп:

- для всіх платників, що здійснюють експорт товарів, 
визначених п.206.4 ПКУ, це сума середньомісячного розміру 
виручки в іноземній валюті, що за останніх 12 місяців була 
зарахована на банківський рахунок як оплата таких товарів 

(перераховується щокварталу) 

а для с/г виробників це також

- сума, розрахована як добудок розміру мінімальної з/п, 
встановленої законом на початок календарного року, на 
загальну площу власних (право власності/користування) та/або 
орендованих земельних ділянок, визначену в га 

(перераховується щороку) 

Запобігання вимиванню 
обігових коштів платників
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180 днів відстрочення сплати ПДВ

➢ ПЗ відображаються в декларації того звітного періоду, на 
який припадає 181 день з дати складання ПН, що зазначена в 
митній декларації згідно із пунктом 206.4 ПКУ.

➢ Якщо РК був складений в межах 180 днів з дати складання 
ПН, то податкові зобов’язання згідно із такою ПН в декларації 
з ПДВ не відображаються та обов’язок щодо сплати таких 
зобов’язань не виникає.

➢ Якщо РК був складений після спливу 180 днів з дати 
складання ПН, то зменшення податкових зобов'язань 
відображається в декларації з ПДВ того звітного періоду, на 
який припадає дата складання РК, зареєстрованого в ЄРПН. 

➢ Інформація щодо суми ПЗ за ПН, з дати складання яких 
пройшло 180 та більше днів узагальнюється СЕА ПДВ та 
доступна для платника податків в електронному кабінеті.

Запобігання вимиванню 
обігових коштів платників
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