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Проект
вноситься народними депутатами України:
Мірошніченком І.В.
  Давиденком В.М.






ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зниження ставки податку на додану вартість для деяких видів сільськогосподарської продукції
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 193.1 статті 193 доповнити підпунктом «г» такого змісту:
“г) 10 відсотків по операціях з:
ïîñòà÷àííÿ íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òà ââåçåííÿ íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ äîñòàòí³õ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³çìó ëþäèíè, çáåðåæåííÿ éîãî çäîðîâ'ÿ òà ñèðîâèíè äëÿ âèðîáíèöòâà òàêèõ ïðîäóêò³â, (êð³ì ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ â çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ) à ñàìå:
âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, æèâî¿ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0102);
ì’ÿñà âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, ñâ³æîãî àáî îõîëîäæåíîãî (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0201);
ì’ÿñà âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, ìîðîæåíîãî (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0202);
ñâèíåé, æèâèõ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0103);
ñâèíèíè, ñâ³æî¿, îõîëîäæåíî¿ àáî ìîðîæåíî¿ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0203);
îâåöü, æèâèõ (òîâàðíà ï³äïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0104 10);
áàðàíèíè ñâ³æî¿, îõîëîäæåíî¿ àáî ìîðîæåíî¿ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0204);
êóðåé ñâ³éñüêèõ (Gallus domesticus) (òîâàðíà êàòåðãîð³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0105 94 00);
ñóáïðîäóêò³â ¿ñò³âíèõ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, ñâèíåé, îâåöü, ê³ç, êîíåé, â³ñëþê³â, ìóë³â àáî ëîøàê³â, ñâ³æèõ, îõîëîäæåíèõ àáî ìîðîæåíèõ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0206);
ì'ÿñà êóðåé ñâ³éñüêèõ (Gallus domesticus) òà ¿ñò³âíèõ ñóáïðîäóêò³â ç íèõ,  ñâ³æèõ, îõîëîäæåíèõ àáî ìîðîæåíèõ (òîâàðí³ ï³äïîçèö³¿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 14);
ìàñëà âåðøêîâîãî (òîâàðíà ï³äïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0405 10);
ìîëîêà òà âåðøê³â, íåçãóùåíèõ òà áåç äîäàííÿ öóêðó ÷è ³íøèõ ïiäñîëîäæóâàëüíèõ ðå÷îâèí (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0401);
ìîëîêà òà âåðøê³â, çãóùåíèõ òà ç äîäàííÿì öóêðó ÷è ³íøèõ ïiäñîëîäæóâàëüíèõ ðå÷îâèí (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0402);
ìàñëÿíêè, êîàãóëüîâàíèõ ìîëîêà òà âåðøê³â, éîãóðòó, ñìåòàíè, êåô³ðó òà ³íøèõ ôåðìåíòîâàíèõ àáî ñêâàøåíèõ (áàêòåð³àëüíèìè çàêâàñêàìè) ìîëîêà òà âåðøê³â, çãóùåíèõ àáî íåçãóùåíèõ, ç äîäàííÿì àáî áåç äîäàííÿ öóêðó ÷è ³íøèõ ïiäñîëîäæóâàëüíèõ ðå÷îâèí, àðîìàòèçîâàíèõ ÷è íåàðîìàòèçîâàíèõ, ç äîäàííÿì àáî áåç äîäàííÿ ôðóêò³â, ãîð³õ³â ÷è êàêàî (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0403); 
ìîëî÷íî¿ ñèðîâàòêè, çãóùåíî¿ àáî íåçãóùåíî¿, ç äîäàííÿì ÷è áåç äîäàííÿ öóêðó ÷è ³íøèõ ïiäñîëîäæóâàëüíèõ ðå÷îâèí; ïðîäóêò³â, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç íàòóðàëüíèõ êîìïîíåíò³â ìîëîêà, ç äîäàííÿì ÷è áåç äîäàííÿ öóêðó ÷è ³íøèõ ïiäñîëîäæóâàëüíèõ ðå÷îâèí (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0404); 
ñèð³â âñ³õ âèä³â i êèñëîìîëî÷íîãî ñèðó (òîâàðíà ïîçèö³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0406);
ÿºöü êóðåé ñâ³éñüêèõ (Gallus domesticus) (òîâàðíà ï³äêàòåãîð³ÿ ÓÊÒ ÇÅÄ 0407 21 00 00);
альбуміну яєчного (товарні підпозиції УКТ ЗЕД  3502 11 та 3502 19);
яєць птиці без шкаралупи та яєчних жовтків, свіжих, сушених, варених у воді або на парі, формованих, морожених або консервованих іншим способом, з доданням чи без додання цукру чи інших пiдсолоджувальних речовин (товарна позиція УКТ ЗЕД 0408);
цукрових буряків (товарна підпозиція УКТ ЗЕД 1212 91);
бурякового цукру (товарна підпозиція УКТ ЗЕД 1701 12);
готових чи консервованих продуктів з:
м’яса, м’ясних субпродуктів або крові курей свійських (Gallus domesticus), які містять 57 мас. % або більше м’яса чи субпродуктів свійської птиці (товарні підкатегорії УКТ ЗЕД 1602 32 11 00, 1602 32 19 00);
м’яса, м’ясних субпродуктів або крові свинини свійської свині (товарні підкатегорії УКТ ЗЕД 1602 41 10 00, 1602 42 10 00);
сумішей із свійських свиней, які містять 80 мас. % або більше м’яса чи м’ясних субпродуктів будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження, а також які містять 40 мас. % або більше, але менш як 80 мас. % м’яса або м’ясних субпродуктів будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження (товарні підкатегорії УКТ ЗЕД 1602 49 11 00, 1602 49 13 00, 1602 49 15 00, 1602 49 30 00);
м’яса, м’ясних субпродуктів або крові великої рогатої худоби сирих, сумішей м’яса або м’ясних субпродуктів варених i м’яса або м’ясних субпродуктів сирих  (товарна підкатегорія УКТ ЗЕД 1602 50 10 00);
картоплі, свіжої або охолодженої (товарна позиція УКТ ЗЕД 0701);
помідорів, свіжих або охолоджених (товарна підкатегорія УКТ ЗЕД 0702 00 00 00);
цибулі ріпчастої, цибулі-шалоту, часнику, цибулі-порею та iнших цибулинних овочів, свіжих або охолоджених (товарна позиція УКТ ЗЕД 0703);
капусти головчастої, капусти цвiтної, капусти броколi, кольрабі, капусти листової та аналогiчних їстiвних овочiв роду Brassica, свiжих або охолоджених (товарна позиція УКТ ЗЕД 0704);
салату-латука (Lactuca sativa) і цикорію (Cichorium spp.), свіжих або охолоджених (товарна позиція УКТ ЗЕД 0705);
моркви, рiпи, столових буряків, солодкого кореню, редьки, селери кореневої та аналогiчних їстiвних коренеплодів, свiжих або охолоджених (товарна позиція УКТ ЗЕД 0706);
огiрків, корнiшонів, свiжих або охолоджених (товарна підпозиція УКТ ЗЕД 0707 00);
інших овочiв, свiжих або охолоджених (товарна позиція УКТ ЗЕД 0709);
овочів (сирих або варених у воді чи на парі), морожені (товарна позиція УКТ ЗЕД 0710);
овочів сушених, цілих, нарізаних шматками, скибками, подрібнених чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки (товарна позиція УКТ ЗЕД 0712);
маніоку, маранти, салепу, топінамбура, солодкої картоплі, або батату, аналогічних коренеплодів чи бульби з високим вмістом крохмалю або інуліну, свіжих, охолоджених, морожених або сушених, цілих чи порізаних у вигляді гранул або скибок (товарна позиція УКТ ЗЕД 0714);
пшениці і суміші пшениці та жита (меслину) (товарна позиція УКТ ЗЕД 1001);
жита (товарна позиція УКТ ЗЕД 1002);
борошна пшеничного або із суміші пшениці та жита (меслину) (товарна підпозиція УКТ ЗЕД 1101 00);
хлібобулочних виробів, з вмістом або без вмісту какао (товарні  підкатегорії УКТ ЗЕД 1905 90 30 00 та 1905 90 60 00)».
2. У статті 194:
1) у пункті  194.1 слова та цифру «до яких застосовується нульова ставка та 7 відсотків» замінити словами та цифрами «до яких застосовується нульова ставка, ставки 7 відсотків та 10 відсотків»;
2) пункт 194.2 після цифри та слова «7 відсотків» доповнити словами та цифрами «та 10 відсотків».
ІІ. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè
             України

