
ПодатковіПодаткові пільгипільги якяк стимулстимул
ефективнішогоефективнішого

сільськогосподарськогосільськогосподарського
виробництвавиробництва



ОсновніОсновні податкиподатки іі зборизбори, , заза якимиякими
надаютьсянадаються пільгипільги аграрномуаграрному

підприємствупідприємству..

Пільги
сільськогосподарському

підприємству

ФСП

ПДВ

Плата за землю

Податок з власників
транспортних засобів
та інших самохідних
машин і механізмів

Спрощена система
оподаткування та звітності
суб’єктів малого
підприємництва

Мито



ПорівняльнаПорівняльна характеристикахарактеристика
податковихподаткових пільгпільг уу 2010 2010 роціроці
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РозміриРозміри розцінокрозцінок, (, (««хабарівхабарів»») ) заза
відшкодуваннявідшкодування ПДВПДВ

Відшкодування на поточний рахунок 30-50%

Відшкодування в рахунок інших платежів
до бюджету

10%

Відшкодування
за Постановою Кабінету міністрів

України №1270 від 26.09 2001 3-15%



РозподілРозподіл пільгпільг зз ПДВПДВ заза видамивидами
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Специфічні



РозподілРозподіл областейобластей заза обсягамиобсягами
інвестуванняінвестування
м.Київ

Дніпропетровська

Київська

Одеська

Запорізька

Харківська

Донецька

Львівська

АР Крим

32,1%
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6,1%

5,9%

5,9%
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4,0%



ПоказникиПоказники діяльностідіяльності
пільговихпільгових зонзон оподаткуванняоподаткування

22.51.536,6776810.5636020Разом

22.91.35,755610.362399ТПР
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ХарактерніХарактерні рисириси пільговогопільгового оподаткуванняоподаткування вільнихвільних
економічнихекономічних

зонзон залежнозалежно відвід тереторіальноготереторіального
розміщеннярозміщення

Постсоціалістичні

Не має
характерних рис
для інвесторів у
ВЕЗ.Максимальні
пільги надає
Киргистан

Пільгове оподаткування у різних країнах
світу

Арабські країни

Повне чи майже
повне звільнення від
оподаткування
суб’єктів ВЕЗ на
тривалий термін

Африканські країни

максимально
можливі податкові
пільги інвесторам, 
а також повна або
часткова відміна
національного
законодавства на
території ВЕЗ

Південноазійські
країни

Характерне часткове
звільнення від
оподаткування в
початковий період
діяльності п-тв на їх
території



ПільгиПільги іі дотаціїдотації сс//гг підприємствампідприємствам, , 
щощо маютьмають цільовецільове призначенняпризначення

Пільги і дотації для с/г підприємств,що
мають цільове призначення

Дотації, що
надходять с/г

товаровиробникам
від переробних

підприємств
за реалізоване

молоко та м'ясо у
живій вазі

Суми ПДВ, які
сільгосппідприємства

перераховують на
спецрахунок у банку

за реалізовану
продукцію

тваринництва (крім
молока і м'яса у живій
вазі для ПП): молоко, 
худобу, птицю, вовну, 

а також молочну
продукцію та

м'ясопродукти, 
виготовлені у

власних переробних
цехах

Суми ПДВ, які
сільгосппідприємства

перераховують на
спецрахунок у банку

за реалізовану
продукцію (роботи, 
послуги) власного

виробництва, 
включаючи продукцію

(крім підакцизних
товарів), виготовлену

на давальницьких
умовах із власної

сільськогосподарської
сировини



КласифікаціяКласифікація заходівзаходів державноїдержавної
підтримкипідтримки сільськогосільського господарствагосподарства

обслуговувая; наукові
дослідження, підготовка
та підвищення
кваліфікації кадрів, 
інформаційно-
консультаційе
забезпечення
гарантованого доходу
сільгоспвиробникамудо
сконалення
землекористування
тощо
.програми
регіонального розвитку.

Зелена скринька Блакитна скринька

Обмеження
перевиробництва

Жовта скринька

дотації на продукцію
тваринництва та
рослинництв;
компенсація частини
витрат на
енергоресурси;
цінова підтримка: 
компенсація різниці між
закупівельною і
ринковою ціною на
сільгосппродукцію; 
пільги на
транспортування
сільгосппродукції,витра
ти лізингового фонду та
деякі інші. 

Заходи державної підтримки
сільського господарства



ПитомаПитома вагавага ““зеленоїзеленої скринькискриньки”” СОТСОТ уу
структуріструктурі державноїдержавної підтримкипідтримки

сільськогосільського господарствагосподарства УкраїниУкраїни

19% 25% 34%
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ОбсягиОбсяги запланованогозапланованого фінансуванняфінансування заходівзаходів ««жовтоїжовтої
скринькискриньки»» уу ДержавномуДержавному бюджетібюджеті УкраїниУкраїни нана 2010 2010 рр..

2 279 150Разом заходи “жовтої скриньки”

6000,0Забезпечення діяльності аграрного фонду2801570

1207400,0
Компенсація Пенсійному фонду втрат від застосування фіксованого

сільськогосподарського податку спеціальної ставки по сплаті збору
на обов’язкове пенсійне страхування

280
1540

10000,0Фінансова підтримка підприємств молочної переробки280
1480

70000,0Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва

280
1430

35000,0Фінансова підтримка агропромислового комплексу через механізм
здешевлення короткострокових та довгострокових кредитів

280
1240

27250,0 Фінансова підтримка фермерських господарств280
1240

100000,0Селекція у рослинництві280
1220

689500,0Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та
рослинництва

280
1210

124000,0Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах
агропромислового комплексу

280
1190

10000,0Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу280
1170

321

Заплановано на 2007 
р., тис. грнНайменування статті бюджетуКод ПКВК


