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Е
фективне функціонування агропро
мислового комплексу України має ве
лике значення для економіки країни та 

повинно бути виведене на світовий рівень 
розвитку, що передбачає, в першу чергу , при
буткову діяльність сільськогосподарських 
підприємств, які стали повноправними су

б'єктами господарювання. Однак не кожне 
сільськогосподарське підприємство працює 

рентабельно і прибутково. Такий стан речей 
має викликати занепокоєння, тому що в умо

вах ринкової економіки зазначені підприєм

ства повинні працювати з найменшими еко-

номічними втратами. . 
Вступ України до СОТ насамперед дасть 

можливість реалізувати принцип справедли
вої конкуренції на ринках сільськогоспо

дарської продукції (як зовнішніх, так і внут

рішніх) . Відповідно до цього принципу за

ходи державної підтримки сільського госпо

дарства, що справляють найбільший протек
ціоністський і стимулюючий вплив на ви

робництво сільгосппродукції, а також захо
ди, спрямовані на захист внутрішнього аг

рарного ринку, мають скорочуватися. Зро
зуміло, що це потребує забезпечення неди
скримінаційних умов у сфері оподаткування. 

Так, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо оподат

кування сільськогосподарських підприємств 

та підтримки соціальних стандартів їх пра

цівників » передбачено запровадження спеці
ального режиму оподаткування сільськогос

подарської продукції , яким доповнено ст . 81 
Закону України «Про податок на додану вар
тістм (далі - Закон про ПДВ), де спеціаль
ний режим передбачає застосування податку 
з обороту за ставкою 9 % (сільське господар
ство) і 6 % (лісове і рибне господарство). 
Застосування такого режиму дискримінує 
імпортну сільськогосподарську продукцію, 

яка обкладається ПДВ за ставкою 20 %, що 
не відповідає Статті ІІІ ГА ТТ 1994 р . 

Сьогодні Україна взяла на себе зобов'я
зання застосовувати податки, передбачені 
чинним законодавством, у тому числі ПДВ, у 
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повній відповідносп 1з положеннями доку

ментів СОТ. Таким чином, набуття Украї
ною членства в СОТ вимагає скасування заз
наченого режиму оподаткування, і для оста

точного врегулювання зазначеного питання 

вважаємо за необхідне розробити та подати 
до Верховної Ради України законопроект 
щодо скасування положень ст. 81 Закону про 
ПДВ як таких, що є дискримінаційними 
відносно імпортної продукції. 

І взагалі, вектор удосконалення податкової 

системи, на наш погляд, має бути спрямова
ний у бік стимулюючої функції податків та со
ціальної їх спрямованості шляхом забезпечен
ня для сільськогосподарських підприємств 

низького рівня податкового навантаження та 

поліпшення адміністрування податків. 

У зв'язку із вступом до СОТ потребують 
законодав~ого врегулювання питання щодо 

мінімізації податкових пільг (які набули 
форми субсидування аграрного сектора) та 
заміни малоефективних податкових пільг з 
ПДВ на спеціальні галузеві програми під

тримки аграрного сектора. 

В останній версії проекту Податкового 
кодексу передбачається запровадження спе
ціального режиму оподаткування (стаття 31. 
Спеціальний режим оподаткування діяль

ності у сфері сільського та лісового господар
ства, а також рибальства), який включає: 

• звільнення сільськогосподарського п ід

приємства від обов'язків сплати податку за 
загальною ставкою; 

• оподаткування операцій з продажу (по

стачання) сільськогосподарським підприєм
ством продукції за ставкою податку 11 %. 

При цьому сума податку, отримана сіль
ськогосподарським підприємством у резуль

таті застосування зазначеної ставки, повніс

тю залишається у його власності, не підлягає 
сплаті (стягненню) до бюджету та викорис
товується для відшкодування сум податків, 

сплачених (нарахованих) таким підприємст
вом на ціну виробничих факторів (товарів 
(послуг), які набуваються для їх використан
ня у виробництві сільськогосподарської про-
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дукції, включаючи придбання необоротних 
активів, які, переважно, використовуються 

для такого виробництва). Вона не вклю
чається і до складу доходів сільськогоспо

дарського підприємства з метою оподатку

вання податком на прибуток підприємств. 
Відповідно до цієї статті, якщо сума по

датку, нарахована (отримана) сільськогоспо
дарським підприємством за ставкою 11 %, є 
меншою за суму податку, нараховану ним на 

ціну виробничих факторів за загальною став
кою, то така від'ємна різниця не підлягає 
бюджетному відшкодуванню та не включа
ється до складу витрат сільськогосподарсь

кого підприємства з метою оподаткування 

податком на прибуток підприємств. 
Крім того, сільськогосподарське підпри

ємство як суб'єкт спеціального режиму опо
даткування має право на отримання бюджет
ного відшкодування у разі експорту сільсько

господарської продукції (супутніх послуг). 
Отже, на найближчу перспективу перед 

країною постане надзвичайно складне завдан
ня - виробити і втілити в життя основи еко
номічно обrрунтованої податкової політики в 
сільському господарстві, що є одним із вирі

шальних чинників поліпшення фінансового 
стану сільськогосподарських підприємств та 

успішного функціонування аграрного сектора 
економіки України за ринкових умов . 

Дослідження з даної теми знайшли відоб
раження у роботах провідних учених, а саме 
Є. Дмитренка, А. Роздайбіди, А. Стативки, 
В. Янчука. Разом із тим, проблема поліпшен
ня фінансового стану сільськогосподарських 
підприємств залишається невирішеною. 

Слід також наголосити, що відсутність 
протягом тривалого часу сприятливої подат

кової системи та паритету цін на продукцію 

промисловості і сільського господарс~:ва 
призводила до зростання недоїмки сільсько

господарських підприємств у платежах до 

бюджету та Пенсійного фонду . ~Заборгова
ність сільськогосподарських товаровироб
ників утворюється в результаті : непогашен

ня прострочених банківських позичок; не
сплати податків і зборів (обов'язкових пла
тежів) платників податків; непогашення бю
джетних позичок, наданих державним та 

іншим сільськогосподарським підприємст
вам усіх форм власності і господарювання 

через обслуговуючі , заготівельні і переробні 
підприємства• 1. 

Так, більшість сільськогосподарських 
підприємств мала вели'ку заборгованість, ос
новна частина якої складалася з платежів до 

бюджету. Внаслідок цього склалася ситуація , 

1 Порад11ик керівникові сільськогосподарськоrо 
підприємства І За ред. А П . Гетьма11а, В. З . Янчука. -
К., 2005. - с. 382. 

коли господарська діяльність таких підпри

ємств не була достатньо прибутковою і кош
тів вистачало тільки на підтримку поточної 

діяльності. Причому держава неодноразово 
йшла на реструктуризацію і списання цих 

боргів. 
Слід також підкреслити, що за невико

нання або неналежне виконання податкових 
зобов'язань сільськогосподарські підприєм
ства несуть відповідальність, установлену 

Законом України •Про державну податкову 
службу в Україні• і Законом України •Про 
порядок погашення зобов 'язань платників 
податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами•, яка застосовується 
лише до платників податків, тобто підпри
ємств, установ, організацій, які мають об'єкт 
оподаткування й зобов'язані сплачувати від
повідний податок. У разі незгоди з рішенням 
чи діями податкових органів сільськогоспо

дарське підприємство вправі на власний роз
суд вирішувати питання про оскарження цих 

рішень, дій у порядку підпорядкованості, або 
про захист своїх майнових інтересів шляхом 
звернення до господарського суду. 

В період інтеграційних процесів в Укра

їні великого значення набувають вивчення і 
використання досвіду зарубіжних країн що
до такої організації сільськогосподарського 

виробництва, яка б вела до підвищення при
бутковості підприємств та адаптації вітчиз
няного законодавства до європейських норм 

у зазначеній галузі. 
Так, пільгове оподаткування в сільсько

му господарстві існує в багатьох країнах . На
приклад, в Білорусі для сільськогосподарсь
ких підприємств ПДВ становить 9 %, причо
му аграрні товаровиробники не перерахову
ють його до бюджету, а залишають у себе і 
спрямовують виключно на розвиток вироб
ництва (ПДВ на несільськогосподарську 
продукцію в Білорусі становить 18 %). 

У Німеччині підприємства сільського 
господарства взагалі звільнені від сплати 

ПДВ. Крім того, в сільському господарстві 
Німеччини широко застосовується приско
рена амортизація (в перший рік діяльності 
підприємству дозволяється списати до 50 % 
вартості обладнання , а в перші три роки - до 
80 % вартості цього обладнання) . 

Слід також звернути увагу на системи 
субсидування сільськогосподарських під
приємств в інших країнах. Так, субсидуван
ня вітчизняного виробника в аграрній 
політиці США займає центральне місце. Го
ловна мета цього напряму діяльності м'і
ністерства сільського господарства - забез
печення стабільності або збільшення цін на 
продукцію фермерів та їх доходів , контроль 
за обсягами виробництва, субсидування екс
порту. 
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У Німеччині державні субсидії досить 
значні і в середньому за останні роки станов

лять близько 12 % від вартості валової про
дукції сільського господарства, що передба
чає беззбиткове її виробництво, формує 
стратегію розвитку підприємств та допома

гає їм адаптуватися до ринкової економіки і 

нових умов господарюванняl. 
Збільшенню інвестицій в економіку сіль

ського господарства України сприятиме рати
фікована Верховною Радою України Угода 
про позику між Україною та Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку, яка підпи
сана 23.06.2006 р. і має на меті реалізацію про
екту «Розширення доступу до ринків фінансо
вих послуг•. Кредитні ресурси, які Україна от
римає від цього проекту, будуть спрямовані на 
розвиток інфраструктури фінансового кре
дитного ринку в сільській місцевості , що 
сприятиме зростанню обсягів і видів фінансо
вих послуг, які надаватимуться сільськогоспо

дарським виробникам, а також дасть можли
вість створити умови для переходу до ринко

вих методів роботи у сільськогосподарському 
виробництві, для поліпшення фінансування 
розвитку села та зміцнення економічного ста

ну сільськогосподарських підприємств. 

В аграрному секторі, де основним засо
бом виробництва є земля, стимулюючу функ
цію можна реалізувати значно ширше і пов

ніше за такими напрямами: 

• перетворення фіксованого сільськогос
подарського податку в основний і стабільний 
на тривалу перспективу; 

• закріплення фіксованого сільськогос

подарського податку як окремого виду по

датку в Податковому кодексі (на жаль, це по
ложення не дістало належного закріплення в 

проекті Податкового кодексу України, що 
зумовлює необхідність його подальшого оп
рацювання); 

• збереження і розширення інноваційно
інвестиційної спрямованості пільгового ре
жиму податкової системи в аграрному сек

торі економіки України; 
• спрощення, уніфікація, інтегрування по

даткового і бухгалтерського обліку та звітності; 

'Гопчарук Н. Т" Серьсzіи С. М. Кадри аграрtІОt'О 
сектора економіки України : <Іюрмуоа1111я та розои
ток І За ред. Н . Р. Нижник. - Д" 2003. - С. 45- 48. 

скорочення витрат на їх ведення, а також забез
печення прозорості податкових відносин; 

• забезпечення застосування таких по
нять як «конфлікт інтересів• та застосуван
ня податкового компромісу в Законі України 
«Про порядок погашення зобов'язань плат
ників податків перед бюджетами та держав
ними цільовими фондами•; 

• забезпечення юридичного обслугову
вання сільськогосподарських підприємств; 

• надання консультацій з оподаткування, 
ознайомлення з практикою вирішення 
спорів, що виникають у податкових відно

синах та запобігання порушенню податково
го законодавства. Заслуговує на увагу і за
рубіжний досвід функціонування системи 
інформаційно-консультативної підтримки 

сільськогосподарського товаровиробника, 
що існує понад сто років . Інформаційно-кон
сультативна підтримка сільськогосподарсь

кого товаровиробника діє у 200 країнах світу. 
При цьому, на наш погляд, доречно запро
вадити в Україні досвід роботи консульта
тивних служб у сільському господарстві Ні
меччини . Нині консультативні служби існу
ють там практично в кожному сільському 

районі . Консультування охоплює широке ко
ло питань, у тому числі і питання підвищен

ня прибутковості підприємств. 

Висновки 

Підсумовуючи викладене, можна сказа
ти, що для подолання ускладнень і нега

раздів в агропромисловому комплексі Укра
їни, необхідно, насамперед, звернути увагу 
на вдосконалення законодавства, а також йо
го адаптацію до європейських норм . 

На наш погляд, поліпшенню фінансового 
стану сільськогосподарських підприємств 

мають сприяти й такі чинники, як запрова
дження приватного господарювання, активна 

розбудова аграрного ринку, зниження подат
кового навантаження та відповідна інвес

тиційна політика держави. Проте це може 

бути вирішене тільки у разі запровадження 
стабільної системи оподаткування, яка за
безпечуватиме достатній обсяг надходжень 
до бюджету, сприятиме створенню умов для 
ефективного функціонування аграрного сек
тора економіки та подальшої інтеграції Ук

раїни до Європейського Співтовариства. 
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