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Закони та інші нормативно-правові
акти, які прийняті та набули
чинності у березні 2014 р.
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- підвищення
оподаткування
фіксованим
сільськогосподарським
податком,
через
індексацію бази оподаткування (індекс 3,2%
на 2014 рік);

Аграрне законодавство

- встановлення мінімальної суми орендної
плати за землю (мін. 3% від її нормативногрошової оцінки);

Дозвіл на ввезення продукції тваринного
походження став безстроковим

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів
тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного
матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів» від
12.03.2014 р. №78, набрала чинності
02.04.2014 р.

- збільшення ставки акцизного податку на
алкогольні напої та тютюнові вироби на 25%
та на пиво на 42,5%.

Законопроекти, запропоновані у
Верховній Раді України у березні
2014 р.
Сільськогосподарські землі

Постановою затверджено зміни до діючого Порядку видачі договорів на ввезення продукції
тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного
матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів.
Процедура видачі договорів регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня
2009 р. № 652. Згідно нововведенню, з 2-го
квітня дія виданого дозволу стала безстроковою.

Спрощення реєстрації
ті/користування землею

прав

власнос-

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (щодо
можливості реєстрації прав незалежно від місця
розташування об'єкта за вибором заявника)»
№4558, зареєстрований 25.03.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Фаєрмарк С.О.)
Законопроектом пропонується дозволити проводити державну реєстрацію права власності та
інших речових прав незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна. Також надається можливість проводити нотаріальні дії
щодо реєстрації земельної ділянки будь-яким
нотаріусом за вибором заявника.

Підвищення оподаткування задля запобігання фінансової катастрофи

Закон України «Про запобігання фінансової
катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р.
№ 1166-VII, набрав чинності з 01.04.2014 р.
Закон прийнято з метою створення умов для
збільшення надходження до бюджету та покращання адміністрування податків. Законом
передбачаються наступні нововведення:

Аграрне законодавство
Спеціальні дозволи на користування надрами

Проект Закону «Про доповнення статті 23 Кодексу України про надра (щодо спеціальних дозволів на користування надрами)» № 4391,
зареєстрований 11.03.2014 р., опрацьовується в
комітеті (ініціатори – н/д Негой Ф.Ф.)

- підвищення акцизних зборів і платежів за
використання природних ресурсів;
- скасування
відшкодування
ПДВ
для
експортерів зерна з 01.10.2014 р., за
винятком
виробники,
які
вирощують
продукцію на власних площах, або землях, які
обробляють
на
правах
постійного
використання;

Законопроектом пропонується дозволити суб’єктам господарювання та землевласникам/землекористувачам використовувати ґрунтові води
без отримання спеціального дозволу, зокрема,
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Альтернативні джерела енергії

для сільського господарства на власні господарсько-побутові потреби (полив посадок в
міських та селищних теплицях та парника).

Скорочення «Зеленого тарифу» на сонячну електроенергію

Проект Закону «Про внесення змін до Закону
України "Про електроенергетику" (щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії)» № 4596, зареєстрований 27.03.2014 р., опрацьовується в комітеті
(ініціатори – н/д Москаленко Я.М., н/д Полочанінов В.Г.)

Дерегуляція реклами вина

Проект Закону «Про внесення змін до статті 22
Закону України "Про рекламу" (щодо реклами
вина виноградного)» № 4544, зареєстрований
25.03.2014, опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Дмитрук М.І.)
На сьогодні діє заборона телерадіореклами
будь-яких алкогольних напоїв з 6 до 23 години.
Проектом Закону пропонується скасувати заборону на денну телерадіорекламу для сухих вин.

Пропонується знизити «зелений тариф» на електроенергію, вироблену з сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики потужністю від 10 МВт.

Державна підтримка

Податкове законодавство

Підтримка розвитку льонарства

Поновлення оподаткування ПДВ операцій
з експорту зерна

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки розвитку
льонарства» № 4508, зареєстрований
20.03.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Пехов В.А., н/д Смітюх Г.Є.)

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення окремих
норм у відповідність до принципу рівності»
№ 4396, зареєстрований 11.03.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Сенченко
А.В., н/д Котеляк Л.Л.)

Метою законопроекту є сприяння розвитку льонарства в Україні. Зокрема, пропонується надати можливість підприємствам, які вирощують
льон та здійснюють операції з реалізації трестів
льону, обирати спеціальний режим оподаткування для сільськогосподарського виробництва.

Метою Законопроекту є створення рівних умов
для усіх платників податків, незалежно від форми власності та походження капіталу. Зокрема,
пропонується скасувати звільнення від ПДВ
операцій з постачання на митній території України та вивезення у митному режимі зернових і
технічних культур. Згідно діючому законодавству (з 1 січня 2014 року) системою оподаткування ПДВ можуть користуватися лише сільгоспвиробники та експортери, які придбали продукцію
безпосередньо у сільгоспвиробників. Для цих
суб’єктів господарювання ставка податку ПДВ з
1 січня 2014 року складає нуль.

Підтримка вітчизняних виробників вина
та коньяку

Проект Закону «Про внесення змін до статті 15
Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (щодо торгівлі виноробною продукцією)» № 4545, зареєстрований
25.03.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатори – н/д Дмитрук М.І.)

Зміна ставок деяких податків і зборів

Метою законопроекту є захист вітчизняного
виробника виноробної продукції. Зокрема, пропонується ввести для продавців алкогольних
напоїв норму обов’язкової наявності в асортименті вин та коньяку українського виробництва.

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких
податків і зборів» №4490, зареєстрований
19.03.2014 р., опрацьовується в комітеті (ініціатор – Кабінет Міністрів України)
Метою Законопроекту є підвищення деяких
ставок податків та зборів. Зокрема, це стосується:
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- акцизу на спирт етиловий та інші спиртові
дистиляти, алкогольні напої, пиво, а також
тютюнові вироби;

тори – н/д Оробець Л.Ю., н/д Дерев’янко Ю.Б.,
н/д Головко М.Й., н/д Дубіль В.О., н/д Гриневич
Л.М., н/д Бахтеєва Т.Д., н/д Вознюк Ю.В.)

- збору за першу реєстрацію транспортного
засобу, а тому числі для тракторів (з 2,93 до
3,17 грн. за 100 см3 об’єму двигуна);

Метою законопроекту є зниження вживання
алкоголю та тютюну в Україні та наближення
ставок акцизу в Україні до вимог ЄС. Зокрема,
пропонується підвищити ставки акцизного збору на тютюнові вироби, алкогольні та слабоалкогольні напої і пиво.

- екологічного податку за викиди в атмосферне
повітря, скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів;
- плати за користування надрами;
- земельного податку на земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не було проведено;

Автор:
Олександр Поліводський
Юридична фірма "Софія", Київ
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- збору за спеціальне використання води та
лісових ресурсів.
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Підвищення акцизів на спиртні напої
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Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підвищення ставок
акцизного податку на тютюнові вироби, алкогольні напої та пиво)» № 4490-1, зареєстрований
25.03.2014 р., опрацьовується в комітеті ( ініціа-

В публікації «Огляд аграрного законодавства в Україні» розглядаються закони та нормативно-правові акти Верховної Ради http://iportal.rada.gov.ua/, які мають вагоме значення для сталого розвитку аграрного сектору (тобто,
суттєво впливають на сільське господарство та харчову промисловість). Їх можна розподілити наступним чином:






«Закони та інші нормативно-правові акти, які прийняті або набули чинності протягом періоду, який аналізується» означає: закони, які прийняті Верховною Радою та підписані Президентом, навіть якщо вони набудуть чинності пізніше; Постанови Кабінету Міністрів України.
«Законопроекти, які мають важливе значення і знаходяться в законотворчому процесі протягом періоду,
який аналізується»: наприклад, прийняті Верховною Радою у першому читанні або ті, що опрацьовуються
в комітетах, однак, поки не прийняті.
«Законопроекти, запропоновані у Верховній Раді протягом періоду, який аналізується» означає: законопроекти, зареєстровані у Верховній Раді або передані на розгляд в комітети.
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