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№ 1-1/51  від 16.07.2020 

Голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики  

Гетманцеву Д.О. 

Голові комітету з питань аграрної та земельної політики 

Сольському М.Т.  
 

 

Шановні Даниле Олександровичу та Миколо Тарасовичу! 
 

Висловлюємо Вам свою повагу та інформуємо про наступне.  

З ініціативи ВГО «Українська аграрна  конфедерація» за участю представників 

агробізнесу та 16 галузевих професійних організації агропромислової сфери відбулося 

обговорення положень Проекту Закону № 3656 «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих 

видів сільськогосподарської продукції». 

Учасники зустрічі прийняли одностайне рішення звернутися до Вас з проханням 

врахувати під час розгляду даного законопроекту наступні пропозиції:  

 зміни ставок оподаткування ПДВ повинні стосуватися не окремих ланок, а цілісного 

ланцюга виробництва агропродовольчої продукції, включаючи кінцеву продукцію; 

 розглядати весь спектр ланцюгів агропродовольчої продукції, а не обмежуватися 

кодами продукції, зазначеними  у законопроекті;  

 забезпечити відкритий доступ до загальної бази платників ПДВ; 

 у перехідних положеннях проекту Закону № 3656 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з 

постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» визначитися з 

перехідним періодом щодо імплементації положень зазначеного законопроекту. 
 

Крім того, просимо Вас розглянути можливість внесення змін до ст.50 або до 

підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, а також до Порядку ведення 

Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, форм та  Порядку 

заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, додавши норми 

наступного змісту: "У разі, якщо у майбутніх звітних податкових періодах змінився 

поточний банківський рахунок, відображений в раніше поданій платником податків 

податковій декларації, на який здійснюється бюджетне відшкодування податку на додану 

вартість, такий платник податків в будь-який момент має право (без урахування строків 

давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України) уточнити або змінити 

поточний банківський рахунок шляхом надсилання уточнюючого розрахунку або подання 

заяви в довільній формі". Зазначені зміни повинні розповсюджуватися на всі звітні періоди 

та суми бюджетної заборгованості з ПДВ, які обліковуються на момент набрання чинності 

цими нормами (передбачити можливість зворотної дії норми в часі).   

 

З повагою, 

 

Від Громадських об’єднань АПК 

Президент ВГО «УАК»                                                                                

Леонід Козаченко                     


