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Для багатьох сільськогосподарських виробників, є характерною
справляння податку на додану вартість (ПДВ), запровадженого відповідно
до Закону України «Про податок на додану вартість» від 18 лютого 1999 року № 442. Цей податок зазнав змін відповідно до нового податкового кодексу та Закону України вiд 21.05.2010 № 2284-VI. Згідно закону, ПДВ
справляється за спеціальним режимом та є однією з форм державної
підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
Новий спецрежим оподаткування ПДВ передбачає, що:
– сума ПДВ, що нарахована сільськогосподарським підприємством на
вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не
підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається для відшкодування
сплаченої (нарахованої) постачальнику суми ПДВ на вартість виробничих
факторів, а за наявності залишку такої суми податку – для інших виробничих цілей;
– перевищення суми "вхідного" ПДВ, яка сплачена (нарахована)
сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, над сумою податку, нарахованою за операціями поставок
сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає бюджетному
відшкодуванню;
– при поставці несільськогосподарських товарів та послуг операції
відображаються в загальній декларації з ПДВ, а податкові зобов’язання з
ПДВ за такою декларацією підлягають перерахуванню до бюджету на загальних підставах.
Таким чином, сільськогосподарське підприємство зобов'язане протягом одного звітного періоду відкрити спеціальний рахунок в установах банку, після переходу на спеціальний режим оподаткування, подавши при цьому до банку копію свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського
підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на
додану вартість, завіреного в установленому порядку відповідним органом
державної податкової служби.
Платники ПДВ, які на момент набрання чинності Постанови Кабінету
Міністрів України від 12.01.2011 р. N 11 "Про затвердження Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану
вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках", були зареєстровані
суб'єктами спеціального режиму оподаткування, зобов'язані відкрити такий
рахунок
в
установі
банку
до
1
лютого
2011
року.
В разі виключення платника з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування такий платник зобов'язаний закрити спеціальний рахунок в
установі банку протягом одного місяця.
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Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню)
сільськогосподарським підприємством відповідно до податкової декларації
за операціями з постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг), перераховується сільськогосподарським
підприємством з поточного рахунку на спеціальний рахунок у строки, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.
Сільськогосподарські товаровиробники, що обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ, подають податкову декларацію з ПДВ (скорочену), в якій відображають лише ті операції, які стосуються спецрежиму, з
обов’язковим поданням додатків 2 "Розшифровки податкових зобов’язань та
податкового кредиту в розрізі контрагентів" та 3 "Розрахунок питомої ваги
вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів
(послуг)". Інші операції відображаються у загальній (повній) декларації з
ПДВ, у кінці якої проставляється відмітка про одночасне подання
скороченої декларації.
Розподіл сплаченого (нарахованого) податкового кредиту з ПДВ
сільськогосподарськими підприємствами, що застосовують спецрежим оподаткування ПДВ здійснюється виходячи з частки використання таких
товарів (послуг), основних фондів у операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях, слід проводити починаючи з 1
січня 2011 року. Або з дати набуття статусу платника за спеціальним режимом, якщо підприємство зареєстроване таким платником не з початку року.
Щодо відповідальності сільськогосподарського підприємства за
нецільове використання суми податку на додану вартість, то використання
платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не
сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги,
не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору (обов'язкового платежу) додатково до штрафів, передбачених пунктом 123.1 статті 123 Кодексу, тягне за
собою стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів),
що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата
штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від
оподаткування.
Крім того, відповідно до пункту 112.1 статті 112 Кодексу, притягнення
до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з
питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за
наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або
кримінальної відповідальності.
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