
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК© 

ІНФОРМАЦІЙН ИЙ БЮЛЕТЕНЬ №22 

 
МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

(період 24.07.2015 – 31.07.2015) 

ЗМІСТ 

Проект Закону 

1. Щодо особливостей страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. 

Наказ 

1. Затверджено форми документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення кредитів. 

Проекти наказів МінАПП 

1. Затвердження необхідних форм документів для здійснення страхування майбутнього врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування; 

2. Затвердження необхідних форм документів для здійснення страхування майбутнього врожаю соняшнику з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування; 

3. Затвердження необхідних форм документів для здійснення страхування майбутнього врожаю ярих зернових з державною підтримкою від 

сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування; 

4. Затвердження необхідних форм документів для здійснення страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських 

ризиків на весь період вирощування; 

5. Затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі». 
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Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації 

щодо реагування 

Статус 

Етап 
обговорення 

Етап 
голосування 

Етап 
виконання 

 

Проект Закону 
 

 
Проект Закону України 
«Про внесення змін до 
Закону України «Про 

особливості страхування 
сільськогосподарської 
продукції з державною 

підтримкою» 
 

 
Метою розробки проекту Закону є 
внесення змін та доповнень до 
Закону України “Про особливості 
страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтрим-
кою”, а саме заміна термінів та 
доповнення поняття “сільсько-
господарський страховий ризик” у 
відповідності із Законом України 
“Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів”. 
 

 
Прийняття проекту Закону 
сприятиме врегулюванню 
правового поля України та 
надасть змогу створити 
умови сталого фінансуван-
ня та розвитку рибо-
господарського комплексу 
держави. 

Прийняти участь в 
обговоренні 

На обговоренні в 
МінАПП з 

31.07.2015 по 
30.08.2015 

- - 

Наказ МінАПП 

 
Наказ МінАПП «Про 
затвердження форм 

документів та надання 
інформації щодо 

здійснення фінансової 
підтримки заходів в 
агропромисловому 
комплексі шляхом 

здешевлення кредитів» від 
01.07.2015  №253 

 

 
Даним наказом були затвердженні 
такі форми: 
 Заявки на участь у конкурсі для 

отримання компенсації відсот-
кової ставки за залученими 
кредитами; 

 Довідки про отримання 
компенсації відсоткової ставки 
за залученими кредитами за 
рахунок коштів державного 
бюджету; 

 Журналу обліку реєстрації 
документів учасників конкурсу 
щодо визначення переліку 
позичальників 
агропромислового комплексу 
для фінансової підтримки 
заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення 

 
Даний наказ дозволяє 
реалізувати прав на 
компенсацію часини 
відсоткової ставки по 
кредитах.  

- - 
Затверджено 

31.07.2015 
- 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n23
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n23
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n23
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n23
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n29
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n29
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кредитів за рахунок коштів 
державного бюджету; 

 Реєстру позичальників, які 
мають право на отримання 
компенсації відсоткової ставки 
за залученими кредитами; 

 Реєстру позичальників для 
отримання компенсації відсот-
кової ставки за залученими 
кредитами; 

 Інформації про використання 
бюджетних коштів, перед-
бачених у державному бюджеті 
для здійснення компенсації 
відсоткової ставки за 
кредитами, залученими у 
попередніх роках; 

 Інформації про використання 
бюджетних коштів, перед-
бачених у державному бюджеті 
для здійснення компенсації 
відсоткової ставки за 
кредитами, залученими у 
поточному році; 

 Інформації про використання 
бюджетних коштів, перед-
бачених у державному бюджеті 
для здійснення компенсації 
відсоткової ставки за 
залученими кредитами в розрізі 
позичальників; 

 Заявки щодо додаткової 
потреби в компенсаційних 
коштах, необхідних для 
здешевлення кредитів. 

 

Проекти наказів 

 
Проект наказу 

Мінагрополітики України 
«Про деякі питання 

здійснення страхування 

 
Проект наказу спрямований на 
врегулювання питань організації 
страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою 

 
З прийняттям регулятор-
ного акта будуть виконані 
вимоги законодавства, що 
дозволить здійснювати 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n32
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n32
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n32
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n32
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n35
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n35
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n35
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n35
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n38
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n38
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n38
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n38
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n38
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n38
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n38
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n41
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n41
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n41
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n41
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n41
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n41
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n41
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n44
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n44
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n44
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n44
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n44
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n44
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n44
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n58
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n58
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n58
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0865-15#n58
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майбутнього врожаю 
кукурудзи на зерно з 

державною підтримкою від 
сільськогосподарських 
ризиків на весь період 

вирощування» 
 

та впорядкуванню системи 
страхування сільськогосподарської 
продукції. 
 
Основною метою прийняття 
Проекту наказу є затвердження 
документів необхідних для 
страхування майбутнього врожаю 
кукурудзи на зерно з державною 
підтримкою. 
 
Проектом наказу затверджуються: 
 умови страхування майбутнього 

врожаю кукурудзи на зерно з 
державною підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків  
на весь період вирощування 
(страховий продукт 1); 

 стандартні страхові тарифи для 
страхування майбутнього 
врожаю кукурудзи на зерно з 
державною підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування 
(страховий продукт 1); 

 форма Стандартного договору 
страхування майбутнього 
врожаю кукурудзи на зерно з 
державною підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування 
(страховий продукт 1); 

 форми документів щодо 
укладення та супроводження 
договорів страхування 
сільськогосподарської продукції 
з державною підтримкою і 
врегулювання страхових 
випадків за ними. 

страхування майбутнього 
врожаю кукурудзи на зерно 
з державною підтримкою 
від сільськогосподарських 
ризиків на весь період 
вирощування.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прийняти участь в 
обговоренні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На обговоренні в 
МінАПП з 

30.07.2015 по 
30.08.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

Проекту наказу 
Міністерства аграрної 

політики та продовольства 

 
Проект наказу спрямований на 
врегулювання питань організації 
страхування сільськогосподарської 

 
Прийняття Проекту наказу 
посилить захист майнових 
прав та інтересів 
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України «Про деякі питання 
здійснення страхування 

майбутнього врожаю 
соняшнику з державною 

підтримкою від 
сільськогосподарських 
ризиків на весь період 

вирощування» 
  

продукції з державною підтримкою 
та впорядкуванню системи 
страхування сільськогосподарської 
продукції. 
 
Проектом наказу затверджуються: 
 Умови страхування 

майбутнього врожаю 
соняшнику з державною 
підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування 
(страховий продукт 1); 

 Стандартні страхові тарифи 
для страхування майбутнього 
врожаю соняшнику з 
державною підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування  
(страховий продукт 1); 

 форма Стандартного договору 
страхування майбутнього 
врожаю соняшнику з 
державною підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування 
(страховий продукт 1); 

 форма Акта огляду посівів 
соняшнику для страхування 
майбутнього врожаю 
соняшнику з державною 
підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування 
(страховий продукт 1); 

 інструкція по заповненню Акта 
огляду посівів соняшнику для 
страхування майбутнього 
врожаю соняшнику з 
державною підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування 
(страховий продукт 1); 

сільгосптоваровиробників, 
у першу чергу тих, які 
займаються вирощуванням 
соняшника та сприятиме 
максимальному 
використанню можливостей 
співпраці аграрного та 
страхового ринку. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прийняти участь в 
обговоренні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На обговоренні в 
МінАПП з 

30.07.2015 по 
30.08.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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 форма Акта визначення 
врожайності соняшнику, 
застрахованого з державною 
підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування, 
біологічним методом 
(страховий продукт 1); 

 інструкція по заповненню Акта 
визначення врожайності 
соняшнику, застрахованого з 
державною підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування, 
біологічним методом 
(страховий продукт 1); 

 форма Акта визначення 
врожайності соняшнику, 
застрахованого з державною 
підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування, 
методом контрольного 
обмолоту (страховий продукт 
1); 

 інструкція по заповненню Акта 
визначення врожайності 
соняшнику, застрахованого з 
державною підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період  вирощування, 
методом контрольного 
обмолоту (страховий продукт 
1); 

 „Карта поля” до Акта огляду 
посівів соняшнику для 
страхування майбутнього 
врожаю соняшнику з 
державною підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування 
(страховий продукт 1); 

 форма Страхового акта при 
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страхуванні майбутнього 
врожаю соняшнику з 
державною підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків 
на весь період вирощування 
(страховий продукт 1). 

 
Проект наказу Міністерства 

аграрної політики та 
продовольства України 

«Про деякі питання 
здійснення страхування 

майбутнього врожаю ярих 
зернових 

сільськогосподарських 
культур з державною 

підтримкою від 
сільськогосподарських 
ризиків на весь період 

вирощування» 
 

 
Проект наказу спрямований на 
врегулювання питань організації 
страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою 
та впорядкуванню системи 
страхування сільськогосподарської 
продукції. 
Основною метою прийняття 
Проекту наказу є затвердження 
документів необхідних для 
страхування ярих зернових 
сільськогосподарських культур з 
державною підтримкою. 

 
Прийняття наказу посилить 
захист майнових прав та 
інтересів сільгосптоваро-
виробників, у першу чергу 
тих, які займаються 
вирощуванням ярих 
зернових сільсько-
господарських культур та 
сприятиме максимальному 
використанню можливостей 
співпраці аграрного та 
страхового ринку. 

Прийняти участь в 
обговоренні 

На обговоренні в 
МінАПП з 

30.07.2015 по 
30.08.2015 

- - 

 
Проект наказу 

Мінагрополітики України 
«Про деякі питання 

здійснення страхування 
майбутнього врожаю сої з 
державною підтримкою від 

сільськогосподарських 
ризиків на весь період 

вирощування» 
 

 
Проект наказу спрямований на 
врегулювання питань організації 
страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою 
та впорядкуванню системи 
страхування сільськогосподарської 
продукції. 
 
Основною метою прийняття 
Проекту наказу є затвердження 
документів необхідних для 
страхування сої з державною 
підтримкою. 
 

 
Прийняття наказу посилить 
захист майнових прав та 
інтересів сільгосп-
товаровиробників, у першу 
чергу тих, які займаються 
вирощуванням сої та 
сприятиме максимальному 
використанню можливостей 
співпраці аграрного та 
страхового ринку. 

Прийняти участь в 
обговоренні 

На обговоренні в 
МінАПП з 

29.07.2015 по 
29.08.2015 

- - 

 
Проект наказу Міністерства 

аграрної політики та 
продовольства України 

«Про затвердження 
інструкцій та форм 
первинного обліку з 

 
Метою проекту наказу є 
приведення у відповідність до 
законодавства України наказу 
Мінагрополітики України від 1 
липня 2002 р. № 176 «Про 
затвердження інструкцій та форм 

 
На думку МінАПП 
Прийняття запропоно-
ваного проекту наказу 
сприятиме законодавчому 
врегулюванню питання  
удосконалення документів 

Прийняти участь в 
обговоренні 

На обговоренні в 
МінАПП з 

27.07.2015 по 
27.08.2015 

- - 
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урахуванням вимог ДСТУ 
3662-97 «Молоко коров’яче 

незбиране. Вимоги при 
закупівлі» 

 

первинного обліку з урахуванням 
вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко 
коров’яче незбиране. Вимоги при 
закупівлі».  
 
Дана мета досягається шляхом 
затвердження: 
 спрощеної форми № 1-
ТН(МС) спеціалізованої товарної 
накладної на перевезення 
молочної сировини та  Інструкції  
щодо  її  заповнення;  
 форми №  3-ПК(МС) 
приймальної  квитанції  на  
закупівлю молочної  сировини  та  
Інструкції щодо її заповнення; 
 форм первинної облікової 
документації: 
- акта про розходження кількісних 
або якісних показників молока між 
даними господарства і 
молокопереробного підприємства; 
відомості про закупівлю молока від 
сільськогосподарського 
підприємства; 
- приймально-розрахункову 
відомості про видачу грошей за 
закуплене молоко від населення; 
приймально-розрахункову 
відомості про видачу грошей за 
закуплене молоко від населення 
(при умовах неможливості 
визначення якісних показників 
молока); 
- реєстру про закупівлю молока у 
господарствах населення. 
 

необхідних для 
перевезення молочної 
сировини та проведення 
розрахунків за неї.  
 
Удосконалення документів 
необхідних для перевезен-
ня молочної сировини та 
проведення розрахунків за 
неї дозволить суб’єктам 
господарювання здійсню-
вати свою діяльність у 
прозорому правовому полі. 
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МОНІТОРИНГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

ЗМІСТ 

1. Постанова НБУ від 24.07.2015 року №479  “Про внесення змін до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних 

ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України". 

2. Лист ДФСУ від 29.07.2015 р. № 27651/7/99-99-19-03-02-17 “Щодо змін в обов’язкових реквізитах податкової накладної". 

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість № 2173а від 

30.06.2015 року. 

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового тиску на платників податків) № 2004 від 03.02.2015 

року. 

5. Проект Закону про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу України (щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідного 

місцевого бюджету за податковою адресою платника податків - фізичної особи)  № 2403а від 17.07.2015 року. 

6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо транспортного податку) № 2407а від 17.07.2015 року. 

 

Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації 

щодо 
реагування 

Статус 

Етап 
обговорення 

Етап 
голосуван

ня 

Етап 
виконання 

Постанови Правління Національного банку України 

 
Постанова НБУ від 24.07.2015 

року №479  “Про внесення 
змін до Положення про 

порядок видачі Національним 
банком України індивідуальних 

ліцензій на розміщення 
резидентами 

(юридичними та фізичними 
особами) валютних цінностей 

на рахунках за межами 
України" . 

 
Постанова встановлює вимоги 
до розміщення валютних 
цінностей особою-резидентом 
під час її перебування за 
кордоном. При цьому 
встановлюються різні правила 
такого розміщення для 
нетривалого перебування за 
кордоном (менше 183 дні 
поспіль) та тривалого – (183 дні 
і більше). 
 

При цьому визначено, що  строк 

 
Для нетривалого пере-
бування за кордоном Після 
повернення в Україну, особа 
повинна отримати ліцензію 
не пізніше 2 місяців з дати її 
повернення в Україну. 
Протягом цих 2-ох місяців 
особа має право 
розміщувати валютні цінності 
на такому рахунку без 
ліцензії. 
Для тривалого перебування 
за кордоном 

 
 
- 
 
 

 
Офіційно 

опубліковано 
27.07.2015 

- - 
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дії ліцензії не може 
перевищувати одного року (для 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців) та трьох років 
(для фізичних осіб, які не є 
підприємцями)". 

Після повернення в Україну, 
особа повинна отримати 
ліцензію не пізніше 24 
місяців з дати її повернення 
в Україну. Протягом цих 24-
ох місяців особа має право 
розміщувати валютні цінності 
на такому рахунку без 
ліцензії. 
Виняток! Для переказу 
коштів з України на такий 
рахунок необхідним є 
отримання ліцензії 

Листи  Державної фіскальної служби України 

 
Лист ДФСУ від 29.07.2015 р. 
№ 27651/7/99-99-19-03-02-17 

“Щодо змін в обов’язкових 
реквізитах податкової 

накладної". 

 
ДФСУ  на виконання Закону 
України від 16 липня 2015 року 
№ 643-VІІІ “Про внесення змін 
до Податкового кодексу України 
щодо удосконалення адмі-
ністрування податку на додану 
вартість”  уточнила вимоги до 
обов’язкових реквізитів 
податкової накладної. А саме: з 
переліку обов’язкових 
виключено такі реквізити 
податкової накладної як 
“Місцезнаходження (податкова 
адреса продавця)” та “Вид 
цивільно-правового договору". 

 
Спрощує форму податкової 
накладної. 
Звертаємо увагу, що 
таблична частина податкової 
накладної/розрахунку коригу-
вання, яка визначає опис та 
номенклатуру товару, до 
затвердження нової форми 
податкової накладної / 
розрахунку коригування 
заповнюється без змін 

Листи ДФСУ є 
рекомендаційного 

та 
інформаційного 

характеру. 

Опубліковано 

29.07.2015 

року 

- - 

Законопроекти 

 
Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу 
України щодо удосконалення 
адміністрування податку на 

додану вартість № 2173а від 
30.06.2015 року. 

 
Законопроект, зокрема 
врегульовує питання щодо 
реєстрації податкових 
накладних в ЄРПН, скорочує 
вимоги до обов’язкових 
реквізитів податкової накладної. 
Крім того, законопроект вирішує 
питання щодо розпорядження  
с/г підприємствами сумами 
спец. ПДВ, а саме: таким 

 
Збережено спеціальний 
режим з ПДВ для 
сільгоспвиробників до 
01.01.2018 року. 
 
Усунено перешкоди щодо 
розпорядження сумами спец. 
ПДВ. 

- - 
Закон 

прийнято 
16.07.2015 

Закон підписано. 
Направлено 

доручення щодо 
аналізу 

застосування 
30.07.2015 
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платникам відкриваються 
додаткові рахунки в системі 
електронного адміністрування 
ПДВ, а кошти, що 
надходитимуть на такі рахунки, 
автоматично 
перераховуватимуться 
Казначейством на спеціальні 
рахунки таких с/г підприємств, 
протягом операційного дня 

 
Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу 
України (щодо зменшення 

податкового тиску на 
платників податків) № 2004 від 

03.02.2015 року. 

 
Зокрема, законопроектом 
пропонується надати право 
Міністерству фінансів України 
здійснювати узагальнення 
податкових консультацій. 
Врегульовуються деякі питання 
щодо прийняття  податкових 
повідомлень-рішень; уточнюють 
обставини, при яких може бути 
застосований адміністративний 
арешт активів. Встановлюється, 
що тимчасово, до 31 грудня 
2016 року, звільняють платників 
податків від сплати штрафних 
(фінансових) санкцій, 
зазначених у податковому 
повідомленні-рішенні у разі 
сплати податкового зобов'язан-
ня протягом 10 календарних 
днів, що настають за днем 
отримання податкового 
повідомлення-рішення 
(стосується лише тих платників 
податків обсяг доходів яких за 
попередній рік складав менше 
20 млн гривень).. 

 
Мета цього законопроекту 
зменшити рівень податкового 
контролю на платників 
податків. 

- 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
23.07.2015. 

- - 

 
Проект Закону про внесення 
змін до статті 64 Бюджетного 

кодексу України (щодо 
зарахування податку на 
доходи фізичних осіб до 

 
Законопроектом пропонується 
зараховувати суми податку на 
доходи фізичних осіб саме до 
відповідного місцевого бюджету 
за податковою адресою 

- 
 

- 

Надано для 

ознайомлення 

22.07.2015 

- - 
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відповідного місцевого 
бюджету за податковою 

адресою платника податків - 
фізичної особи)  № 2403а від 

17.07.2015 року. 

платника податків-фізичної 

особи. 

 
Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу 
України (щодо транспортного 

податку) № 2407а від 
17.07.2015 року. 

 
Законопроектом пропонується 
внести зміни до визначення 
об’єкта оподаткування 
транспортним податком. А 
саме: визначити, що об'єктом 
оподаткування є легкові 
автомобілі, які використо-
вувалися до 5 років, мають 
об'єм циліндрів двигуна понад 
3000 куб. см. та оціночна 
вартість яких становить 
суму, що перевищує 1000 
(одна тисяча) мінімальних 
заробітних плати в тому 
році, в якому здійснюється 
оподаткування автомобіля. 

 
Не є зрозуміло, хто має 
здійснювати оцінку авто-
мобіля кожного року 
протягом п’ятирічного 
використання автомобіля, що 
підпадають під оподаткуван-
ня. 

- 
Надано для 

ознайомлення 
22.07.2015. 

- - 


