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Податок на додану вартість – досить відома тема в бухгалтерському обліку. Податкова 

система в Україні досить не систематизована. В 2010 році був прийнятий Податковий кодекс, 

він є основним джерелом формування бюджету. То ж свою податкову історію Україна тільки 

починає. Що ж змінилося тепер, чого варто очікувати від зміни ставки ПДВ.  

Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, який одразу входить в 

реалізаційну вартість товарів та послуг і сплачується до держави самим продавцем. До 

першого березня 2021 року ставка ПДВ становила 20%, 7% та 0%. Для простих підприємців 

– 20%, для підприємців, які спеціалізуються на поставці медичного обладнання та препаратів 

(ст. 193 ПКУ) ставка дорівнює 7%, нульова ставка відсотку стосується товарів для заправки 

або забезпечення повітряних, морських суден, космічних кораблів, військового транспорту 

тощо, які експортуються з України, та для продукції описаної в ст.195 ПКУ. 

З 1 березня 2021 року ставка в 20% знизилась до 14%, але лише для окремих видів 

сільськогосподарської продукції при її експорті чи імпорті. Для простих підприємців, які не 

зайняті в сільському господарстві, ставка в 20% залишається. Тобто податок на додану 

вартість просто розширився новою ставкою. В список продукції, що оподатковується 

ставкою в 14% входять: велика рогата худоба (жива), вівці, свині, в частині молока 

незбираного; а також продукція рослинного походження: пшениця, жито, ячмінь, овес, 

кукурудза, соєві боби, насіння льону, насіння соняшнику, свиріпи, ріпаку, плоди інших 

олійних культур та цукрові буряки. Також зміни торкнулись і ставки в 7%, вона розширилась 

ще на:  

− постачання послуг із показу театральних, музичних, оперних, балетних, концертних 

та інших вистав, та інших культурно-мистецьких заходів;  

− постачання послуг із показу оригінальних музичних творів, виставок, екскурсій і 

тому подібне;  

− постачання послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і 

публічного показу фільмів в україномовній версії для осіб з порушенням зору та осіб з 

порушенням слуху; 

− постачання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що надаються готелям і 

подібним засобам тимчасового розміщення, але лише для осіб класу 55.10 група 55 КВЕД ДК 

009:2010. 

Отже, серед плюсів нової ставки податку однозначно можна назвати те, що для 

виробників кінцевої продукції буде вигідніше закуповувати ці запаси, а як наслідок і саме 

виробництво стане дешевшим за собівартістю, тому можливо, ціни на товари споживання 

трохи знизяться. Також зросте попит на землю, що може збільшити чисельність аграріїв і 

відновити продуктивність країни. Фермерський бізнес може стати більш популярним, що 

може також привабити нерезидентів, які б хотіли працювати з землею в Україні. Або 

навпаки, все зосередиться в руках великих фермерів, які і забезпечуватимуть експорт чи 

імпорт продукції. Останнє цілком можливо за рахунок того, що вже є ті, хто впливає на 

ринкову ціну культур та зазначених в статті сільгосппродуктів.  
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