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ЯК ВИЙТИ З РЕЄСТРУ 
ОТРИМУВАЧІВ ДОТАЦІЇ

Для кого ця стаття: для сільськогосподарських товаровиробників, які вклю-
чені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр).

Із цієї статті ви дізнаєтеся: чи варто сільгоспвиробникам залишатися в Ре-
єстрі у 2018 році та як вийти з Реєстру за власним бажанням.

Бюджетної дотації не буде... 
Принаймні цього року

Нагадаємо, із 1 січня 2017 року для сільгосп-
товаровиробників, які здійснюють певні види 
діяльності, запровад жена бюд жетна дотація 
для їх розвитку та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції. Така дотація 
передбачена розд. VI Закону від 24.06.04 р. 
№ 1877-IV «Про державну підтримку сільського 
господарства України» (далі – Закон № 1877) 
і мала в деякій мірі компенсувати втрати сіль-
госпвиробників через скасування спеціального 
режиму обкладення ПДВ. 

Передбачалося, що дотація буде діяти з 1 січ-
ня 2017 року до 1 січня 2022-го (п. 51 підрозд. 2 
розд. XX Податкового кодексу). Але вже за листо-
пад та грудень минулого року сільгоспвиробники 
не отримали дотацію. Як стало зрозуміло пізніше, 
це пов’язане з тим, що на 2018 рік у держбюджеті 
не закладено кошти на її виплату. Тому за листо-
пад – грудень 2017 року (згідно із п. 16 Порядка, 
затвердженого постановою КМУ від 08.02.17 р. 
№ 83, дотацію за два останні місяці року випла-
чують за рахунок коштів, запланованих на на-
ступний бюджетний рік), а також за весь 2018 рік 
дотації у сільгоспвиробників не буде.

Більше того, як нам стало відомо від Мінагро-
політики, і надалі не планується відновлювати 
видатки за цією програмою держпідтримки. На-
томість пропонується збільшити фінансування на 
надання прямої підтримки виробникам окремих 

видів сільгосппродукції за іншими державними 
програмами. 

Як відомо, для отримання бюджетної дотації ви-
робники сільгосппродукції, що підпадає під до-
тацію (далі – дотаційна продукція), повинні бути 
включені до Реєстру. 

Ті, хто потрапив до Реєстру, мають вести окремий 
податковий облік операцій із постачання дотацій-
ної та іншої продукції, у тому числі:

виписувати окремі податкові накладні (далі –  •
ПН) на дотаційну та недотаційну продукцію;

складати звітність із ПДВ, зокрема, подавати  •
окремий додаток до декларації з ПДВ – до-
даток 9 «Розрахунок податкових зобов’язань 
за операціями, визначеними в статті 161 Закону 
України «Про державну підтримку сільського 
господарства України», та питомої ваги вар-
тості сільськогосподарських товарів». У ньому, 
окрім відображення податкових зобов’язань із 
постачання дотаційної продукції, слід щомісяця 
обчислювати питому вагу вартості дотаційної 
продукції у загальному обсязі постачання то-
варів/послуг.

Звертаємо увагу: ведення окремого обліку 
потребує від бухгалтера додаткового часу на 
складання ПН та додатка 9. Оскільки дотація 
поки не виплачується, така робота є марним 
витрачанням часу. Тому пропонуємо сільгосп-
товаровиробникам, включеним до Реєстру, 
вийти з нього. 
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Як вийти з Реєстру

Згідно з п. 161.2 Закону № 1877 сільгосптоварови-
робник виключається з Реєстру, зокрема, у разі 
подання ним заяви про зняття його з реєстрації 
як отримувача бюджетної дотації.

Механізм виключення сільгосптоваровиробників 
з Реєстру прописано в п. 19–22 Порядку ведення 
Реєстру отримувачів бюджетної дотації, затвер-
дженому постановою КМУ від 21.02.17 р. № 179 
(далі – Порядок № 179). 

Так, для зняття з реєстрації отримувача бюджетної 
дотації і, відповідно, виключення його з Реєстру 
слід подати до органу ДФС за основним місцем 
обліку заяву за формою № 2-РОБД, затвердже-
ною наказом Мінфіну від 23.02.17 р. № 275. 

Орган ДФС виключає сільгосптоваровиробника 
з Реєстру протягом трьох робочих днів із дня 
отримання заяви. Електронне повідомлення про 
це надсилається сільгосптоваровиробнику в день 
його виключення з Реєстру. При цьому датою при-
пинення статусу отримувача бюджетної дотації є 
дата виключення сільгоспвиробника з Реєстру, 
якою, у свою чергу, є дата внесення контролюю-
чим органом запису про виключення з Реєстру. 

Коли отримувач дотації 
має подати останню 
ПДВ-звітність 

До дати виключення з Реєстру в разі постачан-
ня дотаційної продукції сільгосптоваровиробник 
повинен виписувати ПН із кодом «2» після знака 
дробу в номері ПН, а також заповнювати гра-
фу 11 розділу Б, у якій зазначається код дотацій-
ного виду діяльності.

Під час складання декларації з ПДВ за звітний 
період, у якому він був виключений з Реєстру, 
сільгосптоваровиробник має востаннє подати 
звітність як отримувач дотації, тобто:

проставити позначку «1» у полі «06» вступної  •
частини декларації, яка вказує на те, що сіль-
госпвиробник включений до реєстру;

зробити спеціальні позначки в графі «озна- •
ка здійснення с/г операцій» у таблиці 1 
і таблиці 2 додатка 5 «Розшифровки податко-
вих зобов’язань та податкового кредиту в роз-
різі контрагентів»;

заповнити і подати додаток 9.  •

Із періоду, що настає за періодом його виклю-
чення з Реєстру, сільгоспвиробник уже заповнює 
звітність як звичайний платник ПДВ (зокрема, не 
подає додаток 9).

Оскільки бюджетна дотація на 2018 рік Законом про держбюджет не передбачена, 
пропонуємо сільгосптоваровиробникам вийти з Реєстру, аби заощадити час на ве-
дення окремого податкового обліку як отримувачам дотації.

Для виключення з Реєстру слід подати до органу ДФС за місцем реєстрації підприємства заяву 
за формою № 2-РОБД. Контролюючий орган має виключити сільгосптоваровиробника з Реєстру 
протягом 3 робочих днів після подання заяви.

До дати виключення з Реєстру сільгоспвиробник має виписувати окремі ПН на постачання до-
таційної продукції та складати звітність із ПДВ як отримувач дотації.

Важливо! Якщо в подальшому фінансування за програмою державної підтримки буде від-
новлено, сільгосптоваровиробник може подати заяву на включення його до Реєстру. Звісно, за 
дотримання ним умов щодо отримувачів такої дотації. 

ВИСНОВКИ


