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Поляков М. Й. Податкові механізми детінізації доходів фізичних осіб від реалізації фруктів, ягід, винограду, 
пряних, ароматичних і лікарських культур, меду та дикорослих недеревних продуктів в Україні

Проаналізовано успішний досвід Литви, Молдови та Польщі у сфері оподаткування доходів громадян від реалізації вирощеної ними сільськогоспо-
дарської чи зібраної власноруч лісової продукції або відповідної заготівельної діяльності. Зроблено висновок про те, що вдосконалений механізм 
оподаткування доходів фізичних осіб від продажу вирощених (зібраних) ними фруктів, ягід, винограду, пряних, ароматичних і лікарських культур, 
меду та дикорослих недеревних продуктів в Україні має: 1) бути максимально простим; 2) не передбачати радикальних змін, які можуть дести-
мулювати сплату податків; 3) базуватися на основі звільнення від оподаткування невеликих обсягів продажів і застосування низької ставки по-
датку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) стосовно решти доходів від зазначеної діяльності; 4) бути легким в адмініструванні, не передбачати 
значного збільшення адміністративного навантаження на платників – в основному сільське населення; 5) мінімізувати можливості для прихову-
вання об’єкта оподаткування. З огляду на це запропоновано: поширити звільнення від оподаткування доходів фізичних осіб на підставі довідки 
за формою № 3ДФ на доходи від реалізації зібраних власноруч дарів лісу; перейти до оподаткування ПДФО решти доходів громадян від продажу 
вирощених та/або зібраних ними фруктів, ягід, винограду, пряних, ароматичних і лікарських культур, меду та дикорослих недеревних продуктів 
за ставкою 5% (без сплати військового збору); застосовувати штрафи в разі виявлення приховування таких доходів від оподаткування.
Ключові слова: доходи фізичних осіб від реалізації вирощеної ними чи зібраної власноруч у лісі продукції, податок на доходи фізичних осіб, військо-
вий збір, звільнення від оподаткування, ставка податку.
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The successful experience of Lithuania, Moldova and Poland in the field of taxation of citizens’ income from the sale of self-grown or self-gathered forest prod-
ucts or relevant harvesting activities is analyzed. It is concluded that the improved mechanism of taxation of personal income from the sale of self-grown or 
self-gathered fruits, berries, grapes, spicy, aromatic and medicinal crops, honey and non-wood forest products in Ukraine should be: 1) as simple as possible; 
2) do not foresee radical changes that may destimulate the payment of taxes; 3) be based on the tax exemption of small sales volumes and the application of 
a low personal income tax rate (hereinafter referred to as PIT) with respect to the remaining income from these activities; 4) be easy to administer, not provide 
for a significant increase in the administrative burden on payers, which is mainly rural population; 5) minimize the possibility of concealment of the object of 
taxation. In view of the above, it is proposed: to extend the exemption from taxation of personal income on the basis of a certificate according to the form No. 
3DF for the income from the sale of self-gathered fruits of the forest; proceed to the taxation of personal income tax of the rest of citizens’ income from the sale 
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in case of detection of concealment of such income from taxation.
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Проблема детінізації доходів населення Украї-
ни від сільськогосподарської та деяких інших 
видів діяльності тривалий час обговорюєть-

ся як на рівні держави, так і в експертних колах. Зна-
йшла вона відображення і в низці програмних доку-
ментів держави та пропозицій щодо внесення змін до 
Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Разом із 
цим, ця проблема й досі залишається нерозв’язаною. 
Зокрема, актуальною є розробка податкових механіз-

мів детінізації доходів фізичних осіб від реалізації ви-
рощених і/або зібраних ними фруктів, ягід, виногра-
ду, пряних, ароматичних і лікарських культур, меду та 
дикорослих недеревних продуктів.

Сьогодні в Україні опубліковано поодинокі пра-
ці, у яких розглядаються питання оподаткування по-
датком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) до-
ходів громадян від сільськогосподарської діяльності 
у вітчизняних реаліях, а також у зарубіжній практиці 
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(наприклад, [1–5]). Водночас поза увагою наукової 
спільноти залишається питання розробки заходів з 
удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб 
від реалізації як вирощених ними, так і зібраних влас-
норуч у лісі фруктів, ягід, винограду, пряних, арома-
тичних і лікарських культур, меду та дикорослих не-
деревних продуктів.

Мета статті – обґрунтування пропозицій щодо 
запровадження податкових механізмів детінізації 
доходів фізичних осіб від реалізації вирощених (зі-
браних) ними фруктів, ягід, винограду, пряних, аро-
матичних і лікарських культур, меду та дикорослих 
недеревних продуктів в Україні.

Згідно з положеннями ПКУ (пп. 165.1.24 ст. 165), 
до загального місячного (річного) оподаткову-
ваного доходу платника ПДФО не включаються 

доходи, отримані від продажу власної сільськогоспо-
дарської продукції, що вирощена, зібрана, виготов-
лена, вироблена, оброблена та/або перероблена без-
посередньо фізичною особою на земельних ділянках, 
наданих їй у розмірах, встановлених Земельним ко-
дексом України для ведення:
 садівництва та/або для будівництва й обслу-

говування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або 
для індивідуального дачного будівництва;

 особистого селянського господарства та/або 
земельних часток (паїв), виділених у натурі 
(на місцевості), сукупний розмір яких не пе-
ревищує 2 га [6].

Здійснюючи продаж сільськогосподарської про-
дукції (за винятком продукції тваринництва), її влас-
ник повинен подати податковому агенту копію на-
лежно оформленої Довідки про наявність у фізичної 
особи земельних ділянок за формою № 3ДФ [7]. Така 
довідка строком на п’ять років безоплатно видаєть-
ся сільською, селищною, міською радою або радою 
об’єднаних територіальних громад за місцем подат-
кової адреси (місцем проживання) платника податку.

У разі недотримання при продажу громадянами 
їх сільськогосподарської продукції умов, визначених 
пп. 165.1.24 ПКУ, зокрема при перевищенні розміру їх 
земельних ділянок (2 га), суму доходу, отриманого від 
такого продажу, має бути включено до загального мі-
сячного (річного) оподатковуваного доходу платника 
та оподатковано на загальних підставах зі сплатою з 
таких доходів ПДФО за ставкою 18% та військового 
збору (ставка 1,5%); за підсумками звітного податко-
вого року має бути подано податкову декларацію із 
зазначенням таких доходів.

Підхід, який передбачав звільнення від оподат-
кування ПДФО зазначених доходів фізичних осіб, 
було перенесено до ПКУ із попереднього податко-
вого законодавства. Останній зумовлювався тим, що 
при оподаткуванні дуже важко врахувати витрати на 
вирощування та збут сільськогосподарської продук-

ції, а тому оподаткуватися можуть лише доходи без 
урахування витрат на виробництво продукції, що є 
некоректним [4].

Однак, за підсумками застосування зазначених 
положень ПКУ, доводиться констатувати, що 
значна кількість фізичних осіб, зважаючи на 

низку особистих обставин (у т. ч. остерігаючись від-
мови в наданні певних пільг, компенсацій та інших 
соціальних гарантій державою), уникає оформлення 
довідок за формою № 3ДФ. Це призводить до тіні-
зації продажу громадянами сільськогосподарської 
продукції, що вирощена, зібрана, виготовлена, виро-
блена, оброблена, перероблена ними безпосередньо. 
Зокрема, неконкурентну перевагу на вітчизняному 
ринку закупівлі в населення фруктів, ягід і низки 
інших рослинних культур отримують суб’єкти гос-
подарювання, які завищують обсяги такої продукції, 
що придбана на підставі довідки за формою № 3ДФ, 
а також не відображають у бухгалтерському та подат-
ковому обліку придбання зазначеної продукції у фі-
зичних осіб без такої довідки. Причому значна частка 
операцій із закупівлі в населення плодово-ягідної та 
іншої рослинної продукції відбувається саме в такий 
спосіб. У результаті цього: 1) збільшується наванта-
ження на бюджет за рахунок зростання обсягів на-
даних пільг і соціальних виплат; 2) відбувається при-
ховування від оподаткування ПДФО та військовим 
збором доходів фізичних осіб, які не мають підстав 
для отримання довідки за формою № 3ДФ. Останні 
не бажають сплачувати до бюджету у вигляді подат-
ків майже 20% відповідного доходу.

Іншим негативним описаної ситуації є те, що 
значні обсяги «викривлених» операцій із закупівлі 
служать підставою для перевірок правильності на-
рахування та своєчасності сплати ПДФО, які про-
водяться контролюючими органами щодо суб’єктів 
господарювання, які здійснюють переробку відповід-
ної продукції, її експорт чи постачання до мереж роз-
дрібної торгівлі. Такі перевірки ускладнюють ведення 
діяльності сумлінними суб’єктами господарювання.

Також важливо звернути увагу на той факт, що 
проблему тінізації зазначеної заготівельної діяльнос-
ті додатково загострює те, що значні обсяги ринку 
плодово-ягідної продукції та лікарських рослин в 
Україні формуються шляхом закупівлі відповідної 
продукції в населення.

Спробу детінізувати доходи фізичних осіб від 
продажу вирощеної ними сільськогосподарської про-
дукції зроблено при підготовці проєкту Закону Украї-
ни «Про внесення змін до Податкового кодексу Украї-
ни та деяких законодавчих актів України щодо забез-
печення збалансованості бюджетних надходжень»  
№ 5600 (далі – Законопроєкт). Утім, відповідні нова-
ції зазнали неабиякої критики. Спочатку в тексті За-
конопроєкту, ухваленому в першому читанні, пропо-
нувалося зобов’язати людей, які отримують доходи 
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від продажу вирощеної ними продукції, сплачувати 
з таких доходів ПДФО в разі перевищення площі їх 
земельних ділянок 0,5 га (замість 2 га). Оскільки це 
передбачало оподаткування значної кількості навіть 
найбідніших селян і лише загострило би проблему, до 
розгляду Законопроєкту в другому читанні від порогу 
у вигляді площі земельної ділянки відмовилися. Але 
було запропоновано норму щодо сплати ПДФО (за 
ставкою 18%) і військового збору (ставка 1,5%) у разі, 
якщо дохід фізичних осіб від продажу вирощеної 
ними продукції перевищить 12 мінімальних зарплат. 
У 2021 р. це 72 тис. грн, у 2022 р. – 78 тис. грн. Пи-
тання полягає в тому, як розмір такого доходу контр-
олювати [8; 9].

Згідно з пп. 165.1.45. ст. 65 ПКУ, не включаються 
до розрахунку загального місячного (річного) опо-
датковуваного доходу фізичної особи вартість побіч-
них лісових користувань (заготівля дикорослих пло-
дів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, сіна, оче-
рету, випасання худоби, розміщення пасік і збирання 
лісової підстилки) для власного споживання. Разом із 
тим, суб’єкти господарювання, які придбають у гро-
мадян дари лісу з комерційною метою, є податкови-
ми агентами, мають відобразити виплачені кошти в 
закупівельній відомості та перерахувати до бюджету 
відповідну суму ПДФО за ставкою 18%. Такий під-
хід до оподаткування зазначеної діяльності створює 
«поле для зловживань».

Для того, щоб розробити податкові механізми 
детінізації доходів громадян від реалізації фруктів, 
ягід, винограду, пряних, ароматичних і лікарських 
культур, меду та дикорослих недеревних продуктів 
в Україні, проаналізуємо відповідний успішний зару-
біжний досвід.

Для України може бути цікавим підхід до опо-
даткування зазначених доходів громадян у 
Польщі. Зокрема, згідно з п. 72 ст. 21 Закону 

Польщі «Про податок на доходи фізичних осіб» (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1128) [10], не оподатковуються ПДФО 
доходи від продажу сировини із трав’янистих рослин 
і дикорослих лісових трав, ягід, лісових плодів і лі-
сових грибів за чітко визначеним переліком (PKWiU 
ex 02.30.40.0)1, зібраних особисто чи за участю най-
ближчих родичів (діти, подружжя, батьки). Утім, за 
умови залучення до збору інших осіб чи створення 
невеликого пункту збору для подальшої реалізації 
цієї продукції, доходи від такої діяльності підлягають 
оподаткуванню. Крім того, лише продукція із зазна-
ченого переліку не оподатковується ПДФО; доходи 
від продажу інших рослин або сировини з лісу (кори, 
голок, смоли, ялинок) тощо до об’єктів звільнення не 
належать. При цьому податкові органи можуть ви-
магати довести, що дохід отримано саме від реаліза-

ції регламентованого переліку товарів за виконання 
встановлених вимог.

Згідно з п. 71 ст. 21 Закону Польщі «Про податок 
на доходи фізичних осіб», доходи від продажу рос-
линної та тваринної продукції власного вирощування 
або розведення (зокрема, переробленої непромисло-
вим способом) у розмірі до 40 тис. польських злотих 
(близько 265 тис. грн) на рік звільнюються від опо-
даткування ПДФО (за деякими винятками) [10]. У та-
кому разі єдиною формою оподаткування зазначеної 
діяльності є сільськогосподарський податок, розмір 
якого залежить від площі посівів і насаджень, їх роз-
ташування та класу землі.

Винятком є дохід фізичних осіб, отриманий 
від т. зв. спеціальних напрямів сільськогоспо-
дарського виробництва (przychody z działów 

specjalnych produkcji rolnej). Останні охоплюють виo-
рощування овочів і фруктів у теплицях, утримання 
пасік, розведення птахів тощо. Умовою для відне-
сення діяльності до спеціальних напрямів сільсько-
господарського виробництва є перевищення низки 
встановлених законодавством лімітів. Щодо таких 
доходів застосовується єдина ставка ПДФО у роз-
мірі 19% (трудові та багато інших доходів громадян 
у Польщі оподатковуються за прогресивною шкалою 
із двох ставок: 17 та 32%). Крім того, звільняються від 
оподаткування ПДФО доходи від продажу окремих 
видів продукції, стосовно яких справляється акциз, 
незалежно від їх обсягу [11].

З 2017 р. у Польщі застосовується спеціальний 
податковий режим у рамках законодавства з оподат-
кування доходів фізичних осіб щодо роздрібної тор-
гівлі сільськогосподарською продукцією. Ця форма 
торгівлі призначена для фермерів. Умовою для здій-
снення останньої діяльності є те, що продукція, яка 
вироблена та розміщена на ринку, реалізована вдо-
ма безпосередньо кінцевим споживачам або продана 
суб’єктам господарювання сфери роздрібної торгівлі, 
має бути повністю або частково власного вирощуван-
ня чи розведення.

На підставі згаданої вище законодавчої норми, 
у разі здійснення роздрібної торгівлі сільськогос-
подарською продукцією доходи фермерів до 40 тис. 
злотих на рік звільняються від оподаткування ПДФО 
[10]. Щодо доходів понад зазначений рівень, про-
те менших за суму, еквівалентну 250 тис. євро на рік 
(7,65 млн грн), застосовується фіксований податок 
за ставкою 2%. При цьому витрати, пов’язані із отри-
манням зазначених доходів, не враховуються. Такі 
положення закріплено окремим нормативним доку-
ментом – Законом Польщі «Про фіксований податок 
із певних доходів фізичних осіб» [12].

Фермери, які продають продукцію власного ви-
рощування або розведення кінцевим споживачам чи 
операторам сфери роздрібної торгівлі, зобов’язані 
вести облік зазначеної реалізації (в електронному 

1 Польська класифікація товарів і послуг. PKWiU 02.30.40.0 – Dziko 
rosnące jadalne produkty leśne (Дикорослі їстівні лісові продукти).
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або паперовому вигляді). Кумулятивна фіксація/
реєстрація сукупного доходу дає змогу визначити,  
в який момент було перевищено ліміт 40 тис. злотих  
і коли дохід від реалізації продукції стає об’єктом 
оподаткування фіксованим податком за ставкою в 
2%. Крім того, задокументовані дані про сукупний об-
сяг доходу є підставою для переходу на загальну сис-
тему оподаткування ПДФО та сплати ПДВ фермера-
ми, обсяг продажу продукції яких перевищив рівень 
250 тис. євро на рік.

Інформація про перехід на оподаткування фік-
сованим податком має бути надана фермером не піз-
ніше 20-го числа місяця, що слідує за місяцем, у яко-
му він отримав дохід від реалізації рослинної та/або 
тваринної продукції, або до кінця податкового року, 
якщо вперше такий дохід було отримано у грудні. Де-
кларація за встановленою формою із зазначенням річ-
ної суми отриманого доходу подається податковому 
органу до 31 січня наступного податкового року [13].

Зауважимо, що з 2022 р. ліміт звільнення від 
сплати ПДФО щодо доходів від продажу сільськогос-
подарської продукції з власного господарства запро-
поновано збільшити до 100 тис. злотих (близько 664 
тис. грн) [14].

Отже, польська модель оподаткування доходів 
фізичних осіб від реалізації плодоовочевої й іншої 
рослинної сільськогосподарської продукції побу-
дована на активному розвитку фермерських госпо-
дарств у країні. При цьому доволі високе порогове 
значення доходу для переходу від звільнення від опо-
даткування ПДФО (згідно з ініціативами на 2022 р., 
останнє у Польщі буде більше ніж у 8 разів вищим 
порівняно з відповідним нововведенням в Україні) 
до сплати фіксованого податку за низькою ставкою 
2% (а не до сплати ПДФО на загальних підставах) 
не робить облік обсягів продажу такої продукції об-
тяжливим для фермерів. Завдяки цьому суттєво мі-
німізуються ризики тінізації зазначеної діяльності. 
Водночас Польща надає пільги у вигляді звільнення 
від сплати ПДФО лише щодо сімейного збору та реа-
лізації лісових ягід і деяких інших дарів лісу.

Інший підхід до оподаткування зазначених до-
ходів громадян використовує Литва. Згідно із  
п. 24 ч. 1 ст. 17 Закону Литви «Про податок на 

доходи фізичних осіб», доходи від продажу зібраних 
власноруч дарів лісу (грибів, ягід, горіхів, лікарських 
рослин) у розмірі до 3 тис. євро (близько 91,77 тис. грн) 
на рік, не оподатковуються ПДФО [15]. Утім, за пере-
вищення зазначеної суми ці доходи підлягають оподат-
куванню за ставкою податку 15% і мають бути задекла-
ровані. Для порівняння: ставки ПДФО щодо трудових 
доходів у Литві станом на 2021 р. складають 20 і 32%.

Водночас фізичні особи, які продають продук-
цію, вирощену на приватній або орендованій земель-
ній ділянці, розглядаються у країні як такі, що отри-
мують дохід від сільськогосподарської діяльності. 

Поняття останнього доходу визначено п. 33 ст. 2 За-
кону Литви «Про податок на доходи фізичних осіб».

Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 17 Закону Литви «Про 
податок на доходи фізичних осіб», звільняються від 
оподаткування ПДФО доходи фізичної особи-ре-
зидента від сільськогосподарської діяльності, якщо 
особа, яка їх отримує, не має реєструвати таку ді-
яльність і не є платником ПДВ [15]. Умови, за яких 
громадяни країни зобов’язані стати на облік як плат-
ники ПДВ і сплачувати такий податок, викладені у 
ст. 71 та 711 Закону Литви «Про податок на додану 
вартість» [16]. У разі реєстрації платником ПДВ або 
виникнення необхідності в такій реєстрації доходи 
фізичної особи від сільськогосподарської діяльності 
кваліфікуються як такі, що оподатковуються ПДФО 
та підлягають декларуванню.

Фізична особа-резидент повинна зареєструвати 
підприємницьку діяльність за умови відповідності її 
діяльності низці встановлених критеріїв – незалеж-
ності (самостійне вирішення усіх питань, пов’язаних 
із веденням діяльності, покриття витрат тощо), без-
перервності (систематичність, мотивація ведення) 
і комерційної вигоди (прагнення до отримання до-
ходу чи інших економічних вигод). У такому разі ді-
яльність має ознаки індивідуальної підприємницької 
діяльності відповідно до п. 7 ст. 2 Закону Литви «Про 
податок на доходи фізичних осіб».

З огляду на викладене фізична особа-резидент 
може продавати вирощену нею сільськогоспо-
дарську продукцію без сплати ПДФО та реєстра-

ції власного господарства як фермерського або в інший 
спосіб, якщо така реалізація не має зазначених ознак 
індивідуальної підприємницької діяльності. Проте та-
кій особі потрібно отримати дозвіл на торгівлю в місці 
продажу продукції (наприклад, для здійснення торгів-
лі на ринку необхідно звернутися до муніципалітету, 
на території якого він знаходиться), мати документи, 
що підтверджують право власності на земельну ділян-
ку чи користування нею, а також посвідчують особу. 
Окрім того, мають дотримуватися вимоги Державної 
продовольчо-ветеринарної служби Литви щодо якості 
продукції, що реалізується [17, р. 4, 7].

Зазвичай сільськогосподарська діяльність фі-
зичних осіб-резидентів у Литві є зареєстрованою. 
Останнім часом чисельність осіб, котрі вдаються до 
нелегальної торгівлі сільськогосподарською продук-
цією, у т.ч. не реєструючи діяльність в зазначеній сфе-
рі, помітно скоротилась внаслідок реалізації заходів 
із запобігання таким явищам, зокрема, через засто-
сування системи штрафів [17, р. 25]. Водночас фізич-
ним особам, які здійснюють торгівлю сільськогоспо-
дарською продукцією чи мають намір торгувати, не 
легалізуючи таку діяльність, податкові органи все ж 
таки рекомендують зареєструвати діяльність шляхом 
придбання для цього свідоцтва про підприємництво, 
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реєстрацію фермерського господарства чи в інший 
спосіб [18]. У Литві основним нормативно-правовим 
актом, що регулює облік населення, яке займається 
сільськогосподарською діяльністю, є «Опис порядку 
обліку діяльності фермерського господарства та осіб, 
які ведуть індивідуальну сільськогосподарську діяль-
ність без реєстрації фермерського господарства» [19].

Законом Литви «Про податок на доходи фі-
зичних осіб» регламентовано розрахунок ПДФО із 
доходів від індивідуальної сільськогосподарської 
діяльності фізичних осіб, які повинні стати на об-
лік або уже є платниками ПДВ. Зазначена діяльність 
потребує оформлення Свідоцтва про індивідуальну 
підприємницьку діяльність – документа, що підтвер-
джує реєстрацію індивідуальної діяльності в Держав-
ній податковій інспекції Литви та право на її ведення. 
Власники такого свідоцтва сплачують ПДФО після 
закінчення податкового періоду залежно від розмі-
ру оподаткованого прибутку (різниці між фактично 
отриманим доходом і витратами). Сума витрат, що 
підлягають урахуванню, може бути фактичною або 
фіксованою (в розмірі 30% від отриманого доходу в 
разі застосування спрощеної процедури). З 2019 р. 
ставка ПДФО залежить від розміру такого прибутку 
за рік і становить від 5 до 15%; сума податку розрахо-
вується за спеціальною системою формул [19]. Зокре-
ма, якщо оподаткований прибуток від провадження 
фізичною особою сільськогосподарської діяльності 
не перевищує 20 тис. євро (612 тис. грн), він оподат-
ковується ПДФО за ставкою 5%. Щодо прибутку від 
20 до 35 тис. євро ставка ПДФО варіює від 5 до 15%, 
залишаючись на рівні 15% для прибутку понад 35 тис. 
євро (1,07 млн грн) [20; 21]. Тобто, чим більшими є 
доходи, тим вища ставка ПДФО щодо них застосову-
ється. Разом із тим, у Литві навіть максимальна став-
ка податку, передбачена для зазначеної сільськогос-
подарської діяльності, є меншою за найнижчу ставку 
ПДФО для трудових доходів (20%).

Таким чином, у Литві мінімізація обсягів неле-
гального продажу фізичними особами виро-
щеної ними сільськогосподарської продукції 

досягнута за рахунок можливості реєстрації спро-
щених форм такої діяльності, звільнення від сплати 
ПДФО продажів, які не мають ознак індивідуальної 
підприємницької діяльності та не передбачають опо-
даткування ПДВ, а також гнучкої шкали пільгових 
ставок ПДФО, що враховують розмір доходу зазна-
чених осіб за вирахуванням витрат. З огляду на остан-
ню обставину навіть ставка податку в розмірі 15% не 
є високою. Доходи від реалізації фізичними особами 
низки видів продукції, зібраної в лісі, які перевищу-
ють доволі високий грошовий поріг, також оподат-
ковуються ПДФО за ставкою, яка є нижчою за від-
повідні ставки для трудових доходів, що не створює 
передумов для тінізації цієї діяльності.

Розглянемо також досвід Молдови, в якій, на від-
міну від зазначених двох країн ЄС, поширеною 
є реалізація громадянами вирощеної ними пло-

доовочевої, іншої сільськогосподарської продукції та 
зібраних власноруч дарів лісу посередникам. У Мол-
дові встановлено спеціальні правила оподаткування 
доходів фізичних осіб – заготівельників, від закупівлі 
такої продукції у фізичних осіб, які не займаються 
підприємницькою діяльністю, з метою її подальшо-
го продажу господарюючим суб’єктам – юридичним 
особам. Останні набули чинності з 1 січня 2020 р. піс-
ля ухвалення Закону Молдови «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів» № 171 від 19.12.2019 р.,  
у результаті чого Розділ ІІ Податкового кодексу Мол-
дови доповнено главою 10 «Оподаткування фізичних 
осіб, що здійснюють діяльність із закупівлі продук-
ції рослинництва та/або садівництва та/або об’єктів 
рослинного світу». У ст. 69 цієї глави йдеться про те, 
що запроваджений податковий режим застосовуєть-
ся щодо діяльності із закупівлі та продажу продукції 
рослинництва та/або садівництва та/або об’єктів рос-
линного світу, зібраних на території Молдови. Відпо-
відний перелік продукції визначено Міністерством 
сільського господарства, регіонального розвитку та 
навколишнього середовища Молдови (охоплює час-
ник, квасолю, бобові, горіхи, полуницю, суницю, лісо-
ві трави тощо) [22].

Зазначений податковий режим передбачений 
для фізичних осіб-резидентів, які закуповують у ін-
ших фізичних осіб, котрі не займаються підприєм-
ницькою діяльністю, продукцію рослинництва та/
або садівництва та/або об’єкти рослинного світу для 
їх подальшого продажу господарюючим суб’єктам – 
юридичним особам. Дохід заготівельника від прода-
жу цієї продукції не має перевищувати 1,2 млн леїв 
(1,72 млн грн) на рік. Такі платники ПДФО звільня-
ються від обов’язку подання фінансових і статистич-
них звітів, ведення бухгалтерського та фінансового 
обліку, здійснення касових операцій і перерахувань. 
На них лише поширюються вимоги щодо документу-
вання обсягу та місця закупівлі продукції у фізичних 
осіб згідно із порядком, встановленим Міністерством 
фінансів країни.

Документування угоди між заготівельником 
і господарюючим суб’єктом також здійснюється в 
порядку, встановленому Міністерством фінансів. 
При цьому господарюючий суб’єкт, який закуповує 
сировину, не несе відповідальності за перевищення 
заготівельником ліміту доходу, визначеного ст. 69. 
Ставка ПДФО щодо такого податкового режиму ста-
новить 5% від обсягу доходу від реалізації продукції. 
Господарюючий суб’єкт, який придбає в заготівель-
ників продукцію, утримує ПДФО і перераховує його 
до бюджету. Відповідальність за правильність утри-
мання, обліку та сплати податку покладається на 
господарюючого суб’єкта ‒ юридичну особу, який 
закупив продукцію.
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Для здійснення описаної вище діяльності фі-
зична особа ‒ заготівельник має зареєструватися в 
підрозділі Державної податкової служби за місцем 
проживання, що вказане в посвідченні особи. Дока-
зом податкової реєстрації та її анулювання служать 
відповідні сертифікати, що видаються податковим 
органом відповідно до заяви заготівельника [23].

Зауважимо, що Наказом Міністерства фінансів 
Молдови № 3 від 02.01.2020 р. було затвердже-
но Форму облікового листа із закупівлі продук-

ції рослинництва та/або садівництва та/або об’єктів 
рослинного світу, Інструкцію щодо заповнення об-
лікового листа й обов’язки такого платника ПДФО. 
Зазначений лист видається одночасно з реєстрацією 
заготівельника податковим органом; він друкується 
та брошурується типографічно у формі Регістру та-
ким чином:

1) на обкладинці зазначається назва форми 
«Обліковий лист із закупівлі продукції рос-
линництва і/або садівництва та/або об’єктів 
рослинного світу»;

2) внутрішні листи друкуються на папері 80 г/м2;
3) перший аркуш після обкладинки має місти-

ти загальну інформацію про заготівельника: 
серія та номер облікового листа, фіскальний 
код платника податку, ПІБ, персональний код, 
дані посвідчення особи, домашня адреса, яка 
зазначена в посвідченні особи;

4) наступні 30 сторінок містять таку інформацію 
на кожній сторінці: дата, місцевість (село/міс-
то, в якому закуплена продукція), наймену-
вання закупленої продукції, її кількість, оди-
ниці виміру;

5) на останніх сторінках облікового листа наво-
диться Інструкція щодо його заповнення;

6) сторінки облікового листа нумеруються та 
шнуруються. На останньому аркуші тако-
го документа вказується дата його видачі та 
кількість сторінок, що підтверджується пе-
чаткою Державної податкової служби.

Заготівельник зобов’язаний заповнювати об-
ліковий лист у день здійснення закупівлі із відобра-
женням таких операцій у хронологічному порядку. У 
листі не допускаються підтирки, виправлення тощо, 
не можна залишати вільний простір між внесеними 
до нього операціями. Платник податку має зберігати 
обліковий лист протягом трьох років після його по-
вного заповнення [24].

Крім того, у Молдові передбачено штрафи за 
здійснення такої діяльності із заготівлі без реєстрації 
в податковому органі або із недійсним документом 
про реєстрацію, а також за відсутність акта закупівлі 
продукції або відображення в останньому недосто-
вірних даних [25].

Таким чином, у Молдові зроблено важливі 
кроки на шляху до легалізації ринку закупівлі заго-

тівельниками продукції рослинництва, садівництва, 
об’єктів рослинного світу в інших фізичних осіб і на-
лагодження системи контролю з боку держави за та-
кою діяльністю. Це також дало можливість розв’язати 
проблеми, які виникали в експортерів через закупів-
лю продукції без документів і полягали в неможли-
вості отримання сертифікату походження товару.

Звернемо увагу також на те, що зазначений ме-
ханізм оподаткування доходів фізичних осіб у Мол-
дові розроблено в результаті тривалого обговорен-
ня у групі з представників Митного департаменту, 
Державної податкової служби, Економічної поліції, 
Міністерства фінансів, Асоціації експортерів і вироб-
ників горіхів. Метою введення такого режиму було 
переведення тіньового обороту значної маси готівки 
(за експертними оцінками, обсяг закупівлі сільгос-
ппродукції в Молдові становив близько 800 млн леїв, 
або 1144 млн грн) без дотримання будь-яких форм 
обліку в легальний і спрощений бізнес. Компаніям, 
які займаються закупівлею сировини (це стосується 
насамперед переробників горіхів), також зручніше 
працювати не з окремими фізичними особами, які 
часто не бажають документувати продажі, а з посе-
редниками. Тим більше, що й раніше останні також 
закуповували продукцію, складаючи акти закупівлі,  
а потім продавали її переробникам. Однак до 2021 р. 
правовий статус таких посередників не був узаконе-
ний. Ще одним позитивним наслідком відповідних 
законодавчих змін стала мінімізація ризиків ухилен-
ня від сплати ПДФО. Очікується, що новий режим 
оподаткування забезпечить зростання податкових 
надходжень до державного бюджету [26].

На думку експертів, зазначене нововведення 
значно спростило процедуру закупівлі сільгосппро-
дукції у фізичних осіб Молдови. При цьому встанов-
лений ліміт доходу щодо продажу такої продукції 
істотно обмежує коло заготівельників, які зможуть 
таким спеціальним податковим режимом скориста-
тися. Останній дає змогу цим фізичним особам пра-
цювати в законному полі без потреби реєстрації під-
приємства, а тому значно спрощує легальне ведення 
бізнесу, оскільки передбачає не лише пільгову ставку 
ПДФО, а й відсутність зобов’язання платити ПДВ і 
вести стандартний бухгалтерський облік. Водночас 
факти дроблення доходу з метою неперевищення 
ним 1,2 млн леїв можна легко встановити, оскільки 
заготівельники мають зареєструватися, вказати свої 
адреси тощо [26].

Враховуючи наведений зарубіжний досвід у 
сфері оподаткування доходів фізичних осіб 
від реалізації вирощеної ними сільськогоспо-

дарської та зібраної власноруч лісової продукції або 
відповідної заготівельної діяльності та зважаючи на 
особливості розвитку вітчизняного ринку заготівлі 
такої продукції в Україні, можна сформулювати низку 
рекомендацій.
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Вважаємо, що для забезпечення детінізації до-
ходів фізичних осіб від реалізації вирощених та/або 
зібраних ними фруктів, ягід, винограду, пряних, аро-
матичних і лікарських культур, меду і дикорослих не-
деревних продуктів в Україні оновлений механізм їх 
оподаткування має: 

1) бути максимально простим; 
2) не передбачати радикальних змін, які можуть 

дестимулювати сплату податків; 
3) базуватися на основі звільнення від оподат-

кування невеликих обсягів продажів і засто-
сування невисокої ставки ПДФО щодо решти 
доходів від зазначеної діяльності; 

4) бути легким в адмініструванні, не передба-
чати значного збільшення адміністративного 
навантаження на платників – в основному 
сільське населення; 

5) мінімізувати можливості для приховування 
об’єкта оподаткування.

З огляду на зазначене необхідно відмовитися від 
описаних вище новацій ПКУ, які були запропо-
новані Законопроєктом.
Натомість пропонуємо закріпити на законодав-

чому рівні таке:
 суб’єкт господарювання, який придбає у фі-

зичної особи фрукти, ягоди, виноград, пряні, 
ароматичні та лікарські культури, мед і дико-
рослі недеревні продукти, самостійне виро-
щування або збирання яких не підтверджено 
в порядку, встановленому пп. 165.1.24 ст. 165 
ПКУ (у разі відсутності довідки за формою  
№ 3ДФ), є податковим агентом зі сплати ПДФО;

 доходи від продажу такої продукції оподат-
ковуються податковим агентом під час їх на-
рахування за ставкою ПДФО, визначеною  
п. 167.2 ст. 167 ПКУ, – 5%;

 податкові агенти в податковому розрахунку, 
подання якого передбачено п. 176.2 ст. 176 
ПКУ, відображають загальну суму нарахо-
ваних (виплачених) у звітному податковому 
періоді доходів за придбані у фізичних осіб 
фрукти, ягоди, виноград, пряні, ароматичні 
та лікарські культури, мед і дикорослі неде-
ревні продукти, самостійне вирощування або 
збирання яких не підтверджено довідкою за 
формою № 3ДФ, та загальну суму утриманого 
з таких доходів ПДФО;

 такі податкові агенти в додатку до згадано-
го податкового розрахунку вказують види 
продукції (із зазначенням кодів згідно з УКТ 
ЗЕД), кількість (вагу) та загальну їх вартість 
в розрізі кожного виду фруктів, ягід, виногра-
ду, пряних, ароматичних і лікарських культур, 
меду та дикорослих недеревних продуктів, 
придбаних у звітному періоді у фізичних осіб;

 доходи фізичних осіб за продану податковим 

агентам таку продукцію, самостійне вирощу-
вання або збирання якої не підтверджено до-
відкою за формою № 3ДФ, звільняються від 
оподаткування військовим збором;

 у разі виявлення зловживань із застосуван-
ням пп. 165.1.24 ст. 165 ПКУ накладаються 
штрафи.

Запропонований оновлений механізм оподатку-
вання збереже можливість звільнення від спла-
ти ПДФО для фізичних осіб, які нададуть довід-

ку за формою № 3ДФ, і передбачатиме оподаткування 
решти доходів від реалізації самостійно вирощених 
(зібраних) громадянами фруктів, ягід, винограду, 
пряних, ароматичних і лікарських культур, меду та 
дикорослих недеревних продуктів за пільговою став-
кою ПДФО 5% (без сплати військового збору). Це, 
по-перше, забезпечить легкий контроль наявності 
підстави для звільнення від оподаткування (що було 
б набагато складніше в разі встановлення грошового 
ліміту доходу та вимагало б ведення обліку обсягів 
реалізації продукції навіть найдрібнішими продав-
цями). По-друге, пільгова ставка ПДФО у розмірі 
5% є майже в 4 рази нижчою порівняно із сумарною 
ставкою ПДФО та військового збору, яка сьогодні пе-
редбачена ПКУ для таких доходів і призводить до їх 
масштабної тінізації. У разі запровадження відповід-
них змін охочих сплачувати ПДФО помітно побіль-
шає, у результаті чого відбудеться зростання подат-
кових надходжень.

Крім того, оскільки збирачами ягід та інших да-
рів лісу в Україні також є переважно сільське населен-
ня, поширення запропонованих умов оподаткування 
(із застосуванням уже встановлених ПКУ форм звіт-
ності) на реалізацію фізичними особами зазначеної 
продукції дасть можливість додатково збільшити 
надходження ПДФО за рахунок детінізації цього сег-
мента ринку.

Для того, щоб не виникало спокуси надалі 
«штучно» оформлювати обсяги придбання фруктів, 
ягід, винограду, пряних, ароматичних і лікарських 
культур, меду та дикорослих недеревних продуктів у 
фізичних осіб, які мають довідку за формою № 3ДФ, 
слід використовувати штрафи. При цьому податко-
вому контролю за правильністю застосування пп. 
165.1.24 ст. 165 ПКУ мають підлягати податкові аген-
ти, які звітуватимуть податковому органу про нети-
пово високу (значно вищу середньої) частку обсягів 
закупівлі, звільненої від оподаткування. Для детіні-
зації й обмеження неконкурентних переваг ведення 
бізнесу «пряника» доволі часто буває недостатньо, 
потрібен також «батіг».

Ще однією перевагою запропонованих нова-
цій є те, що селянам доведеться обирати: чи уникати 
оформлення довідки за формою № 3ДФ і отримува-
ти субсидії й інші соціальні пільги, але сплачувати 
ПДФО від продажу продукції з їх садів і городів та 
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зібраних власноруч дарів лісу; чи оформити свою 
власність на земельні ділянки площею до 2 га, втра-
тити право на соціальну допомогу від держави, але 
не сплачувати ПДФО за ставкою 5%. І не платити 
ПДФО, і отримувати соціальні пільги буде значно 
складніше або неможливо.

ВИСНОВКИ
Щоб забезпечити детінізацію доходів фізич-

них осіб від реалізації вирощених і/або зібраних 
ними фруктів, ягід, винограду, пряних, ароматичних 
і лікарських культур, меду і дикорослих недеревних 
продуктів в Україні, оновлений механізм їх оподатку-
вання має: 1) бути максимально простим; 2) не перед-
бачати радикальних змін, які можуть дестимулювати 
сплату податків; 3) базуватися на основі звільнення 
від оподаткування невеликих обсягів продажів і за-
стосування невисокої ставки ПДФО щодо решти 
доходів від зазначеної діяльності; 4) бути легким  
в адмініструванні, не передбачати значного збільшен-
ня адміністративного навантаження на платників –  
в основному сільське населення; 5) мінімізувати мож-
ливості для приховування об’єкта оподаткування.

Зважаючи на зазначене, пропонуємо пошири-
ти норми ПКУ щодо звільнення від сплати ПДФО 
доходів фізичних осіб від реалізованої сільськогос-
подарської продукції на підставі довідки за формою  
№ 3ДФ на продаж зібраних ними дарів лісу; передба-
чити оподаткування решти доходів громадян від про-
дажу вирощених і/або зібраних ними фруктів, ягід, 
винограду, пряних, ароматичних і лікарських культур, 
меду та дикорослих недеревних продуктів в Україні за 
ставкою ПДФО у розмірі 5% (без сплати військового 
збору); застосовувати штрафи в разі виявлення фактів 
приховування таких доходів від оподаткування.         
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СПРАВІ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ 
В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОГО СПАДУ
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Костяна О. В., Карпова В. В., Островський Д. М. Управління ризиками в митній справі як чинник забезпечення 
митної безпеки в період економічного спаду

У статті проаналізовано фіскальну значущість митних платежів, а саме: ПДВ, мита й акцизного податку, що справляються з товарів, які роз-
митнюються. Визначено, що роль бюджетних надходжень за зазначеними платежами є надзвичайно важливою. Підкреслено, що актуальність 
повного та своєчасного надходження платежів, які акумулюються Державною митною службою України, особливо підвищується в періоди еко-
номічного спаду в державі, коли істотно знижується ділова активність окремих суб’єктів господарювання та сфер економіки. Визначено, що 
кількість та обсяги правопорушень, які були виявлені на митниці та могли призвести до істотних бюджетних втрат, є досить високими та 
в останні періоди мають тенденцію до зростання, що свідчить про необхідність забезпечення ефективного митного контролю з боку держа-
ви та підвищення митної безпеки. У роботі зазначено, що сучасною світовою тенденцією розвитку митного контролю, яка характерна і для 
України, є відмова від суцільного контролю на користь вибіркового із застосуванням ризикоорієнтованого підходу. Наведено переваги такого під-
ходу до здійснення митного контролю. Проаналізовано вітчизняний досвід управління ризиками в митній справі шляхом застосування митними 
органами Автоматизованої системи управління ризиками (АСУР). Підкреслено необхідність постійного оновлення й удосконалення алгоритмів 
роботи АСУР і самої системи, а також безперервного оновлення баз даних шляхом коригування, видалення та створення нових профілів ризиків. 
Це пов’язано з нестабільністю сфери митних ризиків.
Ключові слова: митні ризики, митна безпека держави, автоматизована система управління ризиками, митні платежі, митний контроль.
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