1

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України про внесення змін  до Податкового кодексу України   щодо  ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції

Зміст положення (норми) чинного законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Податковий кодекс України
Розділ V.  Податок на додану вартість

Розділ V.  Податок на додану вартість

Стаття 193. Розміри ставок податку 
Стаття 193. Розміри ставок податку
 193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:
 а) 20 відсотків;
 б) 0 відсотків;
 в) 7 відсотків по операціях з:
 постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;
 постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.  
193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:
 а) 20 відсотків;
 б) 0 відсотків;
 в) 7 відсотків по операціях з:
  постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;
 постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.  
                Норма відсутня


  г) 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002,1003, 1004, 1005,  1201, 1204 00, 1205, 1206 00,1207, 1212 91.

Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою
Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою
194.1. Операції, зазначені у HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17" \l "n4483" статті 185 цього Кодексу, крім операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка та 7 відсотків, оподатковуються за ставкою, зазначеною в HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17" \l "n4635" підпункті "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є основною.
194.1. Операції, зазначені у HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17" \l "n4483" статті 185 цього Кодексу, крім операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка, 7 і 14 відсотків, оподатковуються за ставкою, зазначеною в HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17" \l "n4635" підпункті "а" пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, яка є основною.
194.1.1. Податок становить 20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.
194.1.1. Податок становить 20 відсотків, 7 і 14 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

                         Народні депутати України                                                         


