
Найменування підприємства

Номер реєстрації заяви
в контролюючому
органі
Дата реєстрації заяви в
контролюючому
органі

/           /

ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
сільськогосподарського підприємства

як суб’єкта спеціального режиму
оподаткування податком на

додану вартість

Додаток 8
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість
(пункт 6.3)
Форма № 1-РС

РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв’язку із______________________________
РЕЄСТРАЦІЯ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПЕРЕТВОРЕННЯМ (указати)

1 Індивідуальний податковий номер /
Код за ЄДРПОУ підприємства (необхідне підкреслити)

2

3 Найменування контролюючого органу, де реєструється підприємство

4  Місцезнаходження підприємства
Поштовий індекс Країна
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок                    /                  Корпус                Офіс / квартира
Контактний телефон Факс

5 Дата державної реєстрації підприємства: “___” ______________ _____ року.

6 Відомості про відповідальних осіб підприємства
КЕРІВНИК: прізвище, ім’я, по батькові та податковий номер / номер та серія паспорта1

Телефони:
службові                                                                                             факс          додаткові факс

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР АБО ОСОБА, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:
прізвище, ім’я, по батькові та податковий номер / номер та серія паспорта1

Телефони:
службові факс          додаткові                                                                                         факс

ОСОБА, ЯКА ПОДАЄ ЗАЯВУ (ПРЕДСТАВНИК ПЛАТНИКА):
прізвище, ім'я, по батькові та податковий номер / номер та серія паспорта1

Телефони:

1 Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером
паспорта.

Аркуш 1, сторінка 1



7 Види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства відповідно до пункту
209.17 статті 209 розділу V Кодексу на основі кодів КВЕД-2010 або кодів КВЕД-2005

Таблиця 1

П
ол

е 
дл

я 
по

зн
ач

ки

Вид діяльності відповідно до пункту 209.17 статті 209 розділу V Кодексу

П
ол

е 
дл

я 
по

зн
ач

ки

Код
КВЕД
-2010

П
ол

е 
дл

я 
по

зн
ач

ки

Код
КВЕД-

2005

209.17.1 вирощування зернових та технічних культур:
вирощування зернових культур на зерно для продовольчого споживання, на корм, на
насіння

01.11 01.11.001.12
вирощування бобових культур, які підлягатимуть сушінню, лущінню на зерно для
продовольчого споживання, на корм, на насіння 01.11 01.11.0

вирощування картоплі для продовольчого споживання, технічних цілей, на насіння 01.13 01.11.0
вирощування фабричного цукрового буряку 01.13 01.11.0
вирощування тютюну і махорки, первинне оброблення листя (збирання, сушіння,
сортування тощо), вирощування розсади

01.15 01.11.001.63
вирощування насіння та плодів олійних культур (арахісу, сої, соняшнику, кользи, рапсу,
рижію тощо) для продовольчого споживання, технічних цілей, а також на насіння 01.11 01.11.0

вирощування однорічних і багаторічних трав на зелений корм, випас, сіно, сінаж і силос 01.19 01.11.0
вирощування кормових коренеплодів (буряку, брукви, турнепсу тощо) 01.19 01.11.0
вирощування баштанних кормових культур 01.19 01.11.0
вирощування зернових і зернобобових, а також їх сумішей на зелений корм, випас, сіно,
сінаж, силос 01.11 01.11.0

одержування насіння цукрового буряку та насіння кормових культур (включаючи трави) 01.19 01.11.0
вирощування та первинне оброблення (замочування) прядивних культур 01.16 01.11.0
вирощування ефіроолійних культур 01.28 01.11.0
вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав'янистих, напівчагарникових,
ліано- та деревоподібних культур 01.28 01.11.0

вирощування садивного матеріалу ефіроолійних та лікарських культур 01.30 01.11.0
вирощування коренеплодів і бульбоплодів з високим вмістом крохмалю або інуліну
(топінамбуру, батату тощо) 01.13 01.11.0

вирощування шишок хмелю, цикорію 01.28 01.11.0
209.17.2 овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників:
вирощування овочевих та баштанних культур для продовольчого споживання: помідорів,
огірків, капусти, столової моркви та буряків, кабачків, баклажанів, динь, кавунів, бобових,
які не підлягатимуть лущінню, салатів, цибулі, цукрової кукурудзи та інших

01.13
01.12.0

01.11

вирощування зелені: кропу, петрушки, салату, шпинату тощо 01.13 01.12.001.28
вирощування овочевої розсади, насіння овочевих культур 01.30 01.12.0

вирощування міцелію та грибів, збирання лісових грибів
01.13

01.12.001.30
02.30

вирощування квітів, насіння, розсади, квіткових цибулин, бульб тощо 01.19 01.12.001.30
вирощування садивного матеріалу плодово-ягідних і горіхоплідних культур та винограду 01.30 01.12.0
209.17.3 вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів:
вирощування фруктів: яблук, слив тощо 01.24 01.13.0
вирощування ягід: суниці, малини, смородини тощо 01.25 01.13.0
вирощування винограду 01.21 01.13.0
вирощування горіхів (горіхів волоських, мигдалю, фісташок, фундука тощо) 01.25 01.13.0
вирощування культур для виробництва прянощів (листя, квітів, насіння, плодів) 01.28 01.13.0
вирощування садивного матеріалу рослин для виробництва прянощів 01.30 01.13.0

перероблення фруктів, ягід і винограду на вино в межах господарства, що їх вирощує 11.022 15.93.02

11.032 15.94.02

209.17.4 розведення великої рогатої худоби:

відтворювання поголів'я великої рогатої худоби 01.41 01.21.001.42

Аркуш 1, сторінка 2
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вирощування великої рогатої худоби 01.41 01.21.001.42
одержання сирого молока корів, буйволиць, ячих 01.41 01.21.0
одержання сперми бугаїв 01.42 01.21.0

209.17.5 розведення овець, кіз, коней:

відтворювання поголів'я овець, кіз, коней, мулів, віслюків 01.43 01.22.001.45

вирощування овець, кіз, коней, мулів, віслюків 01.43 01.22.001.45
одержання сирого овечого і козячого молока 01.45 01.22.0
одержання сирого кобилячого молока 01.43 01.22.0
одержання овечої вовни 01.45 01.22.0
одержання козячої вовни та козячого пуху 01.45 01.22.0
одержання волосу тварин 01.49 01.22.0

одержання сперми баранів, козлів, жеребців 01.43 01.22.001.45
209.17.6 розведення свиней:

відтворювання поголів'я свиней 01.46 01.23.0
вирощування свиней 01.46 01.23.0
одержання сперми кнурів 01.46 01.23.0

209.17.7 розведення птиці:
відтворювання поголів'я свійської птиці (курей, гусей, індиків, цесарок, перепілок,
страусів тощо)

01.47 01.24.001.49

вирощування свійської птиці 01.47 01.24.001.49

одержання яєць 01.47 01.24.001.49
209.17.8 розведення інших тварин:

розведення інших тварин на фермах 01.49 01.25.0
розведення кролів, одержання продукції кролівництва (шкурки) 01.49 01.25.0
розведення бджіл, одержання меду, воску тощо 01.49 01.25.0
розведення хутрових звірів, одержання хутрової сировини 01.49 01.25.0
розведення водоплавних тварин (нутрій, ондатр тощо) 01.49 01.25.0
розведення шовкопряда, одержання коконів шовкопряда 01.49 01.25.0
вирощування каліфорнійського червоного черв'яка та інших вермікультур 01.49 01.25.0
одержання біогумусу 20.152 01.25.0
розведення інших тварин (верблюдів, оленів, лабораторних тварин тощо) 01.49 01.25.0
одержання іншої продукції тварин 01.49 01.25.0
одержання сирої шкури свиней 01.49 01.25.0

209.17.9 змішане сільське господарство 01.50 01.30.0
209.17.10 лісівництво:

вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, охорона лісу та лісосік 02.10 02.01.1
вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини 02.10 02.01.1
вирощування лісосадивних матеріалів 02.10 02.01.1
вирощування різдвяних ялинок 01.29 02.01.1
вирощування рослинних матеріалів для плетіння 01.29 02.01.1

Аркуш 2, сторінка 1
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209.17.11 одержання продукції лісового господарства:
збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо) 02.30 02.01.2
збирання соків (березового, кленового тощо) 02.30 02.01.2
збирання живиці, природних смол 02.30 02.01.2
збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень 02.10 02.01.2
збирання корка, шелаку, камеді, бальзамів, дикорослих луб'яних рослин 02.30 02.01.2

209.17.12 рибництво:

морське і прісноводне рибництво 03.21 05.02.003.22
209.17.13 надання послуг у рибальстві, рибництві:

послуги, пов'язані з рибальством 03.11 05.01.003.12
надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників та рибних ферм, обстеження
стану водоймищ

03.21 05.02.003.22
209.17.14 надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту:

надання послуг у рослинництві за винагороду або на договірній основі: передпосівна
підготовка полів і насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння
сільськогосподарських культур; обприскування сільськогосподарських культур, у тому
числі з повітря; обрізання плодових дерев та винограду; пересаджування рису,
розсаджування буряку

01.61

01.41.0
01.64

надання послуг із збирання врожаю та підготовка продукції до первинної реалізації:
очищення, різання, сортування, сушіння, дезінфекція, покривання воском, полірування,
пакування, лущення, замочування, охолодження чи пакування навалом, у тому числі з
фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин від хвороб і шкідників;
агрохімічне обслуговування

01.63 01.41.0

надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю
обслуговуючого персоналу 01.61 01.41.0

експлуатація зрошувальних і осушувальних систем 01.61 01.41.0
насадження та облаштування ландшафту для захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та
засліплення 81.30 01.41.0

облаштування і догляд ландшафту з метою захисту навколишнього природного
середовища (відновлення природного стану, рекультивація, меліорація земель, створення
зон затримки вологи, відстійників дощової води тощо)

81.30 01.41.0

209.17.15 надання послуг у тваринництві:
надання послуг у тваринництві за винагороду або на договірній основі: 01.62 01.42.0
утримання тварин та послуги з догляду за свійською худобою і птицею 01.62 01.42.0
послуги з обстеження стану стада, перегону та випасу худоби, очищення та дезінфекції
тваринницьких приміщень тощо 01.62 01.42.0

послуги із стимулювання розведення худоби і птиці та забезпечення зростання їх
продуктивності 01.62 01.42.0

штучне запліднення тварин 01.62 01.42.0
стриження овець 01.62 01.42.0

209.17.16 надання послуг у лісовому господарстві:
послуги з лісівництва (таксація, оцінка промислового використання лісу, посадка
саджанців, залісення та лісовідновлення тощо) 02.40 02.02.0

захист лісу від пожеж 02.40 02.02.0
боротьба із шкідниками та хворобами лісу 02.40 02.02.0
послуги з лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини в межах лісу) 02.40 02.02.0

Аркуш 2, сторінка 2
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209.17.17 обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності
платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства,
вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за
умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або
збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання
в інших осіб)2

03.11 05.01.003.12
10.112 15.11.02

10.112

15.12.02

10.122

10.132 15.13.02

10.202 15.20.02

10.312 15.31.02

10.322 15.32.02

10.392

15.33.02

10.852

10.412 15.41.02

10.412 15.42.02

10.422 15.43.02

10.512 15.51.02

10.612 15.61.02

10.622 15.62.02

10.912 15.71.02

10.712 15.81.02

10.812 15.83.02

10.732

15.85.02

10.852

2 Ця позиція обирається за наявності відповідних видів діяльності, визначених:
за КВЕД-2010 за розділами 01-03 “Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство”;
за КВЕД-2005 за розділами 01-02 “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” або

за розділом 05 “Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги”.

Прошу внести до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування відомості про такі
види діяльності:

Таблиця 2
Номер підпункту пункту 209.17 статті 209 розділу V Кодексу та

назва виду економічної діяльності (із таблиці 1)
Перелік кодів КВЕД

(перелічити)

Аркуш 3, сторінка 1



8 Перший день податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство бажає перейти
до застосування спеціального режиму оподаткування, ”___” ______________ 20___ року.

9 Вартість товарів (послуг), поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних
податкових періодів (без податку на додану вартість) (одиниці виміру – цілі числа з відповідним
округленням за загальновстановленими правилами)

Таблиця 3
№
з/п

Місяць та
рік

Сукупно
всі товари
(послуги),

сума
(грн)

Сільськогосподарські
товари (послуги)3 за
видами діяльності,

вказаними у цій заяві

Операції з поставки
капітальних активів4 Інші товари (послуги)

сума
(грн)

питома
вага (%)

сума
(грн)

питома
вага (%)

сума
(грн)

питома
вага (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього
3 Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1  24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з
УКТЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 статті 209 розділу V
Кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства,
якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються
безпосередньо платником податку  суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб),
які поставляються зазначеним платником податку  їх виробником.
4 З метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються
оподатковувані операції з постачання капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше ніж
12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої
підприємницької діяльності.

10 До заяви додаються:
1.
2.

Інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною.

________________________________     ______________________ “___”_______________ 20___ року.
(П. І. Б. )                                          (підпис) (дата)

М. П. (за наявності)
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11 Дані  про  розгляд  заяви (заповнюються посадовими особами контролюючого органу)

Результати обробки реєстраційної заяви
Прийнято рішення про реєстрацію Відмовлено в реєстрації Запропоновано подати нову

заяву

Причини неприйняття рішення про реєстрацію

Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, відповідальної за прийняття рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації)
платника податку на додану вартість

Підпис                                                                                      Дата

Дані про реєстрацію
Індивідуальний податковий номер

Дата реєстрації платником податку на
додану вартість

Дата реєстрації суб'єктом
спеціального режиму оподаткування

Дата закінчення строку дії
реєстрації платником податку на
додану вартість

“___” __________ _____ року “___” __________ 20___ року “___” __________ 20___ року

Дата перереєстрації суб'єктом
спеціального режиму оподаткування
“___” __________ 20___ року

Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, відповідальної за внесення даних до електронної бази

Підпис                                                                                      Дата
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