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Експортуємо зерно за договором комісії





™

Програма заходу

Роман Хрипко,

Менеджер з розвитку бізнесу, компанія «Сингента»



o Чому експортувати с.-г. продукцію вигідно

o Як підготуватись до експортних операцій: правові 

та юридичні аспекти

o Як стати експортером за договором комісії з 

компанією «Сингента»

Ви дізнаєтесь



™

Експорт зерна. Податкові аспекти.

Віталій Смердов, компанія «OMP Tax & Legal»



Экспорт на условиях комиссии



Что такое договор комиссии?

Это посреднический договор, который урегулирован главой 69 

Гражданского кодекса Украины

По этому договору одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 

второй стороны (комитент - в данном случае Аграрное предприятие) за 

плату совершить одну или несколько сделок (в данном случае -

экспортировать товар) от своего имени, но за счет комитента



Что такое договор комиссии? (продолжение)

При работе по договору комиссии требуется следующее:

1) Аграрное предприятие должно заключить с комиссионером договор комиссии в 

письменной форме с указанием, в том числе, цены, по которой должна быть 

экспортирована с/х-продукция, вознаграждения комиссионера (как правило, удерживается 

за счет выручки от экспорта);

2) После экспорта с/х-продукции комиссионер должен предоставить Аграрному предприятию 

отчет, в котором указать, в том числе, период, в котором продукция была вывезена и цену 

экспорта (конкретное содержание отчета нужно прописать в договоре комиссии);

3) Комиссионер должен составить акт предоставленных услуг с отражением стоимости своих 

услуг

4) Конкретные условия, документооборот и сроки выполнения фиксируются в договоре 

комиссии



Договор комиссии на экспорт: 

юридические и налоговые аспекты

АГРАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ – 4 

группа ЕН 

(производитель)

КОМИССИОНЕР 

(посредник)

НЕРЕЗИДЕНТ 

(покупатель)

1) не получает право собственности на с/х-продукцию;

2) обязан продать с/х-продукцию на условиях, прописанных 

в договоре;

3) НДС (20%) и налог на прибыль (18%) только на свое 

вознаграждение;

4) при вывозе с последующей оплатой должен соблюдать 

180-дневный срок (если нарушит, к КОМИССИОНЕРУ 

применяется ВЭД-пеня)

5) покупателя ищет КОМИССИОНЕР;

6) Таможенные формальности, в том числе оформление 

ГТД, выполняет КОМИССИОНЕР

1) НДС 0%;

2) налоговый кредит и бюджетное 

возмещение в части НДС, 

заложенного в с/с с.-х. продукции (в 

т.ч., в части услуг 

КОМИССИОНЕРА); 

3) отсутствие риска блокировки 

налоговых накладных (в отличие от 

продажи на территории Украины);

4) объемы продаж учитываются в 

75%-м критерии нахождения на ЕН;

5) ТЦО не применяется



Договор комиссии на экспорт: 

юридические и налоговые аспекты

АГРАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ – 4 

группа ЕН 

(производитель)

КОМИССИОНЕР 

(посредник)

НЕРЕЗИДЕНТ 

(покупатель)

Приобретение СЗР, 

семян, ГСМ и т. п.

1 200 000 грн. 

(в том числе, 

200 000 НДС)

Цена экспорта - 500 тыс. $ (НДС 0%);

Вознаграждение комиссионера 1%

(5 тыс. $)

Право на бюджетное 

возмещение в размере 

200 000 грн. (для этого 

не нужно ожидать даты 

экспорта)

В собственность АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

поступает 495 тыс. $ (частично в валюте и 

гривне или полностью в гривне);

Причем эта сумма может использоваться, в 

том числе, для зачета с задолженностью 

АГРАРИЯ по другим контрактам (например, по 

купленным СЗР)



Договор комиссии на экспорт: общий алгоритм

АГРАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

(производитель)

КОМИССИОНЕР 

(посредник)

НЕРЕЗИДЕНТ 

(покупатель)

I этап:

1) передача продукции КОМИССИОНЕРУ;

2) НДС не начисляется

II этап:

1) Вывоз с/х- продукции;

2) Выполнение таможенных формальностей, в 

том числе, оформление ГТД;

3) НДС у АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ по 

ставке 0%;

4) отражение АГАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

доходов и себестоимости с/х-продукции в 

бухучете

III этап:

1) получение КОМИССИОНЕРОМ 

оплаты от НЕРЕЗИДЕНТА (в инвалюте)

IV этап:

1) получение оплаты от посредника или - по 

договоренности с КОМИССИОНЕРОМ - ее зачет в 

счет погашения обязательств АГРАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ по другим контрактам (в частности, 

по СЗР);

3) отражение АГРАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

расходов и налогового кредита по услугам 

КОМИССИОНЕРА (в части его вознаграждения)



Экспорт VS продажа в Украине

Экспорт Экспорт по 

договору комиссии

Главные выгоды:

- У АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

налоговый кредит и бюджетное 

возмещение в части НДС, заложенного в 

с/с с.-х. продукции;

- экспортные налоговые накладные не 

блокируются

Главные выгоды:

- У АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ налоговый 

кредит и бюджетное возмещение в части НДС, 

заложенного в с/с с.-х. продукции;

- экспортные налоговые накладные не 

блокируются;

- документооборот, в том числе, оформление 

ГТД, выполняется КОМИССИОНЕРОМ;

- Транспортировка выполняется 

КОМИССИОНЕРОМ;

- Поиск покупателя с/х-продукции выполняется 

КОМИССИОНЕРОМ (причем у него, как 

правило, больше опыта и возможностей 

получить хорошую цену).

Главные риски являются общими для обеих 

моделей:

- задержки в предоставлении бюджетного 

возмещения (на сегодня этот риск 

незначительный)



Экспорт VS продажа в Украине

Продажа в Украине Экспорт по 

договору комиссии

Главные выгоды:

- цена продажи на 20% выше, чем при 

экспорте

Главные риски:

- блокировка налоговых накладных (с этой 

проблемой столкнулось множество 

хозяйств);

- если налоговая накладная от поставщика 

СЗР, ГСМ и т. п. будет заблокирована, у 

АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ может 

возникнуть переплата НДС в бюджет

Главные выгоды:

- налоговый кредит и бюджетное возмещение в 

части НДС, заложенного в с/с с.-х. продукции;

- экспортные налоговые накладные не 

блокируются;

- документооборот, в том числе, оформление 

ГТД, выполняется КОМИССИОНЕРОМ;

- Транспортировка выполняется 

КОМИССИОНЕРОМ;

- поиск покупателя с/х-продукции выполняется 

КОМИССИОНЕРОМ (причем у него, как 

правило, больше опыта и возможностей 

получить хорошую цену).

Главный риск

- задержки в предоставлении бюджетного 

возмещения (на сегодня этот риск 

незначительный)



Трансфертное ценообразование

Экспорт с/х 

продукции

Аграрное предприятие на 4 группе 

ЕН

Покупатель-нерезидент (обычный, 

связанный или зарегистрированный в 

низконалоговой юрисдикции)

ТЦО не 

применяется

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА

ЛИСТ

14.04.2016 № 13362/7/99-99-19-02-02-17

Запитання 11: Чи визнаються

господарські операції

сільськогосподарського товаровиробника

– платника єдиного податку четвертої

групи з реалізації продукції на експорт

контрольованими відповідно до ст.39 

Кодексу?

<…> Таким чином, господарські операції

сільськогосподарського товаровиробника, 

здійснені ним під час перебування на 

спрощеній системі оподаткування, не 

визнаються контрольованими відповідно

до ст. 39 Кодексу. <…>



Экспорт и НДС: разъяснения

Общий порядок обложения НДС при экспорте через комиссионера

Разъяснение в подкатегории 101.09 ЗИР

«<…> Експорт товарів із залученням комісіонера не впливає на порядок

визначення податкових зобов’язань з ПДВ.

Право на застосування нульової ставки ПДВ і, відповідно, право на отримання

бюджетного відшкодування має лише продавець експортної продукції - її власник

(комітент). Комісійна винагорода, отримана комісіонером - експортером від

комітента, включається до бази оподаткування за основною ставкою та не

включається до митної вартості товарів, які експортуються. При отриманні

комітентом авансової оплати вартості товарів, що експортуються

комісіонером, жодних податкових наслідків не виникає. <…>»



Экспорт и НДС: разъяснения

Экспорт облагается НДС по ставке 0% даже когда продукция передается нерезиденту на 

территории Украины. Такой НДС начисляется по дате вывоза продукции из Украины

Письмо ГУ ГФС в Черниговской области от  21.04.2017 г. № 1493/10/25-01-12-01-09

«<…> стосовно виникнення у платника податку податкових зобов'язань з податку на додану 

вартість, у разі коли за експортним контрактом з нерезидентом продукція, що підлягає 

експорту на умовах FCA згідно Інкотермс 2010, пройшла митне очищення, але не вивезена за 

межі митного кордону України <…>

датою виникнення податкового зобов'язання з ПДВ при експорті товарів є дата оформлення 

митної декларації, тобто дата завершення процедури митного оформлення експортної 

операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особою митного органу на 

всіх аркушах такої декларації відбитку особистої номерної печатки, а в разі електронного 

декларування - за фактом засвідчення електронним цифровим підписом посадової особи 

митного органу електронної митної декларації після перетворення її у візуальну форму. Факт 

вивезення товарів за межі митної території України, які були поміщені у митний режим 

експорту, підтверджується митною декларацією, а також повідомленням про фактичне 

вивезення товарів за межі митної території України. <…>»



Экспорт и НДС-полезные разъяснения 3

Экспорт по цене ниже обычной облагается по ставке 0% в полном объеме

Письмо ГФСУ от 05.05.2017 г. № 87/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

«<…> З огляду на викладене та враховуючи висновки судових органів касаційної

інстанції до загального обсягу операції з вивезення товарів за межі митної території

України у митному режимі експорту, яка оподатковується ПДВ за нульовою ставкою, 

включається сума різниці між ціною придбання таких товарів та фактичною ціною їх

вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту. <…>»



Спасибо за 

внимание!

Виталий Смердов

smerdov@omp-tax.com.ua

www.omp-tax.com.ua

Direct: 097 191 20 20

Main : +38 044 425 2679

mailto:Smerdov@omp-tax.com.ua
http://www.omp-tax.com.ua/
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Як працювати за договором комісії 

з компанією «Сингента»

Роман Хрипко, компанія «Сингента»



Переваги співпраці з Сингентою

• Досвід зміцнений часом

• Інформаційний і технічний супровід контракту

• Перевірені умови договорів

• Надійний партнер

• Додаткові надбавки до ринкової ціни



Чому це цікаво

• Ціна на с.-г. продукцію, насіння та ЗЗР фіксуються в доларі

• Можливість отримання передоплати до відвантаження 

товару

• Експорт зерна з правом оподаткування за 0% ставкою ПДВ

• Звільнення від питань підбору експедитора (на базисі FCA) 

та митного оформлення с.-г. продукції

• Відсутність необхідності відкриття валютного рахунку

• Інформаційний і технічний супровід за $1/тонна

Клієнти компанії Сингента мають можливість реалізувати зерно за 

договором комісії, беручи участь в наступних програмах фінансових рішень:



Як стати учасником

1. Обрати загальні умови:

• Культура, бажані строки та обсяг поставки

• Базис поставки

• Обсяг поставки, за який передбачено сплату грошима 

• Зручний період заведення валюти

2. Пройти акредитацію в регіональному відділені митниці

3. Надати документи:

• Загальний пакет документів для укладання угоди

• Картка акредитації або витяг з митниці

• Картка аналізу якості с.-г. продукції

• Юридична назва зернового складу елеватора та назва залізничної станції 

відправлення (для базису FCA)



Загальна картина процесу 

Продавець

(комітент)

Трейдер

(покупець)

Сингента

(комісіонер)

1. Передача 

зерна на комісію

2. Митне 

оформлення 

та продаж 

зерна

Предмет договору комісії:

• Комісіонер за дорученням та  

за рахунок Комітента вчиняє 

експортний продаж продукції 

за узгодженою ціною від свого 

імені

• Комісіонер оплачує всі 

витрати, пов’язані з експортом 

Товару та доставкою з 

подальшою компенсацією 

вартості цих робіт з боку 

Комітента.

Документи:

1. Акт передачі на комісію

2. Електронна ВМД (вантажно-

митна декларація)

3. Звіт комісіонера



Загальна картина процесу 

Продавець

(комітент)

Трейдер

(покупець)

Сингента

(комісіонер)

1. Передача 

зерна на комісію

2. Доставка 

та продаж 

зерна

3. Отримання 

валюти та 

конвертація

4. Часткова оплата

Предмет договору комісії:

• Комісіонер за дорученням 

комітента за плату вчиняє 

експортний продаж продукції 

за узгодженою ціною від свого 

імені, але за рахунок 

Комітента.

• Комісіонер оплачує всі 

витрати, пов’язані з експортом 

Товару та доставкою з 

подальшим пере 

виставленням вартості цих 

робіт Комітенту.

• Комісіонер відповідальний за 

фінансове врегулювання та 

отримання валютної виручки 

за Товар. 



Загальна картина процесу 

Продавець

(комітент)

Трейдер

(покупець)

Сингента

(комісіонер)

1. Передача 

зерна на комісію

2. Доставка 

та продаж 

зерна

3. Отримання 

валюти та 

конвертація

4. Часткова оплата

Договір відступлення:

• Відступлення суми в гривні

• Якщо це передоплата за 

насіння та ЗЗР, то курс долара 

зафіксовано та дорівнює курсу 

конвертації валютних 

надходжень

Дистриб’ютор

5. Часткове 

відступлен

ня

6. Насіння 

та ЗЗР

Важливо:

Відступити визначену суму 

Дистриб’ютору можливо лише 

після оформлення ВМД



(+) Ви отримаєте ринкова ціну 

Ми продаємо ваше зерно по найвищій ціновій пропозиції, запропонованій трейдерами-

партнерами, при продажі на експорт з доставкою до портів Миколаєва та Одеси для вашого 

лота.

(-) Ми віднімаємо понесені витрати

Ми шукаємо для вас найбільш привабливих за ціною та якістю партнерів, які здійснюватимуть 

перевезення та вантажно-митне оформлення товару.

Додатково до звіту включаються витрати на банківську комісію за обов’язкову конвертацію

Усі витрати документально підтверджуються.

Понесені витрати включають ПДВ, відповідно, ви отримуєте податковий кредит.

(-) Ми нараховуємо нашу комісійну винагороду $1 за 1 тонну 

(+) Вам надається додатковий дохід за участь в програмах, відповідно 

до визначених умов 

Яку ціну я отримаю



Приклад, як рахувати фінансовий ефект

Пропонується продати 1000 т пшениці на франко-вагоні (FCA) в Полтавській області. Експортна 

ціна $170 за 1 т. Курс долара США до гривні 25.85. На елеваторі пропонують ціну 4700 грн/т.

Продаж на експорт на франко-вагоні за грн з ПДВ на елеваторі

Дохід від реалізації:

Продаж за договором 170$         1,000 170,000$      4,650  1,000 4,650,000    

Курс долара США 25.85            

Дохід в грн 4,394,500    

Витрати комісіонера: 299,184-        (немає)

Трансп.-експедитор. послуги (з ПДВ) 250-          1,000 250,000-        (немає)

Митно-брокерські послуги (з ПДВ) 10-             1,000 10,000-          (немає)

Комісійна винагорода (з ПДВ) 26-             1,000 26,000-          (немає)

Комісія банку (0.3%) 13,184-          (немає)

Баланс комісіонера (виручка від комісіонера): 4,095,317    

Витрати на відвантаж. та зберіг. (з ПДВ) -200 1,000 200,000-        (немає)

Вплив на ПДВ рахунок

Податковий кредит (20% від витрат) 83,197.25    (немає)

Податкові зобов'язання (від реалізації) (немає) 775,000-        

Чистий дохід 3,978,514    3,875,000    

Фінансовий ефект 103,514        
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• Продавець: виробник або дистриб'ютор 

• Базис передачі с.-г. продукції: CPT або FCA

• Мінімальна партія: 500 т

• Валюта: долар США

• Отримання оплати грошима: 

– До 80% обсягу поставки після конвертації валютних надходжень

– В гривні на розрахунковий рахунок

– Конвертація за валютним курсом долара США, що застосовувався для 

обов’язкового продажу частини валютної виручки

• Гнучкі умови заведення валютних надходжень:

– Передоплата – авансовий платіж (до 50% для надійних партнерів)

– Пост-оплата - Після відвантаження (до 95% після завантаження в вагони та 

повна оплата - після отримання ВМД)

– Можливість відстрочення оплати (до 180 днів після отримання ВМД)

Загальні умови



Як це працює

• Ми пропонуємо 

експортну ціну та 

попередній розрахунок 

витрат.

• Ви підписуєте договір 

комісії та передаєте 

сільгосппродукцію.

• Ми від вашого імені 

укладаємо угоду з 

Трейдером для 

подальшого експорту. 

• Ви постачаєте зерно 

до місця передачі 

(базис)

• Ми здійснюємо 

технічний та 

інформаційний 

супровід: 

транспортування 

(для FCA), митне 

оформлення, 

дотримання 

валютного 

законодавства та ін.

• Ми отримуємо валютну виручку від 

покупця за вашими інструкціями. За 

курсом обов'язкової конвертації 

перераховуємо в гривневий еквівалент.

• Ми підтверджуємо документально 

понесені витрати та вираховуємо їх з суми 

конвертованих валютних надходжень.

• Ви отримуєте сплату за визначений обсяг 

поставки, а решту - відступаєте 

Дистриб'ютору.

• Вам надається право на застосування 0% 

ставки ПДВ на вартість продукції, що 

експортується, а також право на 

відшкодування суми ПДВ сплачених 

витрат, вказаних вище.

Укладання угоди Виконання Розрахунок



Які документи я отримаю після 

виконання

1. Акт передачі Товару на комісію

2. Копія зовнішньо-економічного договору продажу зерна на експорт (на вимогу)

3. Електронна копія вантажної митної декларації

4. Звіт Комісіонера

o Копії документів про надходження валютної виручки та конвертацію

o Копії документів, що підтверджують витрати, понесені Комісіонером (за наявності)

o Акт виконаних робіт та рахунок за надання послуг Комісіонером (після оформлення митних 

декларацій та отримання виручки від реалізації від Трейдера)

5. Договір відступлення з Дистриб’ютором

6. Ваучер та акт прийому-передачі для отримання додаткової знижки від дистриб'ютора 

(якщо передбачено умовами програми)



Матеріали вебінару



Контактні дані




