TRZECIE SPOTKANIE Z CYKLU „GOŚĆ IZBY”
W czwartek 09 maja br., po obradach Walnego Zgromadzenia Członków Izby odbyło się
kolejne spotkanie z cyklu „Gość Izby” zorganizowane w formule wykładowo-dyskusyjnej z
częścią networkingową. Spotkanie skierowane jest zarówno do firm zrzeszonych w Izbie, jak
również spoza grona jej członków.
Podczas ostatniego spotkania zostały przedstawione tematy:
„Bariery w handlu z Ukrainą w sektorze agro” – przez Pana Pierre Pages’a; Prezesa Zarządu
Glencore Polska Sp. z o.o, oraz
„Opodatkowanie agrobiznesu na Ukrainie” – przez Pana p. Yaroslava Romanchuk’a Adwokat, Partner Zarządzający EUCON Grupa Prawnicza Sp. z o.o., Prezes Zarządu Zrzeszenia
Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Członek Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów
Ukrainy.
W swojej prezentacji Pan Pierre Pages przedstawił problem z jakim spotykają się polskie
przedsiębiorstwa związany z wprowadzonymi na Ukrainie, pod koniec 2017 roku, przepisami
dotyczącymi braku zwrotu podatku VAT eksporterom (nierezydentom):



nasion soi w okresie 1 września 2018 – 31 grudnia 2021
nasion rzepaku w okresie 01 stycznia 2021 – 32 grudnia 2021

Dotychczas ww. towary przeznaczone na eksport z Ukrainy objęte były stawką VAT w
wysokości 0%. Nowe przepisy powodują, iż firmy polskie, które nie są rezydentami
ukraińskimi muszą zapłacić cenę za nasiona powiększoną o podatek VAT bez możliwości
odzyskania tego podatku. Zdaniem IZP przepisy takie są niezgodne z umową o pogłębionej i
całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA) pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, gdyż
Ukraina zobowiązała się wprowadzić unijne przepisy, normy, standardy oraz praktyki
funkcjonujące w UE.
Natomiast Pan Yaroslav Romanchuk przedstawił informację dotyczącą opodatkowania
agrobiznesu na Ukrainie, w tym strukturę podatkowych i celnych organów Ukrainy
obowiązującą do 1 lipca br oraz nową wprowadzaną po 1 lipca 2019, rodzaje podatków,
informacje o centach transferowych, opodatkowaniu agrobiznesu, jak również informację o
podatku od wycofanego kapitału.
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Pan Romanchuk przekazał także informacje o prowadzonej przez Zrzeszenie Ukraińskiego
Biznesu w Polsce działalności, jak również imprezach przez niego organizowanych /
współorganizowanych.
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