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Паперових документів потрібно для 
оформлення угоди купівлі-продажу зерна20

1. Реквізити компанії (включаючи банківські )
2. Договір купівлі-продажу (надається трейдером - зазвичай нестандартний у кожного трейдера свій )
3. Рахунок-Фактура (за ціною трейдера)
4. Податкова накладна (за кожен день фактичного постачання - оригінал)
5. Товарно-Транспортна Накладна (ТТН) оригінал
6. Виписка з Реєстру Компаній (інколи вимагають  не старішу, ніж 1 місяць з моменту видачі)
7. Виписка з реєстру ПДВ
8. Свідоцтво платника ПДВ, копія
9. Витяг з реєстру платників єдиного податку 4-група
10. Статут (всі сторінки) - копія
11. Наказ на повноваження директора
12. Довідка про земельні ділянки в користуванні – копія ( немає стандартної форми ) 
13. Статистичний звіт 29 СГ - з позначкою статслужби про отримання
14. Статистичний звіт 4 СГ з позначкою статслужби про отримання
15. У випадку обмежень, передбачених статутними документами - протокол на зняття обмежень
16. Складська квитанція (часто вимагають, щоб була вже виписана на покупця !) – копія
17. Тристоронній (Покупець-Продавець-Елеватор) акт прийому-передачі зерна, оригінал
18. Т.зв. аналізна картка елеватора – копія
19. Договір зберігання з елеватором (переоформлений)
20. Якщо не пряма купівля  - додатково  копії Податкових Накладних (по всіх угодах, що входять в обсяг партії)
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Обсяги внутрішньої торгівлі в 3 рази перевищують експорт (75%/25%)

100% вн. торгівлі - в ручному режимі за допомогою телефону

Внутрішні ціни формуються від базису FOB: фактично немає 
доступного робочого механізму ціноутворення  

Малі та середні виробники отримують 55-65% експортної ціни

Для виробника, НДС відіграє ключову роль в рішенні коли і як 
продавати   4
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Що характеризує Український Агроринок

Більшість внутрішньої агро торгівлі має несистемний характер5
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Децентралізована Автоматизація агроторгівлі
(підвищення швидкості і надійності оформлення угод ) 

Формування Внутрішнього Індексу Цін по фактичним угодам  
(формування взаємної довіри до різних джерел інформаціі, 
можливо, через технології розподілених баз даних blockchain) 

тоді Поставні Ф'ючерси зможуть запрацювати 
(наша думка: реалістично - лише у національній валюті)

Пропозиції

Поставні чи Розрахункові Ф'ючерси на альтернативних майданчиках
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