№10 від 19 січня 2015

Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(12-19 січня 2015)

Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» від 28.12.2014 № 73-VIII
Законом передбачено тимчасово, строком на 12 місяців, запровадити додатковий імпортний збір відповідно до
ст. XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного
балансу.
Додатковий імпортний збір справлятиметься з товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі
імпорту, незалежно від країни походження цих товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю.
Об'єктами оподаткування додатковим імпортним збором будуть товари, визначені у п. 1, 2 ч. 1 ст. 277 Митного
кодексу, крім життєво необхідних товарів згідно зі ст. 5 Закону.
Додатковий імпортний збір справлятиметься за такими ставками:
10% - для товарів, що класифікуються у товарних групах 1 - 24 згідно з УКТЗЕД;
5 % - для товарів, що класифікуються у товарних групах 25 - 97 згідно з УКТЗЕД;
10 % - для товарів, що підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до ст. 374 МК.
Крім цього, Верховною Радою ухвалено, а Президентом підписано Закон від 28.12.2014 №74-VIII, яким
врегульовано порядок застосування Україною додаткового імпортного збору.
Закони набирають чинності з моменту опублікування рішення Кабміну щодо завершення консультацій
з міжнародними фінансовими організаціями.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28
грудня 2014 року № 77-VIII
Законом внесено зміни, спрямовані на посилення відповідальності за порушення у сфері трудових відносин:
Відповідно зі змінами до КЗпПУ запроваджується фінансова відповідальність роботодавців за порушення вимог
трудового законодавства, в т.ч.:
 робота працівників і виплата їм заробітної плати без належного оформлення,
 порушення строків виплати заробітної плати та інших виплат,
 недотримання мінімальних державних гарантій у сфері оплати праці та ін.
Залежно від порушення, розміри штрафів становлять від 1 до 30 мінімальних зарплат (від 1218 грн. до 36540 грн.)
за одне порушення за кожного працівника, щодо якого допущено порушення.
Штрафи будуть накладатися Державною інспекцією України з питань праці у порядку, який буде затверджений
Кабінетом Міністрів України.
Внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності
посадових осіб роботодавця, згідно з якими:
 запроваджуються штрафи за фактичний допуск особи до роботи без оформлення трудового договору та за
допуск до роботи іноземних громадян, осіб без громадянства та осіб, що оформляють статус біженця, без отримання
відповідного дозволу на застосування праці від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн).;
 збільшуються розміри штрафів за порушення вимог законодавства про працю та законодавства про збір та
облік ЄСВ та внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
1 | Tax Alert | Kyiv Audit Group | +38 (044) 585 9698 | www.kagaudit.com | info@kagaudit.com |

Внесено зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності посадових осіб
роботодавця:
 щодо грубих порушень законодавства про працю, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність,
відноситься незаконне звільнення працівника у зв'язку з повідомленням останнім про порушення вимог Закону
України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 збільшено розміри штрафів за грубе порушення законодавства про працю та ухилення від сплати ЄСВ та
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Також внесено ряд інших змін до Кодексу законів про працю України, якими:
 забороняється допуск працівника до роботи без оформлення наказу або розпорядження роботодавця про
прийом на роботу;
 встановлюється обов'язкове повідомлення органу, відповідального за адміністрування ЄСВ, про прийом
працівника на роботу в порядку, який буде встановлений Кабінетом Міністрів України;
 скасовується вимога про реєстрацію трудових договорів з роботодавцями - фізичними особами в Державній
службі зайнятості України;
 передбачається можливість винесення судових рішень про оформлення трудових відносин з працівником і
встановлення їх періоду (у разі фактичного виконання роботи без укладення трудового договору або фактичного
виконання роботи на умовах повного робочого часу при оформленні роботи працівника на умовах неповного
робочого часу). При винесенні таких рішень суди можуть одночасно приймати рішення про виплату працівникові
заробітної плати у розмірі, не нижчому від середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності в
регіоні (без урахування фактично виплаченої заробітної плати), та про нарахування податку на доходи фізичних осіб
та суми ЄСВ.

Мораторій на перевірки
Згідно прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VІІІ у 2015 та 2016 роках перевірки
підприємств, установ та організацій, ФОП з обсягом доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік
контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу КМУ, за заявкою суб’єкта господарювання
щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального
кодексу України.
Зазначене обмеження не поширюється:
з 1 січня 2015 року на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або
виробляють і/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності
ліцензій, повноти нарахування та сплати ПДФО, ЄСВ, відшкодування ПДВ;
з 1 липня 2015 року на перевірки платників єдиного податку другої та третьої (фізичні особи — підприємці)
груп, окрім тих, які провадять діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через
засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених п. 27 підрозділу 10 р. ХХ «Перехідні
положення» ПКУ, з питань дотримання порядку застосування РРО.

Роз’яснення ДФСУ:

щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з реалізації книжкової
продукції від 17.01.2015р.

Режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість, визначений підпунктом 197.1.25 пункту 197.1
статті 197 Кодексу, з 01.01.2015 поширюється на операції з постачання (реалізації) наступних товарів, які мають статус
товарів вітчизняного виробництва, та послуг, а саме:
 періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру);
 учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників;
 словників українсько-іноземної або іноземно-української мови;
 доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва.
Такий режим звільнення від оподаткування ПДВ вказаних операцій застосовується платниками податку на всіх
етапах постачання (реалізації) вищезазначених товарів (продукції), а саме від виробників такої продукції (в т. ч.
суб'єктів книговидання, книгорозповсюдження) до кінцевого споживача.
Тобто, з 01.01.2015 залишилась державна підтримка книговидавничої діяльності шляхом пільгового
оподаткування податком на додану вартість вищезазначених операцій.

щодо спрощення процедури реєстрації платників податків від 16 січня 2015 року

З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законів України (щодо податкової реформи)», яким спрощено процедури реєстрації платників податків:
 починаючи з 1 січня 2015 року збільшено з 300 000 грн. до 1 000 000 грн. обсяги оподатковуваних операцій,
при перевищенні яких особа зобов'язана зареєструватись як платник ПДВ;
 анулювання реєстрації платника ПДВ згідно Податкового кодексу України відбувається у разі, якщо загальна
вартість оподатковуваних товарів/послуг за останні 12 календарних місяців була меншою від суми у 1 000 000 грн.
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 скорочено строк реєстрації платником ПДВ з 5 до 3 робочих днів, а також встановлені правила визначення
дати реєстрації особи платником ПДВ. Так тепер у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як
платника ПДВ контролюючий орган зобов'язаний протягом 3 робочих днів після надходження реєстраційної заяви до
контролюючого органу внести до реєстру платників ПДВ запис про реєстрацію такої особи як платника ПДВ з одної з
дат, що наводяться в переліку.
 внесені також доповнення до положень щодо підстави для відмови у реєстрації платником ПДВ та
встановлено норму, що контролюючий орган відмовляє у реєстрації платником ПДВ у разі, якщо особою при поданні
реєстраційної заяви чи визначенні бажаного (запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки
(терміни), встановлені пунктами 183.1, 183.3 - 183.7 статті 183 Кодексу.

щодо основних випадків подання податкової декларації про майновий стан і доходи від 14 січня
2015 року

Обов'язок подання декларації виникає у платника податку з доходів фізичних осіб у разі отримання ним протягом
звітного року таких видів доходів (прибутків):
 при отриманні доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або
нерезидентів)) (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);
 при отриманні окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті (пп. 168.1.3 п. 168.1 ст.
168 Кодексу);
 дохід від операцій з інвестиційними активами (п. 170.2 ст. 170 Кодексу);
 іноземні доходи (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу);
 якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися,
надавалися) двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних
доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
податкового року у 2014 - 146160 грн. (пп. "є" п. 176.1 ст. 176 Кодексу);
 інших доходів, декларування яких передбачено чинним законодавством.
Також ДФСУ надала в цьому роз’ясненні перелік доходів, отриманих від осіб, які не є податковими агентами.

щодо запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість, лист
№1403/7/99-99-19-03-01-17 від 14 січня 2015 року

Як зауважили податківці, система електронного адміністрування ПДВ не вносить кардинальних змін до загальних
принципів справляння ПДВ, затверджених ПКУ. Норми ПКУ, які визначають коло платників ПДВ, об’єкт оподаткування,
принципи
формування
податкових
зобов’язань
і
податкового
кредиту,
залишаються
незмінними.
У листі акцентовано увагу на таких питаннях:
 використання електронних рахунків платників;
 особливості формування та реєстрації в ЄРПН податкових накладних у період тестового режиму, у тому числі
штрафів за порушення терміну реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування;
 застосування системи електронного адміністрування ПДВ після закінчення тестового режиму;
 подання податкової звітності та розрахунки з бюджетом;
 спеціальний режим оподаткування в сільському господарстві тощо.

Одночасно скасовано лист ДФСУ від 10.12.2014 р. № 14618/7/99-99-19-03-01-17.

Постанова КМУ від 14 січня 2015 р. №1 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік»
Цією постановою КМУ затвердив на 2015 рік:
1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;
2) перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;
3) перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 3;
4) перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім
товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном), згідно з додатком 4;
5) перелік товарів із вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 5;
6) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до
положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 6;
7) перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 7.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення
податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі
застосування податкового компромісу» від 25 грудня 2014 року № 63-VIII
17 січня 2015 року набрав чинності цей Закон України, яким доповнено розділ XX «Перехідні положення»
Податкового кодексу України підрозділом 9 прим. 2.
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Проекти змін в законодавчі акти
Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України» від 16.01.2015р.
Основною метою підготовки проекту наказу є приведення форм податкової звітності з податку на додану вартість та
порядку її заповнення у відповідність до вимог Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом №63, а також Порядку
визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного
відшкодування податку на додану вартість, форми податкової накладної і Порядку її заповнення у відповідність до
вимог Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом № 71.

За детальною інформацією, будь ласка,
звертайтеся:

Kyiv Audit Group (PRAXITY):
• незалежний аудитор, 19-й рік поспіль
стабільно працює для Вас;
• учасник Міжнародного Альянсу Praxity
(TOP 10 Worldwide);
• входить до ТОП-10 аудиторів України;
• ЛІДЕР ГАЛУЗІ:"Золото рейтингу в Україні"
• "Надійний партнер для бізнесу".

Ірина Ігумнова,
Керуючий партнер
igumnova@kagaudit.com
Тетяна Кириленко,
Партнер
kirilenko@kagaudit.com

Дане видання не є консультацією і
пропонується з метою інформування
про зміни в законодавстві.
В індивідуальних ситуаціях
рекомендується звертатися за
професійною консультацією.

Портфель послуг:
Аудит|Tax & law консалтинг|Due diligence |
HR-audit | Юридична підтримка |
Аутсорсинг бухгалтерії |Тестування бухгалтерів |
Вся інформація на сайті www.kagaudit.com

Kyiv Audit Group – Ваш надійний бізнеспартнер!
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Truly local. Totally global. Trusted advisers

