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№11 від 26 січня 2015 

Новини податкового законодавства  
(19-23 січня 2015) 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

   

Методичні рекомендації щодо застосування податкового компромісу 

Наказом ДФСУ №13 від 17.01.2015 затверджено Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових 

зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового 

компромісу. Методрекомендації визначають порядок дій контролюючих органів при виконанні положень підрозділу 9-2 
розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Роз’яснення  ДФСУ: 

 лист «Про систему електронного адміністрування ПДВ» №1403/7/99-99-19-03-01-17 від 19.01.15 
З урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України Законом № 71, система електронного адміністрування 

податку на додану вартість запроваджується поетапно (пункт 35 підрозділу 2 розділу XX Кодексу): 

 з 1 січня до 1 липня 2015 року (або до дати, визначеної в окремому рішенні Верховної Ради України про 

скорочення терміну перехідного періоду відповідно до пункту 7 Прикінцевих положень Закону №71) – у 
тестовому режимі; 

 з 1 липня 2015 року – на постійній основі. 
Протягом дії системи електронного адміністрування ПДВ у тестовому режимі платники податку самостійно 

зараховують на такі електронні рахунки кошти з власних поточних рахунків, відкритих у банківських установах, у 

сумах, необхідних для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку, задекларованих ними в 
податковій звітності з ПДВ. 

З 1 липня 2015 року (або з дати, визначеної в окремому рішенні Верховної Ради України про скорочення перехідного 
періоду) на рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ платники податку зараховують також кошти у сумах, 

необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 Кодексу та надає 
право для реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування. 

Поповнення електронного рахунку платника ПДВ за рахунок інших джерел, наприклад, з поточних рахунків інших 

осіб, не передбачено. 
Податкові накладні, складені за операціями, здійсненими після 01.02.2015, можуть бути зареєстровані в ЄРПН після 

закінчення 15-денного терміну реєстрації із одночасним застосуванням штрафів, визначених пунктом 120 1.1 статті 120 
1 Кодексу, але не пізніше 180 днів з дати їх складання. Штрафи за порушення платниками податку термінів реєстрації 

податкових накладних в ЄРПН застосовуватимуться у таких розмірах: 

 20% від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення 
терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів; 

 30% від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення 

терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів; 

 40% від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення 
терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів. 

Штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до них в ЄРПН застосовуються у 
разі, якщо такі податкові накладні/розрахунки коригування до них підлягають наданню покупцям – платникам ПДВ. 

 
Розрахунки з бюджетом після 01.02.2015 у зв'язку з поданням уточнюючих розрахунків, сплата податкових зобов'язань, 

визначених контролюючим органом, та сплата штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку до бюджету 

не з електронного рахунку, а з власного поточного рахунку (пункт 25 Порядку № 569). 

Діюче законодавство 

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/7993
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19
http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi-dps/179740.html
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 лист «Про забезпечення сплати акцизного податку з роздрібного продажу» №1519/7/99-99-19-
03-01-17 від 20 січня 2015 року 

Реєстрація контролюючими органами таких платників, як платників акцизного податку здійснюється автоматично 

при поданні ними декларації з акцизного податку до контролюючих органів, які обслуговують адміністративно-
територіальні одиниці, на яких розташовано пункти продажу підакцизних товарів. 

Акцизний податок за ставкою 5% сплачується починаючи з 1 січня 2015 року, незалежно від наявності прийнятих 
місцевими радами рішень, оскільки Кодексом передбачена єдина ставка 5%. 

Декларації з акцизного податку подаються до контролюючих органів, які обслуговують адміністративно-
територіальні одиниці, на яких розташовано пункти продажу підакцизних товарів. Тобто кількість таких декларацій за 

звітний період має відповідати кількості адміністративно-територіальних одиниць, на яких розташовано пункти продажу 
підакцизних товарів. 

 «Про деякі зміни по ПДВ до Податкового кодексу України, які запроваджуються з 1 січня 2015 
року» від 21 січня 2015 року 

 Збільшується з 300 тис. грн. (без ПДВ) до 1 млн. грн. (без ПДВ) граничний обсяг загальної суми від 

здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу 

 Відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг 
визначається не нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно 

виготовлених товарів/послуг – не нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних 
активів – не нижче балансової (залишкової) вартості (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із 

звичайної ціни, за винятком товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню, та газу, який 
постачається для потреб населення. 

 До 31 грудня 2017 року продовжено режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з 

постачання зернових і технічних культур (пункт 15 2 підрозділу 2 розділу XX Кодексу). 
 До 1 січня 2017 року продовжено режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання, 

у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для 
утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД (пункт 23 підрозділу 2 розділу XX Кодексу). 

 На відміну від діючого до кінця 2014 року порядку, починаючи з 01.01.2015, отримувач послуг, що 

постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, отримує право на 
податковий кредит за такими операціями на дату складання ним податкової накладної за цими операціями, за 

умови її реєстрації в ЄРПН (пункт 198.2 статті 198 та пункт 208.2 статті 208 розділу V Кодексу). 

 лист «Про особливості справляння екологічного податку у 2015 році» №1601/7/99-99-15-04-02-
17 від 21 січня 2015 року 

Законом №71 внесено зміни до Кодексу, згідно з якими оподаткування викидів забруднюючих речовин в атмосферу 

пересувними джерелами забруднення екологічним податком припинено із відповідним збільшенням ставок акцизного 

податку на всі види моторного палива. 
Платниками податку у 2015 році є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську 

(підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні 

представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких 
нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються (п. 240.1 ст. 240 Кодексу): 

 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; 

 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; 
 розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що 

розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання); 
 утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 

 тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами 
ліцензії строк. 

Водночас у 2015 році об'єкти, база оподаткування, ставки, базовий податковий (звітний) період, порядки 

обчислення, подання податкової звітності та сплати податку залишилися незмінними порівняно з попереднім роком. 
При цьому платник податку зобов'язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за 

кожним видом забруднюючої речовини (п. 249.2 ст. 249 Кодексу). 
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За детальною інформацією, будь ласка, 
звертайтеся: 

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.  

 

 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". 

 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 бізнес-

партнер! 

 Truly local. Totally global. Trusted advisers 
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