№15 від 12 березня 2015

Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(02 – 09 березня 2015)

Лист ДФСУ «Про використання статусу неприбутковості» від 02.03.2015 р. N 7023/7/99-99-19-02-02-17
У зв'язку з чисельними запитами від платників податків ДФСУ повідомляє про використання статусу неприбутковості
установами та організаціями в умовах змін до Податкового кодексу України.
Після внесення змін до Кодексу Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII, починаючи з 01.01.2015,
змінено порядок оподаткування неприбуткових організацій. Відповідно до вимог пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу

неприбутковими підприємствами, установами та організаціями вважаються підприємства, установи та організації,
основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої
діяльності, передбаченої законодавством.

Підпунктом 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу встановлено, що не є платниками податку:
 бюджетні установи;
 громадські об'єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди, метою яких не може
бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними
осіб, а також серед працівників таких організацій.
З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде
Реєстр всіх установ та організацій. Такі установи та організації не є платниками податку на прибуток лише після їх
внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами.
До внесення змін до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, починаючи з 01.01.2015,
установи та організації, внесені станом на 31.12.2014 до Реєстру та включені до переліку установ та організацій,
зазначеного у пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу, а також відповідають умовам, встановленим абзацом 2 цього
підпункту (метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління,
інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій), продовжують використовувати статус
неприбутковості.

Лист ДФСУ «Про сплату платниками, які у 2014 році знаходились на консолідованій сплаті податку на
прибуток, щомісячних авансових внесків у 2015 році» від 02.03.2015 р. N 7025/7/99-99-19-02-02-17
ДФСУ повідомляє про сплату платниками, які у 2014 році знаходились на консолідованій сплаті податку на прибуток,
щомісячних авансових внесків у 2015 році.
Платники податків, які станом на 31.12.2014 перебували на консолідованій сплаті податку на прибуток, подання
консолідованої податкової декларації з податку на прибуток та Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати
консолідованого податку на прибуток, затвердженого наказом Мінфіну 28.01.2013 №39, за звітний період - 2014 рік здійснюють як і у минулому році, за місцем реєстрації юрособи та відокремлених підрозділів.
Оскільки нова редакція розділу III Кодексу не містить положень щодо консолідованої сплати податку на
прибуток та не визначає відокремлені підрозділи юрособи окремими платниками цього податку, у Розрахунку за 2014
рік визначення щомісячних авансових внесків, що підлягатимуть сплаті у березні 2015 року – травні 2016 року,
не провадиться. Загальна сума таких авансових внесків визначається в цілому по платнику податку - юрособі в
Податковій декларації з податку на прибуток підприємства.
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Тобто при розрахунку щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (рядок 23 Декларації за 2014 рік),
які підлягають сплаті, починаючи з березня 2015 року, значення рядка 13.2 "Сума податку, нарахованого платником
податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів" Додатка ЗП до
рядка 13 Декларації не враховується.

Постанова Правління НБУ від 02.03.2015 №154 «Про регулювання грошово-кредитного ринку»
Суттєве посилення жорсткості грошово-кредитної політики необхідне для запобігання деструктивним процесам на
грошово-кредитному ринку та обмеження розповсюдження їх негативних ефектів на загальноекономічну ситуацію.
Відповідно до статей 6 та 25 Закону України "Про Національний банк України", Положення про процентну політику
Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.08.2004 №389
(зі змінами), Правління НБУ установило з 04 березня 2015 року облікову ставку в розмірі 30% річних.

Постанова Правління НБУ від 03.03.2015 №157 «Про внесення змін до Положення про організацію
готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період»
Цією Постановою НБУ вносить зміни до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових
операцій у банківській системі в особливий період, затвердженого постановою Правління НБУ від 12.02.2004 №46,
зареєстрованого в Мін’юсті України 27.02.2004 за №257/8856 (зі змінами), виклавши його в новій редакції.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Це Положення розроблено згідно з вимогами Конституції України, Законів України "Про оборону України", "Про
правовий режим воєнного стану", "Про Національний банк України", нормативно-правових актів НБУ, які
регламентують організацію роботи банківської системи в надзвичайному режимі, роботу банків з організації готівкового
обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі та касових операцій суб'єктів господарювання.
Метою розроблення цього Положення є забезпечення стабільної роботи банківської системи України з готівкою в
умовах особливого періоду та безперебійного забезпечення економіки, особливо з'єднань, військових частин,
підрозділів Міноборони, МВС, СБУ, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України, Адміністрації Державної
прикордонної служби України, готівковими коштами.

Постанова Правління НБУ від 03.03.2015 №160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та
валютному ринках України»
З метою врегулювання ситуації на грошово-кредитному ринку України, зокрема його валютному сегменті, Правління
НБУ продовжило дію ряду заборон та обмежень:
1. Розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.
2. Установити вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в
іноземній валюті із-за кордону на користь юросіб, ФОП, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на
рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юрособи, а також надходжень
в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій НБУ.
3. НБУ здійснює моніторинг роботи уповноваженого банку з метою перевірки добросовісного характеру платежів за
операціями клієнтів.
4. Запровадити такі заходи щодо діяльності банків та фінансових установ:
Дозволити резидентам здійснювати погашення кредитів, позик (у т.ч. фінансової допомоги) в іноземній валюті
за договорами з нерезидентами, у т.ч. в разі укладання додаткових угод до кредитних договорів/договорів позики, не
раніше строку, передбаченого договорами.
НБУ не здійснює реєстрації змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в
іноземній валюті від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками
зобов'язань за такими договорами або їх дострокового виконання.
Дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в
один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3000 гривень у межах однієї банківської
установи.
Банкам забороняється надавати клієнтам кредити в національній валюті (у т.ч. за відкритими кредитними
лініями та шляхом пролонгації раніше наданих кредитів), якщо в забезпечення виконання зобов'язань за ними
надаються майнові права на кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках у банках.
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Уповноважені банки зобов'язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті або
банківських металів з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 15000 гривень на
добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ.
Зазначена вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових коштів як у межах України, так і за її межами
незалежно від кількості рахунків клієнта в одному банку.
З метою недопущення недобросовісної практики проведення валютних операцій уповноважені банки формують
реєстр із купівлі іноземної валюти та/або перерахування за межі України іноземної валюти за дорученням клієнтів та
подають його до НБУ в день отримання від клієнта заяви про купівлю іноземної валюти/платіжного доручення.
Якщо сума заяви про купівлю іноземної валюти/платіжного доручення на перерахування за межі України
іноземної валюти дорівнює або більше еквівалента 50000 доларів США на дату заяви/платіжного доручення, то
уповноважений банк подає разом із реєстром копії документів (у сканованому вигляді), які є підставою для здійснення
цих операцій. Інформація за заявами про купівлю іноземної валюти/платіжними дорученнями на перерахування за межі
України іноземної валюти, які менші, ніж зазначена сума, подається у реєстрах в узагальненому вигляді.
Заборонити купівлю, перерахування іноземної валюти з метою проведення таких операцій:
 з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів
українських емітентів (крім випадків продажу боргових цінних паперів на фондових біржах);
 з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу корпоративних
прав юросіб, що не оформлені акціями, зменшення статутних капіталів юросіб, виходу з господарських
товариств іноземних інвесторів;
 з повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів;
 на підставі індивідуальних ліцензій НБУ, крім випадків здійснення операцій на підставі індивідуальних
ліцензій:
 на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, виданих НБУ юрособам;
 на переказування іноземної валюти за межі України резидентом-гарантом (поручителем) у межах
забезпечених гарантією (порукою) зобов'язань за кредитом, наданим міжнародною фінансовою
організацією або за участю іноземного експортно-кредитного агентства;
 на переказування іноземної валюти за межі України суб'єктами господарювання - резидентами для сплати
вступних або членських внесків в іноземній валюті, що сплачуються як разові або періодичні внески для
забезпечення поточної діяльності юросіб-нерезидентів;
Переказування благодійними організаціями благодійної допомоги та переказ коштів МОЗУ за межі України для
оплати лікування фізосіб здійснюються на підставі документів, що підтверджують необхідність такого лікування в
іноземному медичному закладі, та не потребують наявності акта цінової експертизи ДП "Державний інформаційноаналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків" або погодження НБУ, а також індивідуальної ліцензії НБУ;
Уповноваженим банкам забороняється здійснювати операції з продажу банківських металів за безготівкові
гривні юрособам/ФОПам загальною масою, що перевищує протягом одного календарного тижня у межах однієї
банківської установи на одного клієнта 3,216 тройської унції золота (еквівалент цієї маси в інших банківських металах,
перерахований за крос-курсом, визначеним згідно з офіційними курсами банківських металів, установленими НБУ).
(Нами представлена лише частина обмежень запроваджених чи продовжених НБУ в цій Постанові. Повну версію
дивіться вище за посиланням)
Постанова набирає чинності з 04 березня 2015 року і діє до 03 червня 2015 року включно.

Проекти змін в законодавчі акти
Проект наказу Мінфіну "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку"
від 02.03.2015 р.
Проект наказу розроблено у зв'язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014 №71-VIII. Проект наказу забезпечує
безумовне виконання вимог Кодексу шляхом затвердження нових форм податкових декларацій, у зв'язку із
оптимізацією кількості груп платників єдиного податку. Так, платники єдиного податку ІІІ - VІ груп відповідно до норм
Кодексу з 1 січня 2015 року вважаються платниками єдиного податку ІІІ групи. При цьому розроблена нова форма
декларації для ІV групи платників єдиного податку, до якої віднесені сільськогосподарські товаровиробники, у яких
частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.
Метою видання наказу є затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку суб'єктів
господарювання (юросіб та ФОП), які будуть застосовуватися зазначеними суб'єктами при обчисленні податкових
зобов'язань з єдиного податку відповідно до положень Кодексу.
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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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