№16 від 25 березня 2015

Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(10 – 23 березня 2015)

Закон України від 02.03.2015 №219-VIII "Про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці"
Законом змінено критерії для застосування понижуючого коефіцієнта при нарахуванні ЄСВ. Для платників
єдиного внеску, визначених в абз. 2, 3, 4 та 7 п. 1 ч.1 ст. 4 цього Закону, застосовується з понижуючим коефіцієнтом,
якщо платником виконуються одночасно такі умови:





база нарахування ЄСВ в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці збільшилась на 20%
і більше порівняно з середньомісячною базою нарахування ЄСВ платника за 2014 рік в розрахунку на одну
застраховану особу;
після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці складе не
менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік;
кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не перевищує 200%
середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік. Ця умова не застосовується до
платників ЄСВ, визначених в абз. 3 та 4 п. 1 ч.1 ст. 4 цього Закону.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто діє з 13.03.2015р.

Закон України від 02.03.2015 № 211-VIII "Про внесення змін в Податковий кодекс України".
Законом внесені зміни до Податкового кодексу, які вступили в силу з 13 березня 2015 року:

Обкладенню військовим збором підлягатимуть наступні види доходів, які не обкладаються ПДФО:
відсотки, нараховані на цінні папери, емітовані Мінфіном, і на боргові зобов'язання НБУ;
дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій/доль/паїв, емітованих юрособою резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорції (долі)
участі усіх акціонерів (власників) в статутному фонді емітента, і в результаті якого збільшується статутний фонд
емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів;
сума доходу, отримана платником податку за здану/продану їм вторинну сировину, побутові відходи, лом
кольорових металів, включаючи використані/виснажені акумулятори електричні свинцево-кислотні, залишки і лом
електричних акумуляторів з вмістом свинцю і лом дорогоцінних металів, проданий НБУ;
доходи від операцій з валютними цінностями (окрім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на
такі валютні цінності, за винятком доходів, оподаткування яких пряме передбачено іншими нормами НКУ;
інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ і казначейськими зобов'язаннями України,
емітованими Мінфіном, у т.ч. від зміни курсу іноземної валюти.
При цьому, не обкладаються ПДФО суми (вартості) благодійної допомоги, виплаченої/наданою міжнародними
благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), перелік яких визначається Кабміном, в користь:



фізичних осіб, що мешкають (що мешкали) в зоні АТО і/або вимушених переселенців;
фізичних осіб - вимушених переселенців з Криму.
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Президент також підписав ряд законів, схвалених Верховною Радою 2 березня 2015р., прийняття яких є
однією з умов надання Україні розширеного кредитування з боку МВФ:
№ 212-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" відносно розширення фінансових повноважень
місцевих бюджетів;
№ 213-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно пенсійного забезпечення", згідно
з яким тимчасово обмежений розмір пенсій працюючим пенсіонерам;
№ 214-VIII "Про внесення змін до Митного кодексу України відносно посадовців органів доходів і зборів";
№ 215-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно посадовців контролюючих органів";
№ 217-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", згідно з яким
основні фінансові показники країни приведені у відповідність з макроекономічними реаліями;
№ 218-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно відповідальності пов'язаних з
банком осіб". Документом внесено зміни в КоАП і Кримінальний кодекс щодо відповідальності керівників та власників
банків. Крім того, Закон вносить зміни до Законів України "Про банки і банківську діяльність" і "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб". Закон діє з 8 березня 2015 року.

Лист НБУ від 12.03.2015р. №29-209/16284 «Про застосування вимог постанови Правління Національного
банку України від 03.03.2015 №160»
НБУ нагадав, що пакет документів, який подається для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування
іноземної валюти за межі України, повинен додатково містити, зокрема, довідку ГФСУ про відсутність у клієнта
заборгованості по податках, зборах, платежах.
А також підкреслив, що ця вимога торкається тільки випадків подання банком документів в НБУ за імпортними
операціями, сума заяви/платіжного доручення по яких рівна або більше еквіваленту 50 тис. дол. США на дату цієї
заяви/платіжного доручення.

ДФСУ надала відповідь на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» щодо дати

формування податкового кредиту за підтверджувальними документами, які додаються працівником до авансового звіту,
і за яких умов (у т.ч. якщо підтверджувальні документи оформлені на працівника).

Оскільки документи, що підтверджують витрати, понесені підзвітною особою під час відрядження або виконання
окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, подаються разом зі
Звітом, то датою отримання податкової накладної та інших документів, які дають право на формування податкового
кредиту без отримання податкової накладної та які визначені в п. 201.11 ст. 201 ПКУ, буде вважатися дата складання
такого Звіту.
Після прийняття рішення щодо затвердження Звіту керівником платника податку (податковим агентом) суми ПДВ,
вказані в податкових накладних та інших зазначених документах, можуть бути зараховані до складу податкового
кредиту за умови виконання інших вимог щодо формування податкового кредиту.

Лист ДФСУ від 12.03.2015 №9132/7/99-99-19-03-03-17 "Щодо практичного застосування положень
Податкового кодексу"
В цьому листі ДФСУ розглянула питання щодо практичного застосування положень Податкового кодексу України із
запровадженням сплати з 01.01.2015 акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, зокрема,
нафтопродуктів.
Підпунктом 214.1.4 п. Кодексу встановлено, що базою оподаткування акцизного податку є вартість (з ПДВ)
підакцизних товарів, що реалізовані суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі.
Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до пп. 213.1.9 Кодексу, ставки податку встановлюються за
рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках від вартості (з ПДВ) у розмірі 5% (пп. 215.3.10 Кодексу), а у
разі неприйняття такого рішення цей податок справляється із застосуванням мінімальних ставок (пп. 12.3.5 Кодексу).
Отже, незалежно від наявності прийнятих місцевими радами рішень, Кодексом передбачена єдина ставка податку –
5%.
Відповідно до пп. 212.1.11 Кодексу платником податку є особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка
здійснює реалізацію підакцизних товарів.
Об'єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 Кодексу).
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Лист ДФСУ від 17.03.2015р. №8870/7/99-99-17-03-01-17 "Про граничний термін подання звітності
особами, які провадять незалежну професійну діяльність"
ДФСУ нагадала, що платниками ЄСВ відповідно до п. 5 ч.1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464 "Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" є особи, які провадять незалежну
професійну діяльність.
Абз. 4 та 5 ч.8 ст.9 Закону №2464 визначено, що особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані
сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.
Звітним періодом, за який такі платники подають звітність до фіскальних органів, є календарний рік.
Відповідно до пункту 3.3 розділу III Порядку особи, які провадять незалежну професійну діяльність, самі за себе
формують та подають до фіскальних органів звіт один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним періодом.

Отже, граничний термін подання звіту особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2014 рік –
30 квітня 2015 року.

Роз’яснення ДФСУ щодо оподаткування нерухомості на тимчасово окупованій території України та
території проведення антитерористичної операції від 18 березня 2015 року
Враховуючи складну економічну та політичну ситуацію, що склалася в країні, а також з метою виконання
зобов'язань зі сплати податків особами, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території
АР Крим та м. Севастополя, ДФС України пропонує подавати до контролюючого органу за місцем свого знаходження
податкові декларації та сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до місцевого бюджету
за місцем свого знаходження.
Законом України від 02.09.2014 №1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"
визначено тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на
території проведення АТО.
Звільнення від подання звітності та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Законом
№1669 не передбачено.

Проекти змін в законодавчі акти

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Уточнюючого розрахунку з
податку на прибуток підприємств для застосування податкового компромісу»
Проект наказу розроблено на виконання п. 1 розділу I Закону України від 25 грудня 2014 року №63-VIII "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", яким передбачено
для цілей застосування платниками податків податкового компромісу подання уточнюючого розрахунку податкових
зобов'язань з податку на прибуток підприємств за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної фінансової політики.
Видання проекту наказу надасть можливість платникам податків скористатися процедурою податкового компромісу
шляхом подання відповідного уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств із
визначенням у такому уточнюючому розрахунку суми завищення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта
оподаткування податком на прибуток підприємств.
Зауваження і пропозиції до проекту наказу приймаються ДФСУ впродовж одного місяця.

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення умов
ведення бізнесу)» №2381 від 16.03.2015р.
Проектом пропонується внести зміни до ПКУ відповідно до яких, зокрема запровадити принцип мовчазної згоди у
сфері оподаткування, встановити, що повідомлення про взяття контролюючим органом рахунка на облік здійснюється у
режимі реального часу за принципом мовчазної згоди.
Із запровадженням цього принципу буде спрощено порядок взяття рахунків платників податків на облік
контролюючими органами, що, в свою чергу, значно покращить ведення бізнесу для тисяч підприємців.
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Проект Закону України «Про внесення зміни до підпункту "а" підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170
Податкового кодексу України (щодо визначення розміру добових витрат на відрядження, які не
включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи)» №2387 від 17.03.2015р.
Цим законопроектом пропонується абз.5 підпункту "а" підпункту 170.9.1 ПКУ викласти в такій редакції:

"До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на
харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким
відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для
відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом
гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день".

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення принципів
конституційності в сфері стимулювання інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць в
депресивних районах та/або містах» №2390 від 17.03.2015р.
Суб'єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки і зареєстровані
відповідно до закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць", законопроектом пропонується в ПК передбачити такі види державної допомоги :
2-хрічний термін для ввезення устаткування/обладнання та комплектуючих виробів до нього із звільненням від
оподаткування ввізним митом;
5-тирічний термін звільнення від оподаткування ПДВ за виготовлення та розповсюдження власної продукції;
5-тирічний термін звільнення від податку на прибуток.
Законопроект передбачає такі зміни до закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць":
органи державної виконавчої влади позбавляються права суб'єктивно визначати проекти, які отримуватимуть
державну підтримку, а які ні (встановлюється вичерпний перелік вимог до інвестиційного проекту, а органи влади
уповноважено виключно реєструвати інвестиційні проекти, які відповідають вимогам закону України "Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць");
пріоритетні галузі економіки встановлюватимуться виключно законами України (станом на сьогодні діють закони
України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні", "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і
техніки" та інші);
державна підтримка надається тільки суб'єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у
пріоритетних галузях економіки та саме на депресивних територіях;
встановлюються мінімальна кількість робочих місць, яка створюється для інвалідів або учасників АТО.
Передбачено зміни до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів":
органи державної виконавчої влади позбавляються права суб'єктивно визначати території, які визнаються
депресивними (за результатами моніторингу розвитку територій України КМУ щорічно в січні місяці визначає та
публікує критичні рівні відхилень соціально-економічного розвитку територій та на основі цих рівнів публікує перелік
територій, які не відповідають їм та по суті визнаються депресивними у відповідному році).
Крім цього законопроект пропонує технічну правку в Закон України "Про інвестиційну діяльність" щодо видів

державної підтримки.

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування
процентів)» №2397 від 17.03.2015р.
Згідно діючих норм ПКУ суми нарахованих процентів на вклади, незалежно від їх величини оподатковуються
податком з доходів фізичних осіб.
Більшість вкладів населення мають незначний розмір у зв'язку з складною економічною ситуацією в державі та
пов'язаними з цим низькими доходами громадян.
Тому пропонується внесення змін до ПКУ та Закону України "Про банки і банківську діяльність", які дозволять не
оподатковувати дохід у вигляді процентів, нарахованих на суми банківських вкладних/депозитних або поточних
рахунків, ощадних/депозитних сертифікатів, вкладів/депозитів членів кредитної спілки у кредитній спілці та який не
перевищує 3 розміри мінімальної зарплати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року
в частині такого перевищення.
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Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо розширення кола
об'єктів транспортного податку)» №2399 від 17.03.2015р.
Законопроектом пропонується розширити коло об'єктів, які згідно ст. 267 ПКУ, підпадають під транспортний
податок, а саме:
Об'єктами оподаткування є:
легкові автомобілі, які використовувались до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад:
 для бензинових двигунів - 3000 куб. см;
 для дизельних двигунів - 2500 куб см.
водні мотоцикли, які використовувались до 5 років і мають потужність двигуна понад 150 к. с.
човни моторні і катери, які використовувались до 5 років і мають потужність двигуна понад 100 к. с.
яхти, які використовувались до 10 років і мають потужність двигуна понад 400 к. с.
приватні літаки та вертольоти, які використовувались до 15 років."
Пункт 267.4 доповнити та викласти у такій редакції:

"Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік:
 у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль;
 у розмірі 7000 гривень за кожен моторний човен і катер, крім човнів з підвісним двигуном;
 у розмірі 25000 гривень за кожну яхту;
 у розмірі 45000 гривень за кожен приватний літак та вертоліт"

Проект Закону України «Про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас"» №2419
від 19.03.2015р.
Проект Закону України "Про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас" розроблено через
нагальну необхідність закріплення на законодавчому рівні ряду митних та податкових пільг, які матимуть окремі райони
Донецької та Луганської областей, де проводиться АТО, для відновлення об'єктів промисловості, транспортної та
соціальної інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих
місць, прискорення в цілому соціально-економічного розвитку вказаних регіонів.
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