№17 від 06 квітня 2015

Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(23 березня – 06 квітня 2015)

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015р. №222-VIII
Президент України підписав закон про ліцензування господарської діяльності. Цим законом спрощено порядок
отримання ліцензії, зменшено кількість видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Все це створить більш
сприятливі умови для розвитку підприємництва та росту інвестиційної привабливості України.

Постанова Верховного Суду України від 27.01.2015 №21-425а14
Даною Постановою передбачено, якщо платника податків не ознайомили з наказом про проведення перевірки до її
початку, так як це передбачено п.78.1 Податкового кодексу України, то наказ про призначення такої перевірки
визнається недійсним і відповідна відсутність правових наслідків такої перевірки, навіть якщо платник податків
допустив перевіряючих до перевірки. Тобто, податкові повідомлення-рішення, складені за результатами перевірки є
незаконними і платник податків не зобов’язаний їх виконувати. Такого висновку дійшов суд не тільки для невиїзних, а й
для будь-яких інших перевірок.

Постанова НБУ від 19.03.2015 №194 «Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного
курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів»
Офіційний курс гривні до іноземних валют та курсу банківських металів буде встановлюватися в кінці робочого дня і
діяти з наступного робочого дня:
офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, щодо яких курс встановлюється щоденно,
починає діяти наступного робочого дня після дня встановлення,
офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений на останній робочий день
тижня або на передсвятковий день, діє протягом наступних вихідних або святкових днів,
офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений в останній робочий день тижня
або в передсвятковий день, починає діяти в перший робочий день наступного тижня чи в перший післясвятковий
робочий день,
офіційний курс гривні до іноземних валют, щодо яких курс встановлюється раз на місяць, установлюється в
останній робочий день місяця та починає діяти з першого числа наступного календарного місяця і діє до кінця цього
місяця.

Постанова набирає чинності з 31 березня 2015р.

ДФСУ: Інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР» від 24.03.2015р.
Податківці нагадали, що акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів повинен відображатися
окремою податковою групою у фіскальному чеку. Тому у випадку відсутності одного з реквізитів документ не є
розрахунковим, то на думку податківців, можна вважати, що його фактично не існує. За невиконання такої умови до
суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції та адміністративний штраф.
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Постанова КМУ від 25 березня 2015 р. №136 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2011 р. №15»
Цією постановою КМУ продовжив дію звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з імпорту
відходів та брухту чорних та кольорових металів до 01 січня 2017 року.

Постанова набрала чинності з 31 березня 2015р.

Лист ДФСУ від 23.03.2015 р. №9853/7/99-99-22-01-02-17 «Про податковий контроль за трансфертним
ціноутворенням»
ДФСУ надала роз’яснення щодо документації з трансфертного ціноутворення, яку платник податків надає на запит
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
Новою редакцією ст. 39 Кодексу з 01.01.2015 р. правила подання платниками податків документації змінено та
уніфіковано для всіх категорій платників. Згідно з пп. 39.4.4 Кодексу (у редакції, що діє після 01.01.2015 р.) на запит
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, усі платники податків
протягом місяця з дня отримання запиту подають документацію, яка повинна містити інформацію, зазначену у пп.
39.4.6 Кодексу.
З урахуванням рішення Конституційного Суду України у справі №1-рп/99 від 09.02.99 р. (справа про зворотну дію в
часі законів та інших нормативно-правових актів) при направленні після 01.01.2015р. Державною фіскальною службою
України запитів платникам податків про надання документації з трансфертного ціноутворення щодо окремих
контрольованих операцій, здійснених у 2013-2014 рр., платники податків та контролюючі органи зобов'язані
застосовувати норми підпунктів 39.4.4–39.4.9 ст. 39 Кодексу у редакції, що діє після 01.01.2015 р., тобто
застосовувати норми, чинні на момент направлення запиту.
Також ДФСУ висвітлила свою позицію щодо застосування до платників податків штрафних санкцій за неподання
звіту про контрольовані операції за 2013 р.
Із урахуванням позиції Вищого адміністративного суду України, викладеної у листі від 24.11.2011 р. №2198/11/13-22,
щодо застосування штрафних санкцій у разі встановлення та фіксації у 2015 р. контролюючими органами фактів
неподання платниками податків звітів про здійснені ними в період з 1 вересня по 31 грудня 2013 р. контрольованих
операцій застосовується штрафна санкція у розмірі 100 мінімальних зарплат, розмір яких встановлено законом
на 01.01.2013 р.
Штрафні санкції до платників податків у розмірі 5% від суми контрольованих операцій, що не задекларовані ними у
поданих звітах про контрольовані операції за 2013 р., не застосовуються.
У разі встановлення контролюючими органами після 01.01.2015 р. фактів:
неподання платником податків звіту про контрольовані операції, здійснені ним у 2014 р., - застосовується
штрафна санкція у розмірі 100 мінімальних зарплат, розмір яких встановлено на 01.01.2014 р.;
невключення до поданого звіту про контрольовані операції за 2014 р. окремих контрольованих операцій, застосовується штрафна санкція у розмірі 5% суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті.

ДФСУ: Інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР» від 01.04.2015р.
Податківці надали роз’яснення: Чи необхідно податковим агентам подавати уточнюючий розрахунок за формою 1ДФ
за 2014 рік з метою відображення військового збору та сум ПДФО з процентів .

З 01 квітня 2015 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. №4 "Про затвердження
форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з
них податку (форма №1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку", яким впроваджуються
нові форми вказаних документів.
Нова форма доповнена розділом II "Оподаткування процентів та військовий збір". У цьому розділі потрібно буде
відображати загальні суми нарахованих та виплачених доходів, у вигляді процентів, виграшів (призів) у лотерею, а
також утриманого та перерахованого податку на доходи фізичних осіб.
У рядку "Військовий збір" слід зазначити, крім сум нарахованих та виплачених доходів, загальну суму нарахованого
та перерахованого військового збору. При цьому у податковому розрахунку за ф. 1ДФ у розділі II податкові агенти не
будуть зазначати відомості про фізичних осіб, яким нараховані такі доходи.
Податковий розрахунок за оновленою формою 1ДФ подаватиметься за підсумками I кварталу 2015 року.

Враховуючи викладене вище, податковим агентам не потрібно подавати уточнюючий розрахунок за формою 1ДФ за
періоди 2014 року з метою відображення військового збору та сум податку на доходи фізичних осіб з нарахованих та
виплачених доходів у вигляді процентів.
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Проекти змін в законодавчі акти

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України
щодо вдосконалення оподаткування операцій, пов'язаних з використанням платіжних терміналів та
здійснення контролю за такими операціями" №2448 від 20.03.2015р.
Основною метою законопроекту є вдосконалення оподаткування операцій, пов'язаних з використанням платіжних
терміналів та здійснення контролю за такими операціями, що забезпечить більш ефективне адміністрування податків.
Законопроектом пропонується:
запровадити оподаткування послуг, що надаються при переказі коштів через програмно-технічні комплекси
самообслуговування, визначити дату виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість у разі
постачання товарів/послуг з використанням електронних грошей, дату виникнення податкового кредиту при придбанні
товарів/послуг за рахунок електронних коштів, механізм корегування податкових зобов'язань у продавця;
установити
контроль
за
переказом
коштів
з
використанням
програмно-технічного
комплексу
самообслуговування шляхом надання права контролюючим органам отримувати від банків інформацію про суми коштів,
що стягуються у вигляді фіксованої суми або відсотка за здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її
переказу з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску
на бізнес" №2444 від 20.03.2015р.
Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи" №71-VIII від 28.12.2014 пропонується запровадити обов'язкове використання реєстраторів
розрахункових операцій для платників єдиного податку - фізичних осіб-підприємців (платників ІІІ групи - з 1 липня
2015 року, платників ІІ групи - з 1 січня 2016 року).
На сьогоднішній день ні І, ні ІІ, ні ІІІ групи не зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій.
Купівля, підключення, реєстрація та обслуговування реєстраторів розрахункових операцій потребує значних коштів
суб'єктів господарювання.
Проектом пропонується внести зміни до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", якими пропонується відмінити та
повернутись до редакції зазначених законодавчих актів, яка діяла до внесення змін Законом України "Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014
№71-VIII.
Метою прийняття законопроекту є зменшення тиску на бізнес та сприяння розвитку національної економіки.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо військового збору"
№2436 від 19.03.2015р.
Законопроект розроблено з метою усунення додаткових перешкод у вигляді сплати військового збору з обігу
валютних цінностей.
Законопроектом пропонується скасувати оподаткування військовим збором операції з купівлі-продажу фізичними
особами іноземної валюти, виключивши з підпункту 1.7 пункт 16 1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу
України цифри та знаки "165.1.51".

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо створення
сприятливих умов для впровадження благодійного голосового та текстового повідомлення)» №2440 від
19.03.2015р.
Проектом Закону України передбачається внести зміни до Податкового кодексу України з метою звільнення такого
виду публічного збору благодійних пожертв, як благодійне текстове та голосове повідомлення, від оподаткування.

\
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Проект Наказу "Про затвердження Порядку виконання плану проведення планових документальних
перевірок платників податків", опублікований 31.03.2015 ДФСУ.
Порядок визначає заплановані документальні перевірки юридичних осіб, фінансових установ, постійних
представництв і представників нерезидентів, а також приватних підприємців, які підлягають певним критеріям. В планграфік в першу чергу включаються платники податків, які по результатам господарської діяльності мають найбільші
ризики не сплати в бюджет податків і зборів, обов’язкових платежів, тобто відповідають наступним критеріям:
рівень росту податку на прибуток нижче рівня росту доходу платника податку, що враховується при визначенні
об’єкта оподаткування;
рівень сплати ПДВ нижче рівня сплати податку по відповідній галузі;
наявність відносин з контрагентами, що знаходяться в розшуку, ліквідовані чи збанкрутіли, якщо сума операцій
перевищує 5% загального обсягу постачання;
наявність розходжень у платника податків згідно з системою автоматизованого співставлення податкового
зобов’язання та податкового кредиту в сумі більше 5% загального об’єму податкового кредиту при відсутності заяви
про порушення контрагентом строків реєстрації ПН в ЄРПН;
декларування від’ємного значення об'єкту оподаткування по податку на прибуток на протязі одного
податкового (звітного) періоду.
Пропозиції до проекту ДФСУ приймає протягом одного місяця з дати опублікування.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки
сільськогосподарських товаровиробників" від 27.02.2015 № 2052
У законопроекті шляхом внесення змін до Податкового кодексу України пропонується надати сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам статус сільськогосподарських підприємств та поширити на такі кооперативи дію
спеціальних режимів справляння податку на додану вартість, а також дозволити їм застосовувати спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності та сплачувати єдиний податок.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які
передбачають звільнення від сплати земельного податку" від 02.02.2015 № 1850-1
У законопроекті пропонується звільнити від сплати земельного податку:
заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки
державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки,
пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;
дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та
професійно-технічних училищ;
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади
культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються
за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
Необхідність прийняття законопроекту обґрунтовується тим, що частина наукових установ та організацій,
навчальних закладів, що повністю утримуються за рахунок бюджетних коштів, повинні будуть сплачувати земельний
податок в розмірах, що перевищує їх фінансування або становить значну його частину. Крім того, зміни до Податкового
кодексу створили умови за яких кошти на сплату земельного податку повинні будуть закладатися закладами, які
повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, у відповідних бюджетах. У зв'язку із
фінансовим становищем в державі може створиться заборгованість по сплаті земельного податку, що негативно
відобразиться на діяльності заповідників, національних природних парків, бюджетних закладів культури, науки, освіти
тощо.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб
платниками податку на додану вартість" від 02.03.2015 № 2272
Даний законопроект розроблено з метою усунення недоліків, шляхом надання можливості суб'єктам господарювання
(новоствореним), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної
системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка передбачає сплату податку на
додану вартість, ставати платниками єдиного податку та платниками податку на додану вартість з дня їх державної
реєстрації за умови, що протягом цього періоду (10 календарних днів) вони не здійснювали господарську діяльність.
Також уточнення пункту 298.1.4 Податкового кодексу України надасть можливість суб'єктам господарювання
уникнути несправедливої відмови при здійсненні переходу на спрощену систему оподаткування.
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(TOP 10 Worldwide);
• входить до ТОП-10 аудиторів України;
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• "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.
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