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Новини податкового
законодавства
(20-24 жовтня 2014)

Затверджено новий реєстр РРО
ДФСУ затвердила новий реєстр реєстраторів розрахункових операцій (наказ від 14.10.2014 р. № 190). Він складається з двох
частин:
1. Перелік моделей, дозволених до первинної реєстрації в органах державної податкової служби.
2. Перелік моделей, строк первинної реєстрації (дії сертифікатів відповідності) яких закінчився.
Загальна кількість моделей, наведених в оновленому Держреєстрі, -108.
ДФСУ пропонує Уряду підтримати застосування касових апаратів у роздрібній торгівлі. "Ми пропонуємо включити до урядового
пакету законопроектів з питань податкової реформи позицію щодо обов’язкового застосування РРО усіма суб’єктами
господарювання в системі роздрібного продажу, за винятком торгівлі на ринках та виїзної торгівлі", – повідомив Голова ДФС Ігор
Білоус. Очікується, що розширення сфери застосування контрольно-касових апаратів запобіжить тінізації малого бізнесу.
Зовнішньоекономічна діяльність
Роз’яснення ДФСУ щодо країни походження товару від 22.10.2014 р. Отже, документами, що підтверджують країну походження
товару, є:

сертифікат про походження товару;

засвідчена декларація про походження товару;

декларація про походження товару;

сертифікат про регіональне найменування товару.
У разі якщо в документах про походження товару є розбіжності у відомостях про країну походження товару або органом
фіскальної служби встановлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені у документах, декларант або
уповноважена ним особа має право надати органу фіскальної служби для підтвердження відомостей про заявлену країну
походження товару додаткові відомості (ч. 8 ст. 43 МКУ).
Такими додатковими відомостями є відомості, що містяться в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних
специфікаціях, сертифікатах (відповідності, якості, фітосанітарних, ветеринарних тощо), митній декларації країни експорту,
паспортах, технічній документації, висновках-експертизах відповідних органів, інших матеріалах, що можуть бути використані для
підтвердження країни походження товару (ч. 9 ст. 43 МКУ).
Військовий збір
Головне управління державної фіскальної служби у м. Києві надало роз’яснення від 22 жовтня 2014 року про оподаткування
допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
У роз’ясненні вказується, що виплати за листками непрацездатності (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за
рахунок коштів роботодавця та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності) з метою оподаткування військовим збором прирівнюються до заробітної плати.
На сьогодні ДФСУ розроблено проект форми податкового розрахунку військового збору, що передбачає відображення
податковим агентом загальної суми доходу, з якого утримано військовий збір за звітний період, без вказівки персоніфікованих
даних фізичних осіб – платників військового збору. До прийняття нової форми 1ДФ податківці зобов’язані приймати звіт,
затверджений наказам Міндоходів від 21.01.2014р. Після прийняття нової форми 1ДФ податкові агенти повинні будуть подати
новий звітний (уточнюючий) податковий розрахунок за 3 квартал 2014 року.
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Проекти змін в законодавчі акти
Проект порядку електронного адміністрування ПДВ
Відповідно до Закону від 31.07.2014 року № 1621-VІІ з 1 січня 2015 року запроваджується система електронного
адміністрування ПДВ. Система електронного адміністрування податку на додану вартість буде забезпечувати автоматичний облік у
розрізі платників податків сум ПДВ.
Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Фіскальна служба повторно розмістила на своєму сайті проект Порядку електронного адміністрування ПДВ. Документ дещо
відрізняється від раніше опублікованого. А саме, в новій версії Кабмін визначив, що відкривати спеціальні рахунки по ПДВ і
здійснювати їх обслуговування буде Держказначейство.
Проект щодо внесення змін в ПКУ відносно удосконалення адміністрування фіксованого сільськогосподарського
податку
ДФСУ оприлюднила законопроект «Про внесення змін в Податковий кодекс України відносно удосконалення адміністрування
фіксованого сільськогосподарського податку». В ньому пропонується розмежувати порядок оподаткування фіксованим
сільськогосподарським податком
(встановити окремо об’єкт та базу оподаткування) для підприємств, які займаються
рослинництвом, птахівництвом та тваринництвом, і встановити для них окрему ставку оподаткування ФСП – в процентах від суми
валового доходу.
Розмір ставок податку становить (у відсотках бази оподаткування):

для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції тваринництва – 3;

для сільськогосподарських товаровиробників, які отримують доходи від реалізації продукції птахівництва – 5.
Проект повинен врегулювати питання забезпечення платникам ФСП, які знаходяться на спеціальному пільговому режимі
оподаткування, рівних умов для здійснення діяльності – вважають автори проекту.
Проект Закону України про внесення змін в ПКУ щодо особливостей справляння плати за землю
Цим проектом ДФСУ намагається регламентувати питання про оподаткування земельних ділянок без державної реєстрації
юридичних документів або їх відсутності взагалі.
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