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№20-21 від 19 травня 2015 

Новини податкового законодавства  
(27 квітня – 18 травня 2015) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Роз'яснення ДФСУ від 27.04.2015 «Відображення у Податковому розрахунку ф. №1ДФ середнього 

заробітку мобілізованих працівників та компенсації із бюджету» 

У Податковому розрахунку ф. №1ДФ, який, починаючи зі звітного періоду - I квартал подається за формою, 

затвердженою наказом Мінфіну від 13.01.2015 №4, відображення нарахованих мобілізованим працівникам середнього 

заробітку та компенсації із бюджету здійснюється окремо за різними ознаками доходу - відповідно "101" та "128" в 
залежності від періоду їх нарахування та виплати. 

В розділі II Податкового розрахунку ф. №1ДФ за II квартал в рядку "Військовий збір" проставляються прочерки, 
оскільки на компенсацію в межах середнього заробітку мобілізованих працівників військовий збір не нараховується. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Наказ Мінфіну від 14.04.2015 №435 «Про затвердження Порядку формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування»  

Звіт до фіскальних органів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття 

на облік у фіскальних органах в один із таких способів: 

 засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису 
відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством (у разі подання Звіту в електронній формі він надсилається 

не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання Звіту, передбачений Законом 
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"); 

 на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), 
разом з електронною формою на електронних носіях інформації; 

 на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує 5-ти; 

 надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника 
кількість застрахованих осіб не перевищує 5-ти. 

У разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за 10 днів 

до закінчення граничного строку подання Звіту, передбаченого у розділі III Порядку. Така звітність вважається 
поданою в день отримання відділенням поштового зв'язку від платника єдиного внеску поштового відправлення із 

звітністю. 
Наказ зареєстровано в Мін’юсті 23.04.2015 за №460/26905 та набрав чинності 30 квітня 2015 року у зв'язку з його 

опублікуванням в Офіційному віснику України від 30.04.2015 №32. 

Найімовірніше, здавати місячну звітність по ЄСВ по нових формах страхувальникам припаде починаючи із звітності 
за квітень 2015 року, а річну – починаючи із звітності за 2015 рік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 29.04.15 №15090/7/99-99-15-04-01-17 «Про справляння у I кварталі 2015 рентної плати» 

Законом України від 28.12.2014 №71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів 

України щодо податкової реформи" внесено зміни до ПКУ, якими окремі платежі трансформовано у рентну плату. 
Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу (п. 257.1 Кодексу). 

Станом на 17.04.2015 нова форма податкової декларації з Плати не затверджена. 
До затвердження нової форми податкової декларації з рентної плати рекомендовано платникам рентної плати 

Діюче законодавство 

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zvitnist/196693.html
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zvitnist/196693.html
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/zvitnist/196693.html
http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/195333.html
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залежно від об'єкта оподаткування звітуватися за формами, затвердженими наказами ДПАУ від 24.12.2010 №1011, від 

24.12.2010 №1018 та наказами Мінфіну від 17.09.2012 №1000, від 21.12.2012 №1403, від 21.12.2012 №1404. 
Проте, форми №№1011, 1018 передбачають базовий податковий (звітний) період - календарний місяць. 

У зв'язку з цим до визначення для складання звітності нової форми податкової декларації з Плати ДФСУ рекомендує 

платникам подати розрахунки за діючими формами №№1011, 1018 із зазначенням в рядку 1 "податковий період" 
цифру "3", що буде означати подання розрахунків за I кв. 2015 року із граничним строком подання 12.05.2015. 

Граничним строком сплати та датою проведення нарахування до інтегрованих карток платників для таких 
розрахунків є 20 травня 2015 року. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Роз'яснення ДФСУ від 27.04.2015: чи необхідно платникові ПДВ-покупцеві коригувати податковий кредит 

при поверненні продавцеві товарів, з моменту придбання яких пройшло більше 1095 днів 

Якщо зміна суми компенсації вартості товарів/послуг або повернення товарів відбувається після закінчення 1095 днів 

з періоду, в якому були визначені податкові зобов'язання по ПДВ, платник-постачальник і платник-покупець не можуть 

відкоригувати податкові зобов'язання і податковий кредит, визначені 1095 і більше днів тому. 
Тому при поверненні покупцем таких товарів операція визнається операцією з поставки, по якій мають бути 

нараховані податкові зобов'язання. Таке постачання відображається в податковій декларації по ПДВ за звітний період, 
в якому сталося повернення товарів продавцеві. Податкове зобов'язання продавець не зменшує. 

У разі подальшого використання таких товарів в оподатковуваних операціях, платник податків-держувач товарів 

матиме право на податковий кредит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ДФСУ Наказом від 27.04.2015 р. №302 затвердила новий реєстр РРО 

Державний реєстр розрахункових операцій – це перелік моделей РРО і їх модифікацій, які мають підтвердження 

відповідності діючим державним технічним регламентам і стандартам згідно із Законом України "Про підтвердження 
відповідності", а також відповідають вимогам нормативних актів України і дозволені для використання в сфері, 

визначеній Законом про РРО. 

Реєстр РРО ведеться в цілях: 

 застосування в Україні РРО, які випускаються серійно, відповідають встановленим вимогам і пройшли держ. 
реєстрацію; 

 виведення із експлуатації РРО, які не відповідають вимогам нормативних документів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Закон України від 09.04.2015 №332-VIII «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо 

звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів» 

Законом передбачено звільнити тимчасово, до 31 березня 2019 року, від ПДВ операції з ввезення на митну 
територію України лікарських засобів та медичних виробів та операції тільки першого постачання лікарських засобів, 

медичних виробів на митній території України імпортером або виробником. 
Також уточнено бюджетні програми у межах виконання яких Міністерство охорони здоров'я України укладає угоди зі 

спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом України "Про здійснення 

державних закупівель", на підставі яких складаються договори та здійснюється ввезення на територію України чи 
придбання на території України лікарських засобів і медичних виробів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Закон України від 09.04.2015 №321-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

кредитних зобов'язань» 

Закон регулює проблемні питання, пов’язані з погашенням заборгованості в іноземній валюті, і надає платникам 

податку відповідні податкові преференції. 
Так, Законом встановлено, що банк-кредитор має право списати за рахунок створених страхових резервів суму 

збитків, що виникли в результаті анулювання (прощення) згідно Закону України «Про реструктуризацію кредитних 
зобов’язань з іноземної валюти в гривню» фізичним особам-позичальникам частини боргу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Роз'яснення ДФСУ від 29.04.2015 щодо відображенню в податковій декларації з ПДВ отримані платником 

податку роялті 

Відповідно до пп. 196.1.6 ПКУ не є об'єктом оподаткування операції з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або 

у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом. 
Відповідно до пп. 4 п. 3 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом 

Мінфіну 23.09.2014 №966, у рядку 3 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, які відповідно до ст. 196 ПКУ 

відносяться до переліку операцій, що не є об'єктом оподаткування (рядок 3 заповнюється платником, якщо такі 
операції здійснюються як частина в загальному обсязі постачання такого платника податку). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/332-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/332-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/321-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/321-19
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Враховуючи те, що отримання роялті у грошовій формі не є об'єктом оподаткування ПДВ, тому вказані операції 

підлягають відображенню в рядку 3 податкової декларації з ПДВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Постанова КМУ від 5 травня 2015 р. №262 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 січня 2011 р. №11» 

КМУ врегулював Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами ПДВ на спец рахунках.  
На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку с/г підприємство складає податкову декларацію і в строки, 

встановлені ст. 203 Кодексу, подає її в електронному вигляді до територіального органу ДФС. 
Сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) с/г підприємством відповідно до податкової декларації за операціями 

з постачання вироблених (наданих) ним с/г товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на 

давальницьких умовах (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів за кодами згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 
30, які поставляються підприємствами первинного виноробства), тобто різниця між сумою податкового зобов'язання за 

звітний (податковий) період та сумою податкового кредиту за такий період, перераховується із рахунку платника в 
системі електронного адміністрування ПДВ на спеціальний рахунок у порядку та строки, встановлені постановою КМУ 

від 16.10.2014 №569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Роз'яснення ДФСУ від 30.04.2015 щодо зміни номенклатури товарів/послуг, якщо фактично 

постачаються товари/послуги, які звільнені від оподаткування ПДВ або оподатковуються ПДВ  за 
ставкою 0 % 

Відповідно до п. 192.1 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх 

вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, 

яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових 
зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі 

розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та 
зареєстрованому в ЄРПН. 

Отже, постачальник - платник податку, який при постачанні товарів/послуг, операції з постачання яких відповідно 
до ПКУ звільнені від оподаткування ПДВ, нараховував ПДВ із застосуванням основної ставки податку, з метою 

виправлення помилки повинен скласти розрахунок коригування до податкової накладної, в якому коригує зі знаком "-" 

обсяг операції, до якого застосовувалась основна ставка (такий розрахунок коригування є підставою для зменшення 
податкових зобов'язань продавця та податкового кредиту покупця), та виписати другий розрахунок коригування до цієї 

податкової накладної, в якому обсяг постачання вказується із застосуванням режиму звільнення від оподаткування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Роз'яснення ДФСУ від 06.05.2015 щодо відображення у графах 2 і 3 таблиці 1 додатка 1 (Д1) до 

податкової декларації з ПДВ у разі повернення товарів особою, яка на дату їх придбання не була 
платником ПДВ 

Згідно із п. 192.3 ПКУ результат перерахунку податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника та 

отримувача відображається у складі податкової декларації за звітний податковий період у порядку, визначеному 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 

Таким чином, постачальник - платник ПДВ, при поверненні йому товарів/послуг особою, яка на дату їх придбання не 

була платником цього податку, має право зменшити раніше сформовані податкові зобов'язання з ПДВ за умови 
повернення йому у власність раніше поставлених ним товарів, та надання отримувачу - неплатнику ПДВ повної 

грошової компенсації їх вартості. 
У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань при поверненні товарів неплатником ПДВ таке 

коригування відображається в рядку 8.1 або 8.2 розділу 1 податкової декларації з ПДВ та у додатку 1 "Розрахунок 

коригування сум податку на додану вартість (Д1)" до податкової декларації з ПДВ. При заповненні Додатка 1 (Д1) в 
даному випадку слід заповнювати всі колонки таблиці 1 розділу I цього Додатка з урахуванням особливостей 

заповнення реквізитів податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної. 
Зокрема, оскільки у разі здійснення операції з поставки товарів/послуг неплатнику ПДВ у полі "Особа (платник 

податку) - покупець" податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної (у разі повернення 
товарів) вказується вираз "Неплатник", то і в графі 2 таблиці 1 Додатка 1 (Д1) слід також зазначити вираз "Неплатник". 

При цьому у графі 3 такої таблиці вказується умовний ІПН "100000000000". 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Наказ Міністерства фінансів України від 10.04.2015 №415 «Про затвердження форми Податкової 

декларації з транспортного податку» 

Відповідно до пункту 46.5 ст. 46 глави 2 розділу II, ст. 267 розділу XII Податкового кодексу України та п.п.5 п. 4 
Положення про Мінфін, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2014 №375, МФУ затвердило форму Податкової 

декларації з транспортного податку. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
 
 

  

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248141836
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248141836
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8295
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8295
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Наказ Міністерства фінансів України від 10.04.2015 №408 «Про затвердження форми Податкової 

декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 

Мінфін затвердив форму Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Наказ 

набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

умов повернення строкових депозитів)» (законопроект №1195 від 02.12.2014) 

Даним Законом передбачено зміни до ЦК України та до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а 
саме щодо повернення строкового вкладу: 

 за договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим 
вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу. 

Повернення вкладникові банківського строкового вкладу на його вимогу до спливу строку або до настання інших 

обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського 
строкового вкладу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 09.04.2015 р. №7556/6/99-99-19-03-02-15 щодо оподаткування ПДВ операцій з 

постачання послуг з перевезення вантажу платником податку з території ВЕЗ "Крим" на іншу територію 

України 

Відповідно до п.п. 195.1.3 ПКУ операції з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, 
автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються ПДВ за «0» ставкою. 

Відповідно до п. 1 Закону України від 15.04.2014 №1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України" тимчасово окупована територія України (АР Крим та місто 

Севастополь) є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. 

Отже, операції платників податків з постачання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом з 
території ВЕЗ "Крим" на іншу територію України оподатковуються ПДВ за ставкою 20%. 

На дату отримання коштів від замовника перевезення вантажу чи на дату оформлення документа, який підтверджує 
факт надання послуги з перевезення вантажу, залежно від того, яка з цих подій відбулась раніше, перевізник складає 

податкову накладну з нарахуванням ПДВ за ставкою 20% на весь обсяг наданих послуг з перевезення вантажу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Податківці роз'яснили особливості заповнення таблиць 1 і 6 Звіту з ЄСВ (додаток 4) 

Згідно Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.15р. №435 (чинний із 

30 квітня 2015 р.), зазнали змін таблиці 1 та 6.  

У таблиці 1 передбачили спеціальні поля для інформації щодо застосування знижувального коефіцієнта - «ТАК» або 
«НІ». Тому, якщо було зниження, то в реквізиті «18» відображають розмір коефіцієнта (з трьома знаками після коми). 

В графі «20» зазначається середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 рік. 
Показники нарахованого єдиного внеску на фактичний розмір доходу в межах граничної величини (тобто без 

внеску, донарахованого до мінімальної зарплати) відображають у таблиці 1 у тих самих рядках, що й раніше. 

Відображення нарахувань єдиного внеску із мінімальної зарплати відбувається наступним чином. 
У рядках 2.1-2.4 таблиці 1 та їх розшифрованих складових має бути фактична сума нарахованого доходу, із якої 

стягують єдиний внесок, тобто в межах максимальної величини, але без доведення до розміру мінімальної зарплати. А 
суми так званої додаткової бази, тобто різниці між мінімальною зарплатою та фактичною величиною нарахованих 

виплат, відображають окремо – у рядках 2.5.1-2.5.5. 
Суми нарахувань єдиного внеску в разі застосування правила нарахування з мінімальної зарплати в таблиці 1 також 

вказуються окремо: 

 єдиний внесок, нарахований на фактичний розмір доходу, - в рядках 3.1-3.4; 

 внесок, нарахований на додаткову базу, тобто в частині, що припадає на різницю між мінімальною зарплатою 
та фактичною базою, - у нових рядках 3.5.1-3.5.5. 

Щодо новацій в заповненні таблиці 6, то якщо раніше страхувальники показували лише утримані суми єдиного 

внеску, то тепер повинні персоніфікувати ще й нарахування єдиного внеску окремо за кожною застрахованою особою. 
Такі суми відображаються в графі 21 (але окремо нараховані на фактичну базу й окремо – на додаткову). Для 

відображення утримань слугуватиме графа 20. 

Для заповнення графи 10 додали новий код типу нарахувань «13» - сума різниці між розміром мінімальної зарплати 
та фактично нарахованою зарплатою за звітний місяць (із зарплати/доходу). 

Окрім цього, таблицю 6 доповнили реквізитом «24». Ознака неповного робочого часу (1 – так, 0 – ні). 
Також, з’явилися нові коди категорій застрахованих осіб – «47-49». 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0479-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0479-15
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52634
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52634
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Лист ДФСУ від 29.04.2015 р. №15562/7/99-99-15-02-01«Про звітність з податку на прибуток підприємств 
у 2015 році» 

Законом №71-VIII ПКУ в новій редакції не передбачено права платника податку, який сплачує авансовий внесок, 

подавати податкову декларацію за 1-ший квартал у разі неотримання ним прибутку або отримання збитку. 

Відповідно до п. 49.1 Кодексу податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки 
контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків. 

При цьому платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають 
об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього 

Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 Кодексу). 
У разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог 

пунктів 48.3 та 48.4 Кодексу, такий контролюючий орган зобов'язаний надати такому платнику податків письмове 

повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови (п.49.11 
Кодексу). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі 

та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» 

Проектом пропонується встановити, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних 
органів ДФС за місцем обліку їх як платника ЄСВ за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за 

укладеним трудовим договором одним із таких способів: 

 засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно 

до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису; 

 на паперових носіях, разом з копією в електронній формі; 

 на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із 5-ма особами. 

Проектом також запропоновано форму, за якою буде подаватись інформація ДФС та її територіальним органам. 

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та 
реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

КМУ 29 квітня 2015 схвалив пакет з чотирьох законопроектів, які докорінно змінюють принципи 

функціонування системи пенсійного забезпечення 

Даними законопроектами запропоновано: 

 Нову систему пенсійного забезпечення, при якій пенсії фінансуватимуться з трьох джерел – солідарного, 

накопичувального і недержавного рівнів. 

 З 1 січня 2016 року буде відмінено спеціальні пенсії. Але буде збережена система професійних пенсій для тих 

категорій пільговиків, які дійсно цього потребують. 

 Держава гарантує контроль за збереженням і використанням засобів накопичувальної системи. Під егідою 

Пенсійного фонду буде створений спеціальний орган, який здійснюватиме публічне адміністрування накопичуваних 
людьми коштів. Зокрема, Рада накопичувального фонду на конкурсній основі запрошуватиме компанії з управління 

активами, робота яких, у свою чергу, знаходитиметься під контролем влади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Проект Закону України від 05.05.2015 №2773 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

встановлення збору з іноземних транспортних засобів за користування автодорогами, що тимчасово 
ввозяться на територію України)» 

Проектом Закону передбачається введення талона плати за користування автомобільними дорогами з іноземних 

транспортних засобів, які тимчасово ввозяться на територію України. Плата за користування автомобільними дорогами 
здійснюватиметься під час проходження прикордонного контролю (шляхом придбання талону плати за користування 

автомобільними дорогами на 5, 10, 30 днів, 6 місяців або рік. Вартість такого талону встановлюється КМУ відповідно до 

митного тарифу). Надходження від встановленого збору стануть додатковим джерелом фінансування дорожнього 
господарства України та допоможуть покращити стан українських доріг. Отримані кошти матимуть чітко визначене 

цільове призначення - ремонт дорожнього полотна та будівництво нових автошляхів України. На сьогоднішній день за 
офіційними статистичними даними "УкрАвтоДор" 9 з 10-ти українських доріг в поганому стані та потребують ремонту, а 

строк служби дороги з асфальтобетонним покриттям зменшився до 9-12 років (так, у 80-х - 90-х строк служби дороги 

Проекти змін в законодавчі акти 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=176257&cat_id=102036
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=176257&cat_id=102036
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248131091&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248131091&cat_id=244274130
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55006
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55006
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55006
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складав 16-18 років) через підвищення навантаження на дороги. 

Тому, законопроектом пропонується включити додаткове джерело надходження коштів до дорожнього господарства 

України шляхом введення талона плати за користування автомобільними дорогами з іноземних транспортних засобів, 

які тимчасово ввозяться на територію України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Проект Закону України від 28.04.2015 №2749 «Про внесення змін в ПКУ стосовно коригування 

фінансового результату підприємств до оподаткування податком на прибуток поверненої фінансової 

допомоги (її частини) отриманої до 01.0.1.2015р від осіб, що не є платниками податку на прибуток або 
мають пільги щодо цього податку» 

Проектом пропонується доповнити Перехідні положення наступним пунктом: 

«Платник податку має право зменшити фінансовий результат до оподаткування в звітному податковому періоді на 
суму поверненої поворотної фінансової допомоги (її частини), отриманої платником податку до 01.01.2015р. від осіб, що 

не є платниками податку на прибуток або осіб, що мають згідно Податкового кодексу пільги щодо цього податку». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Проекту Закону України від 14.05.2015 №2854 «Про внесення змін до статті 56 Податкового кодексу 

України щодо належного застосування норм законодавства» 

Проектом Закону пропонується врегулювати наступні питання: 

 у разі оскарження рішення контролюючого органу в адміністративному порядку та/або до суду, повідомлення 
особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та її обвинувачення щодо ухилення від сплати податків не 

може ґрунтуватися виключно на такому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного 
оскарження або до остаточного вирішення справи судом; 

 внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо 
ухилення від сплати податків лише з урахуванням результатів документальної перевірки, проведеної у відповідності до 

вимог ПКУ, що відповідно до вимог ст. 86 ПКУ мають бути оформлені у вигляді акту документальної перевірки з 
висновками про встановлений факт не сплати податків. 

Прийняття зазначеного проекту сприятиме покращенню податкового клімату для платників податків, відсутності 

законодавчих колізій при застосуванні різних норм ПКУ та ККУ та виключення перешкоджання нормальній 
господарській діяльності суб'єктів господарювання та ефективного здійснення бізнесу в державі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Проекту Закону України від 12.05.2015 №2816 «Про внесення змін до статті 168 Податкового кодексу 

України (щодо удосконалення порядку сплати (перерахування) податку до бюджету)» 
Законопроектом пропонується внести відповідні зміни до підпунктів 168.4.2, 168.4.3 та 168.4.4 ПКУ, прийняття яких 

дозволить удосконалити порядок справляння податку на доходи усіх без виключення юридичних осіб за місцем 
здійснення їх фактичної діяльності. 

Прийняття запропонованих змін удосконалить правовий статус невідокремлених (структурних) підрозділів юросіб, 

дасть можливість залучити до сплати податку на доходи з фізичних осіб всі юрособи, які здійснюють фактичну 
діяльність у населених пунктах, відмінних від місця юр.реєстрації, сприятиме розвитку місцевих бюджетів шляхом 

збільшення джерел формування їх дохідної частини, забезпечить повноту та своєчасність сплати податків до місцевих 

бюджетів, відтак - сприятиме розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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, 20-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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