№22 від 03 червня 2015

Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(18 – 31 травня 2015)

Закон України (законопроект №2079) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого
періоду"
Закон спрямований на узгодження окремих положень чинного законодавства України, а також усунення
неточностей у формулюванні положень чинного законодавства України, що регулює питання соціального захисту
громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду.
Зокрема, Закон обумовлений необхідністю узгодження між собою положень ст. 36 та ст. 119 КЗпПУ, уточнення
часових меж, протягом яких за громадянам України, призваними на військову службу, зберігаються гарантії,
передбачені КЗпПУ, уточнення положень щодо осіб, яким надається відстрочка від призову на строкову військову
службу для продовження професійної діяльності. Тобто, посилення соціального захисту громадян України, які
проходять військову службу під час особливого періоду.

КМУ Розпорядження №449-р від 14.05.2015 «Про затвердження переліку держав (територій), які
відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39
Податкового кодексу України»
Кабмін затвердив перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2
підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, що наведено у додатку до Розпорядження.

Роз’яснення ДФСУ від 14.05.2015 щодо правильного розрахунку обсягу послуг, встановленого для
реєстрації платником ПДВ, при здійсненні транспортно-експедиторської діяльності
При розрахунку загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню
згідно з Кодексом, для визначення необхідності обов'язкової реєстрації платником ПДВ потрібно враховувати
визначення терміна "постачання товарів/послуг" (пп. 14.1.185 та пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ) та приймати до уваги
обсяги такого постачання протягом останніх 12 календарних місяців.
Згідно із розд. V та розд. XX ПКУ до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що
підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, нульовою ставкою ПДВ, звільнені та тимчасово звільнені від
оподаткування ПДВ.
Враховуючи зазначене, експедитор при визначенні обсягу, встановленого для обов'язкової реєстрації платником
ПДВ, включає обсяг своєї винагороди, отриманої за операціями з надання транспортно-експедиторських послуг
замовникам-резидентам, та вартість послуг з перевезення, наданих експедитором як замовникам - резидентам так і
замовникам - нерезидентам.
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Закон України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»
Закон вступив в силу 21 травня 2015 року. Він визначає правові основи заборони пропаганди символіки і
встановлює порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму.
Так, згідно Закону, використання в назві юридичної особи забороняється використовувати символіку комуністичного
тоталітарного режиму. Також може біти відмовлено в державній реєстрації юрособи, якщо в статутних документах буде
наявна пропаганда режиму та символіки. Відповідні зміни внесені в Закон про державну реєстрацію юридичних та
фізичних осіб, які також діють з 21.05.2015р.
При цьому передбачено, що адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін, які вносяться в статутні
документи юридичних осіб, пов’язаних з прийняттям цього Закону, сплачуватися не буде.

Постанова КМУ від 14.05.2015 №296 «Деякі питання запровадження марок акцизного податку нового
зразка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів»
Згідно вказаної Постанови з 01 липня 2015 р. передбачено маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів
вітчизняного та імпортного виробництва новими зразками акцизних марок. Документ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.

Постанова КМУ від 14.05.2015 №273 «Деякі питання стягнення готівки, яка належить платникові
податків, у рахунок погашення його податкового боргу»
Цією постановою визначено, що до 1 липня 2015 р. стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок
погашення його податкового боргу у випадках, передбачених п. 32 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення"
ПКУ, здійснюється відповідно до Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення
його податкового боргу, затвердженого постановою КМУ від 29.12.0010 №1244 "Деякі питання реалізації статті 95
Податкового кодексу України", з урахуванням установлених зазначеним пунктом вимог та таких особливостей:
рішення контролюючого органу про стягнення готівки, яка належить платникові податків, приймається за
формою згідно з додатком 1;
за результатами вилучення готівки складається акт за формою згідно з додатком 2.

Наказ Мінфіну від 20.04.2015 №508/26953 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
Ця Інструкція визначає процедуру нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування страхувальниками, визначеними Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування", нарахування і сплати фінансових санкцій, стягнення
заборгованості зі сплати страхових коштів Державною фіскальною службою України та її територіальними органами.

Закон України (законопроект №2931 від 21.05.2015) «Про внесення зміни до Податкового кодексу
України щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов'язаннями»
Цим законом відновлюються раніше скасовані норми ПКУ, за якими не підлягають оподаткуванню доходи, отримані
нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або
боргові цінні папери, виконання зобов'язань, за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або
розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів, або процентів,
сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету
позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Держбюджеті або місцевих бюджетах чи кошторисі
НБУ, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або
місцевими гарантіями.
Закон сприятиме підвищенню зацікавленості іноземних інвесторів до придбання державних цінних паперів на
зовнішніх ринках, збільшення інвестування в економіку України. Крім цього, внесення таких змін сприятиме
проведенню Україною реструктуризації зовнішніх боргових зобов'язань.
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Закон України від 21.05.2015 №475-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей
про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи")
Законом передбачено продовження на чотири місяці строків подання відомостей про кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів) юрособами, які були зареєстровані до 25 листопада 2014 року, що забезпечує можливість
виконання вимог Закону всіма зареєстрованими юрособами.
Законом також передбачено звільнення від обов'язку подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, юросіб, учасниками яких є виключно
фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юросіб збігаються з їх учасниками (членами).

Постанова КМУ від 27.05.2015 №331 "Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій"
Внесеними змінами передбачається, що фізичні особи (крім фізосіб, які здійснюють операції з купівлі іноземної
валюти для погашення кредитів) сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування під час здійснення
операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі. Під час здійснення операцій з купівлі фізособою іноземної
валюти банк/фінустанова нараховує/утримує та перераховує збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в
установленому законом розмірі за рахунок коштів такої особи.
Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час клеймування державним пробірним
клеймом ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів казенними підприємствами пробірного контролю є
фізособи та суб'єкти господарювання, які подають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування
державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю.
Суми зазначеного збору перераховуються на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до держбюджету,
відкриті в головних управліннях Казначейства за місцезнаходженням казенного підприємства пробірного контролю, яке
здійснює клеймування.
Казенні підприємства пробірного контролю подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного
фонду України за своїм місцезнаходженням звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування під час здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом згідно з додатком 3.

Наказ ДФСУ від 28.05.2015 №379 «Узагальнююча податкова консультація відносно застосування пільг по
сплаті земельного податку, встановлених відповідним рішенням органу місцевого самоврядування»
Податківці нагадали, що з 1 січня 2015 року плата за землю, яка стягується у формі земельного податку і орендної
плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, відноситься до місцевих податків, встановлення яких
здійснюється органами місцевого самоврядування в порядку, певному НКУ. Якщо рішення органу місцевого
самоврядування відносно встановлення пільг по сплаті земельного податку прийняте, то таке рішення є обов'язковим
для виконання усіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян,
підприємствами, установами і організаціями, посадовцями з урахуванням термінів, визначених таким рішенням.

Проекти змін в законодавчі акти

Проект Закону України від 18.05.2015 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законів України (щодо усунення неузгодженостей)»
Основною метою законопроекту є усунення неточностей та розбіжностей в податковому законодавстві,
забезпечення чіткого розуміння платником податків та контролюючими органами норм законодавства.
Проектом Закону пропонується врегулювати наступні питання:
виключити з ПКУ згадування про податкові різниці (ПБО «Податкові різниці» відмінено наказом Мінфіну від
31.03.2015р. №391);
об’єктом оподаткування транспортним податком визначено легкові автомобілі, яким не більше 5 років, і у яких
об’єм циліндрів двигуна більше 3000 куб.см;
податкові визначення понять «основні засоби» і «нематеріальні активи» максимально наблизити до
бухгалтерських, а також розширити перелік основних засобів, які не амортизуються в податковому обліку;
ввести визначення «малоцінні необоротні матеріальні активи» та строк їх корисного використання, який
встановлюється обліковою політикою підприємства.
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Проект Закону України від 26.05.2015 №2960 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
перехідного періоду системи електронного адміністрування)"
Законопроектом пропонується подовження до 1 січня 2016 року перехідного періоду , протягом якого реєстрація
податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 200-1.3 статті 200-1 ПКУ,
а також звільнення до 1 січня 2016 року від застосування штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації в
Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування, складених в період з 1 лютого
2015 року до 1 січня 2016 року.

Проект Закону України від 02.02.2015 №1912 "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення"
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію
України та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених електричними
двигунами"
Законопроект передбачає тимчасове, до 1 січня 2020 року, звільнення від оподаткування ПДВ та акцизним податком
операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України транспортних засобів,
оснащених електричними двигунами.
Проектом закону вносяться зміни до прикінцевих положень та Податкового кодексу України. 21.05.2015р.проект
прийнятий за основу Верховною Радою України.

Проект Закону України від 07.04.2015 №2576 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
справедливого оподаткування доходів фізичних осіб в інтервалі від 10 до 17 розмірів мінімальної
заробітної плати»
Законопроектом пропонується:
збільшити базу оподаткування з 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати, коли ставка податку на доходи
фізичних осіб становитиме 15%. З розміру доходів, які будуть перевищувати 17 кратний розмір мінімальної заробітної
плати, ставка податку становитиме як і наразі 20%;
визначити, що максимальна величина бази нарахування єдиного внеску буде залежати не від прожиткового
мінімуму для працездатних осіб на момент нарахування збору, а від мінімальної заробітної плати станом на 01 січня
звітного року;
запровадити застосування знижувального коефіцієнта для визначення розміру єдиного внеску з 01.01.2016 року
на рівні 0,4.

За детальною інформацією, будь ласка,
звертайтеся:

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".

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!

Truly local. Totally global. Trusted advisers
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