№23 від 16 червня 2015

Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(01 – 15 червня 2015)

Постанова Нацбанку від 03.06.2015 №354 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та
валютному ринках України»
Ця постанова вступила в силу з 04 червня 2015 року і буде діяти до 03 вересня 2015 року. Даним документом
Нацбанк продовжив строк дії деяких обмежень, що діяли раніше, а також ввів нові, згідно яких:
строк розрахунків за експортно-імпортними операціями не повинен перевищувати 90 днів;
обов’язковий продаж 75% валютної виручки;
протягом дня банк може продати валюту одній особі не більше ніж на 3 тис. грн. в еквіваленті;
видача готівки в гривні через каси банку та банкомати збільшено до 300 тис. грн. на 1 клієнта (було 150 тис.);
перекази за межі України не можуть перевищувати суму, еквівалентну 15 тис. грн., без підтверджуючих
документів, та 150 тис. грн. з підтверджуючими документами;
банк не має права купувати валюту клієнту-резиденту юрособі, при наявності валюти в нього на поточних та
депозитних рахунках. Ця вимога не розповсюджується, коли загальна сума коштів на валютних рахунках клієнта менше
25 тис. доларів США (раніше було 10 тис. грн.) в еквіваленті;
забороняється банкам видавати гривневі кредити клієнтам, якщо в забезпечення по ним надаються майнові
права на грошові кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках в банку;
видача іноземної валюти з поточних та депозитних рахунків через каси та банкомати обмежена 15 тис. грн. на
добу на одного клієнта.

Роз’яснення ДФСУ від 04.06.2015 щодо необхідності юридичною особою подавати декларацію з податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об'єкт нерухомості було придбано і продано в
межах одного місяця
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, декларація юридичною
особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а
податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
Подання Декларації при переході права власності на об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості протягом
звітного року передбачено пунктом 2 прим. 2 заголовної частини Декларації (починаючи з місяця переходу права
власності (номер місяця зазначається арабськими цифрами).
Підпунктом 266.8.1 ПКУ визначено, що у разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника
до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього
року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового
власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
Отже, якщо суб'єкт господарювання придбав та продав об'єкт нерухомості в межах одного місяця, то за наявності
документального підтвердження, що засвідчує перехід прав власності від продавця до покупця (договір купівлі-продажу
тощо), він звільняється від обов'язку сплати та подання податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки.
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Лист Мін’юсту від 20.05.2015 №19.3-34/32: витяги і довідки в паперовій і електронній формах у
відповідності до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» мають
однакову юридичну силу
В листі зазначено, що витяги, виписки і довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал,
завіряються електронним цифровим підписом державного реєстратора, тому Мін’юст звернувся до НБУ з проханням
довести цю інформацію до відома банків для використання в роботі.

Закон України від 12.05.2015 № 381-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
військового збору»
Цей Закон скасовує оподаткування військовим збором операцій з купівлі-продажу фізичними особами іноземної
валюти шляхом виключення відповідного пп. 165.1.51 ПКУ.

Документ набрав чинності з 11.06.2015.

Закон України від 14.05.2015 №433-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого
періоду»
Згідно Закону за мобілізованими працівниками зберігається місце роботи, посада і виплачується компенсація
середнього заробітку до моменту демобілізації. Якщо ж працівник після демобілізації залишається служити за
контрактом, то за ним також зберігаються такі гарантії, не більше ніж на строк укладеного контракту.

Закон України від 19.05.2015 №448-VIII «Про внесення змін до статті 10-1 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
Документом передбачено, що у разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв'язку з
оголошенням мобілізації або воєнного стану, надавати такі відпустки в наступному році.
Також дозволяється за бажанням військовослужбовців поєднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при
цьому загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.
Крім того, Законом визначено, що основна безперервна частина відпустки військовослужбовців становитиме не
менше 15 календарних днів.

Закон набрав чинності 11.06.2015.

Постанова КМУ від 04.06.2015 №381 «Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) і медіани
такого діапазону для цілей трансферного ціноутворення»
Порядком встановлено механізм визначення нижнього і верхнього квартилів, а також медіани діапазону цін
(рентабельності).
Для визначення діапазону цін (рентабельності) використовується вибірка цін (фінансових показників) зіставних
операцій, упорядкована за зростанням. Кожному значенню вибірки, починаючи з мінімального, присвоюється
порядковий номер. Якщо вибірка містить два і більше однакових значень, до неї включаються всі такі значення. До
вибірки не включається ціна (фінансовий показник) контрольованої операції.
Діапазон цін (рентабельності) складають значення вибірки цін (фінансових показників) зіставних операцій між
нижнім і верхнім квартилем такого діапазону. Значення нижнього і верхнього квартиля є мінімальним і максимальним
значенням діапазону цін (рентабельності).
Документ набере чинності з дня офіційного його опублікування.
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Постанова КМУ від 04.06.2015 №361 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів
України від 29 лютого 2012 року №306»
Цією Постановою КМУ визначив нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської
діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері
техногенної та пожежної безпеки.
У документі визначено критерії, за якими суб'єкти господарювання поділяться за ступенями ризику, а також
періодичність проведення контрольних заходів:
для суб'єктів з високим ступенем ризику – не частіше одного разу на 1 рік;
для суб'єктів із середнім ступенем ризику – не частіше одного разу на 3 роки;
для суб'єктів із незначним ступенем ризику – не частіше одного разу на 5 років.
Документ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Лист ДФСУ від 14.05.2015 №10269/6/99-99-19-02-01-15 щодо подальшої долі «дивідендних» авансових
внесків, що залишилися неврахованими у зменшення податку на прибуток за підсумками 2013-2014
Податківці нагадали, що сума авансів, сплачених при виплаті дивідендів, яка не врахована у зменшення податкових
зобов'язань в поточному звітному періоді і не відображена в рядку 13.5.1 додатка ЗП до декларації, відноситься у
зменшення нарахованої суми податку майбутніх звітних періодів і відображається рядком нижче – у рядку 13.5.2
додатка ЗП.
Тобто, така сума не формує переплату з податку на прибуток, а акумулюється в декларації за звітний період для
використання у зменшення податку на прибуток в майбутньому, а саме «буде врахована у зменшення нарахованої суми
податку на прибуток у декларації з податку на прибуток за 2015 рік при визначенні щомісячних авансових внесків, що
підлягатимуть сплаті в наступний 12-місячний період».
Виходячи з вищевикладеного, розуміємо, що переплата буде врахована навіть не у зменшення податку на прибуток
за підсумками 2015 року, а тільки у зменшення авансових внесків, що підлягатимуть сплаті у 2016-2017 роках.

Роз’яснення ДФСУ від 09.06.2015: чи мають право контролюючі органи вимагати обов'язкового
нарахування мінімальної заробітної плати і утримання з її розміру ПДФО
ДФСУ нагадала, що контроль за дотриманням законодавства про оплату праці здійснюють:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду і контролю за
дотриманням законодавства про працю;
органи доходів і зборів.
Так як мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для
підприємств всіх форм власності та господарювання, контролюючі органи мають право здійснювати контроль за її
нарахуванням, утриманням з її розміру ПДФО.
Крім того, абзацом 5 ст. 265 КЗпП встановлено штраф за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті
праці, у розмірі 10 мінзарплат за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення.

Роз’яснення ДФСУ від 12.06.2015: чи може платник ПДВ у 2015 році подати уточнюючий розрахунок до
декларації з ПДВ за звітний період 2014 р. і відобразити у складі податкового кредиту суму податку за
податковою накладною, з дати складання якої минуло понад 365 календарних днів
Починаючи з 01.01.2015 платники ПДВ, які станом на зазначену дату не включили до податкового кредиту суми
ПДВ за податковими накладними, складеними з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., можуть реалізувати своє право на
формування податкового кредиту за такими податковими накладними шляхом подання уточнюючих розрахунків за
відповідні звітні періоди, але з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ. Тобто за звітний період січень
2014 року уточнюючий розрахунок може бути поданий не пізніше ніж через 1095 днів починаючи з 20.02.2014 р., за
грудень 2014 року - не пізніше ніж через 1095 днів починаючи з 20.01.2015 р.
Це стосується податкових накладних, складених у 2014 році як в електронному, так і в паперовому вигляді, як
зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, так і тих, які за чинними до цієї дати правилами не підлягали
реєстрації в ЄРПН.
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Проекти змін в законодавчі акти

Проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно мінімальних
розмірів оплати праці»
На сайті Міністерства соціальної політики опубліковано даний законопроект. Документ розроблено для
удосконалення законодавства відносно визначення розміру мінімальної заробітної плати, мінімального рівня оплати
праці як державної гарантії, в залежності від складності роботи, кваліфікації працівника.
Пропозиції та зауваження щодо проекту приймаються Мінсоцполітики протягом місяця з дня опублікування.

Проект Постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р.
№957»
Постановою №957 затверджено розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних
напоїв.
Проект розроблено з метою скорочення тіньового обороту лікеро-горілчаних виробів, поліпшення умов ведення
бізнесу виробниками алкогольних напоїв і, відповідно, збільшення надходжень до бюджету від акцизного та інших
податків. Для досягнення цього пропонується збільшити розмір мінімальних цін на алкогольні напої до розміру, що
відповідає собівартості виробництва і обороту зазначеної продукції. А саме:
на горілку – на 25%;
на коньяк – в середньому на 31%;
на вина – на 35%.
Зауваження і пропозиції до проекту постанови можна надсилати до Мінфіну і Держрегуляторної служби протягом
місяця.

Проект Закону (законопроект № 2049а) «Про мораторій на застосування реєстраторів розрахункових
операцій платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп»
Законопроект пропонує встановити заборону (мораторій) на застосування РРО єдинниками І-ї, ІІ-ї та ІІІ-ї груп.
Проте, заступник Міністра фінансів О. Макеєвої, запевнила, що РРО для єдинників ІІІ-ї групи з 1 липня не скасують.

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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