№24 від 01 липня 2015

Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(15 – 29 червня 2015)

Закон України (законопроект від 29.05.2015 №2980 – прийнято 18.06.2015) «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування та стягнення військового збору з
грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в
антитерористичній операції»
Законом пропонується звільнити від оподаткування доходи у вигляді грошового забезпечення працівників
правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового,
начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної
охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань та інших осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції на
період її проведення.

Роз’яснення ДФСУ від 08.06.2015 щодо перерахунку ЄВ у разі зміни класу професійного ризику
виробництва в середині року
Відповідно Закону України від 8 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування", визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної
діяльності здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків у порядку, встановленому Кабміном.
Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий
календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.
Згідно з п. 9 розд. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 №449, у разі зміни класу професійного ризику
виробництва платник за період з дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування самостійно здійснює перерахунок єдиного внеску.
Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку платник відображає у звіті про нараховані суми єдиного
внеску, який подається ним за звітний період.
Таким чином, у разі зміни класу професійного ризику виробництва в середині року платник здійснює перерахунок ЄВ
за період з 01 січня поточного року до дати встановлення нового класу професійного ризику.

Лист ДФСУ від 28.05.2015 №11246/6/99-99-19-03-02-15 «Щодо уточнення показників додатка 2 до
податкової декларації з ПДВ»
В листі ДФСУ надає роз’яснення, якщо підприємством у таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ за лютий 2015 року
помилково не було відображено непогашений залишок сум податку на додану вартість, що були заявлені до
бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, платник
може виправити таку помилку шляхом подання уточнюючого розрахунку до такої декларації (з урахуванням строків
давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) із поданням додатка 2, який містить інформацію про
уточнені показники, зокрема у графі 5 таблиці 1. Надалі суми, відображені у графі 5 таблиці 1 додатка 2, можуть бути
спрямовані лише для врахування у розрахунку реєстраційної суми (підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 розділу XX
Кодексу) і не можуть бути передекларовані як бюджетне відшкодування.
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Лист ДФСУ від 02.06.2015 №19441/7/99-99-19-02-02-17 «Щодо подання звітності та сплати авансових
внесків у разі неотримання прибутку або отримання збитку за результатами I кварталу 2015 року»
ДФСУ наголошує, що новою редакцією п. 57.1 ст. 57 Кодексу не передбачено право платника податку, який сплачує
авансовий внесок, подавати податкову декларацію за I квартал у разі неотримання ним прибутку або отримання збитку
та можливість припинити сплату авансових внесків.
Тобто, якщо платник податку на прибуток, який сплачує авансові внески за результатами 2014 року та за
підсумками I кварталу 2015 року не отримав прибуток або отримав збиток, такий платник не має підстав для подання

податкової декларації за I квартал 2015 року та повинен сплачувати нараховані щомісячні авансові внески в декларації
за 2014 рік у березні 2015 року - травні 2016 року.

Постанова КМУ від 17.06.2015 №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її
територіальним органам про прийняття працівника на роботу»
Даною постановою встановлюється, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних
органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування за формою (згідно з додатком до Постанови) 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 п'ятьма особами.
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".

Роз’яснення ДФСУ від 08.06.2015 щодо здійснення коригування податкових зобов'язань постачальником,
якщо при отриманні покупцем товарів встановлено їх нестачу
ДФСУ зазначає, що правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару регламентовані ст. 670
Цивільного кодексу України.
Відповідно до частини першої ст. 670 ЦКУ, якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це
встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає,
або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за
нього грошової суми.
Тому, якщо при отриманні покупцем товарів встановлено їх нестачу понад норми природного убутку та повідомлено
про це постачальника, то постачальник таких товарів має скласти розрахунок коригування до відповідної податкової
накладної та направити його покупцю, якщо визнає претензію покупця щодо такої нестачі та не прийме рішення про
передання кількості товару, якої не вистачає.
На підставі розрахунку коригування постачальник (продавець) товарів/послуг здійснює коригування податкових
зобов'язань, а отримувач (покупець) товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до ст. 192
розд. V ПКУ (за умови дотримання положень законодавства щодо віднесення сум до податкового кредиту).

Лист ДФСУ від 09.06.2015 №11999/6/99-99-19-01-01-15 «Про надання роз'яснення щодо проблемних
питань, що виникають у процесі практичного застосування податкового законодавства»
Державна фіскальна служба України розглянула лист громадської організації "Всеукраїнський бухгалтерський клуб"
від 27.04.2015 №9 щодо роз'яснення проблемних питань, що виникають у процесі практичного застосування
податкового законодавства, та надала відповіді на наступні питання:
щодо відображення у витратах сум, витрачених на придбання бутильованої питної води для загального
користування;
щодо зменшення податку на прибуток на суму податку на нерухомість;
щодо списання ПММ та відображення перевищення витрат палива над лінійною нормою;
щодо виписки податкової накладної на суму перевищення собівартості послуги над її договірною вартістю;
щодо дати (періоду) відображення податкового кредиту при продажу товару через перевізника та по авансовим
звітам;
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щодо вибору напрямків використання залишку від’ємного значення ПДВ у дод. 2 до декларації за лютий 2015;
щодо оформлення та реєстрації податкової накладної в ЄРПН різними особами;
щодо відображення сум акцизного податку у податковій накладній;
щодо нарахування та сплати податку на нерухомість.
Нагадаємо, що згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Лист ДФСУ від 22.06.2015 №22361/7/99-99-19-03-02-17 «Про податок на додану вартість»
Даним листом ДФСУ повідомляє, що збільшення суми податку, на яку платник має право зареєструвати
податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних,
визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, за рахунок сум помилково та/або надміру сплачених станом на
01.07.2015 грошових зобов'язань з податку на додану вартість з урахуванням технологічного процесу буде здійснено
до 10 липня 2015 року.

Постанова КМУ від 17.06.2015 №405 «Про внесення змін до Положення про військово-транспортний
обов'язок»
Цим Положенням визначається порядок виконання військово-транспортного обов'язку для задоволення потреб
Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також правоохоронних органів
спеціального призначення, Держспецзв'язку та Держспецтрансслужби на особливий період транспортними засобами і
технікою усіх типів і марок вітчизняного та іноземного виробництва, їх повернення під час демобілізації та компенсації
шкоди, завданої транспортним засобам і техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації.
Також передбачено, що керівники підприємств щорічно подають військовим комісаріатам до 20 червня та 20 грудня
інформацію про наявність транспортних засобів та техніки, їх технічного стану , а також про громадян, які працюють на
підприємствах на таких транспортних засобах та техніці.
Залучення під час мобілізації транспортних засобів та техніки оформляється актом приймання-передачі.
Дана Постанова набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

Проекти змін в законодавчі акти

Проект Закону України від 08.06.2015 №2045а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних
банків з ринку»
На сьогодні досвід виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб банків з ринку виявив необхідність в
удосконаленні деяких норм законодавчих актів з метою підвищення інституційної спроможності Фонду та прискорення
отримання вкладниками їх коштів.
Крім того, створення у структурі Фонду "консолідованого офісу з продажу активів неплатоспроможних банків",
прискорення виплати відшкодування коштів вкладникам та продовження строків ліквідації банків до 5 років є
зобов'язаннями української сторони перед міжнародними фінансовими організаціями.
Метою законопроекту є удосконалення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі
консолідація продажу активів в структурі Фонду, а також посилення захисту прав вкладників шляхом прискорення
проведення виплат відшкодування коштів таким вкладникам.
Також проектом пропонується з 01.01.2016 зменшити строк запровадження тимчасової адміністрації з 3-х місяців до
1-го та з 01.01.2017 розширюється суб'єктний склад, на який поширюються гарантії Фонду за рахунок фізичних осіб підприємців щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01.01.2017.
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Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової декларації про
майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і
доходи» від 15.06.2015
Документ розроблено з метою приведення у відповідність наказу Міндоходів від 11.12.2013р. №793 та Закону від
28.12.2014р. №71, яким внесено зміни в порядок оподаткування доходів фізичних осіб. Крім цього, було внесено зміни
Законом №450 від 19.05.2015р. – збільшена база оподаткування доходів фізичних осіб з 10 до 17 розмірів мінімальної
заробітної плати для застосування ставки 15%.

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття банками на
виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати» від 15.06.2015
В проекті зазначено, якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума єдиного внеску
менша, ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, у зв’язку із застосуванням платниками єдиного внеску
понижуючого коефіцієнта, банки приймають від таких платників єдиного внеску грошові чеки та/або платіжні
доручення, та/або інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом
із Заявою.
Заява повинна містити: повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) страхувальника згідно із Єдиним
державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, та страхувальників, на яких не поширюється дія
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";
код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта;
місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;
період, за який цей страхувальник застосовує коефіцієнт;
підписи страхувальника – посадових осіб та/або фізичної особи страхувальника, засвідчені печаткою
страхувальника (за наявності).
Якщо страхувальником зазначено недостовірні дані в Заяві (період, за який страхувальник застосовує коефіцієнт)
фінансові санкції, передбачені п. 2 ч. 12 ст. 25 Закону, до банка, фіскальними органами, не застосовуються.

Проект Закону України від 19.06.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання - платників єдиного
податку»
Законопроектом пропонується внести зміни до:
1. Податкового кодексу України щодо:
виведення в окрему – 5-ту – групу платників єдиного податку обсягом річного доходу до 20 000 000 грн. та
віднесення до 3-ї групи платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців з граничним обсягом доходу у розмірі
4 500 000 грн. (для платників ПДВ) та 4 000 000 грн. (для неплатників ПДВ) (ст. 291);
встановлення для платників єдиного податку 3-ї групи річного податкового (звітного) періоду (ст. 294);
скасування обов'язковості застосування РРО платниками єдиного податку 2-ї і 3-ї груп з 01.07.2015 року та з
01.01.2016 року відповідно.
2. Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" щодо:
удосконалення процедур подання звітності в електронній формі з використанням РРО (ст. 3);
уточнення терміну експлуатаційного використання РРО (ст. 12);
більш чіткої правової регламентації процедури проведення ремонту РРО центрами сервісного обслуговування та
конкретизації обов'язків таких центрів (ст. 14);
зменшення (оптимізація) розміру фінансових санкцій за порушення порядку використання РРО суб'єктами
господарювання (ст. 17 та ст. 30);
встановлення відповідальності центрів сервісного обслуговування та запровадження фінансових санкцій за
порушення покладених на них обов'язків (ст. 24).
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Проект Закону України від 23.06.2015 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України»
Основною метою підготовки проекту є удосконалення функціонування системи електронного адміністрування для
ефективного її запровадження на постійній основі з 1 липня 2015 року.
З цією метою законопроектом передбачається:
врегулювати проблемні питання отримання та складання податкових накладних;
скасувати необхідність проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних після
01.07.2015, в оподатковуваних операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років їх використання;
врегулювати питання акумулювання коштів на спеціальних рахунках с/г підприємств;
надати платнику податку право на отримання інформації про рух коштів на його рахунках в системі
електронного адміністрування податку;
скоротити реквізити податкової накладної, які втратили актуальність;
забезпечити коректне формування з 01.07.2015 показника суми податку, на яку платник має право
зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, зокрема, пропонується передбачити
"обнуління" такого показника станом на 01.07.2015 та включення до нього суми середньомісячного розміру сум
податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останніх 12 звітних місяців / 4 квартали
(так званий "овердрафт"); суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану
вартість станом на 01.07.2015; суми від'ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015; залишки коштів на
електронному рахунку платника;
скасувати спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також
рибальства з 1 січня 2016 року, з метою виконання Листа про наміри до Міжнародного валютного фонду України від 27
лютого 2015 року;
визначити, що на кошти, які знаходяться на електронних рахунках платників, не поширюється дія Закону
України "Про виконавче провадження", та зобов'язати зняти арешт з коштів, на які такий арешт був накладений.

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.
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HR-audit | Юридична підтримка |
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