03 листопада 2014

Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(27-31 жовтня 2014)

Постанова НБУ щодо валютного регулювання
Постановою Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» №685 від
30.10.2014 скасовано окремі тимчасові заборони на проведення операцій в іноземній валюті, що містилися в Постанові №540 від
29.08.2014. Так, 22 вересня 2014 року Постановою №591 було внесено зміни до Постанови №540, що, серед іншого, передбачалося
встановлення до 2 грудня 2014 року заборони на проведення в іноземній валюті операцій:
зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без увезення товару на територію України;
зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими продукція була ввезена на територію України та здійснено митне
оформлення на підставі ввізної митної декларації, дата оформлення якої перевищує 180 днів.

Постанова №685 вступила в силу з 3 листопада 2014 року.

Лист НБУ щодо штрафів та пені на час проведення АТО
Банкіри зобов'язані списати пеню та штрафи по кредитам, нараховані в період проведення АТО (починаючи з 14.05.14р.). Це
стосується також осіб/бізнесу, які постійно проживають/вели господарську діяльність або ж вимушені були переселитися із зони АТО.
Це прямо передбачено ст. 2 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" від 02.09.14 р.
№ 1669-VII. Саме тому Нацбанк наголосив про безумовне дотримання банкірами всіх положень цього Закону.

Лист НБУ "Щодо виконання Закону України від 02.09.2014 № 1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції" від 27.10.14 р. № 18-112/62138.

Закон щодо спрощення порядку відкриття бізнесу вступає в силу
В листопаді вступає в силу Закон, який передбачає право (не обов'язок) підприємства мати печатку, до того ж немає необхідності
в отриманні дозвільних документів для виготовлення печаток (ст. 581 ГКУ). Тепер фермерські господарства, кооперативи, товарні
біржі, колективні сільгосппідприємства, торгово-промислові палати, кредитні спілки та їх асоціації можуть мати печатки. Окрім того,
обов'язковість скріплення печаткою письмового правочину, передбачене ч.2 ст. 207 ЦКУ, скасовується.
Також скасовується необхідність ставити печатку, зокрема, на таких документах:
пропозиції конкурсних торгів та ціновій пропозиції;
протоколі загальних зборів акціонерів, рішенні акціонера;
векселі;
звіті про оцінку майна та інших документах.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" від
15.04.14 р. № 1206-VII. Закон набирає чинності через шість місяців із дня опублікування.

Затверджено перелік населених пунктів, які знаходяться у зоні АТО
Кабмін оприлюднив перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася АТО.
Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична
операція» від 30.10.14 р. № 1053-р
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Роз’яснення ДФСУ:
щодо реєстрації податкових накладних від 31.10.2014р.

Зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування можна з 0 до 23-00 годин.
Реєструє податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних платник ПДВ не пізніше 15 календарних днів, наступних за
датою їх складання. Якщо п'ятнадцятий день, що настає за днем їх виписки, припадає на святковий чи вихідний, то терміни
реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не переносять;

щодо військового збору від 31.10.2014р.

У разі якщо суму коштів на лікування працівника та придбання лікарських засобів не виплачують (не компенсують) працівникові,
а працедавець перераховує її на рахунок закладу охорони здоров'я, то такий дохід слід розглядати як надання працедавцем цільової
благодійної допомоги разового характеру. Тобто таку суму коштів військовим збором не оподатковують.

щодо порядку обчислення акцизного податку з товарів, на які встановлені ставки в іноземній валюті від
29.10.2014р.

Акцизний податок з товарів/продукції, на які встановлені ставки в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і
розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому
здійснюється реалізація товару/продукції, і залишається незмінним протягом кварталу.
Порядок обчислення акцизного податку регулюється розділом VI Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI,
із змінами та доповненнями.

Проекти змін в законодавчі акти
Проект від 29.10.2014р. про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010
року № 1232 "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних
звірок"
Прийняття регуляторного акта має вдосконалити процедуру проведення контролюючими органами зустрічних звірок, надати
можливість врегулювати питання документального оформлення фактів, за наявності яких неможливо провести зустрічну звірку із
суб'єктом господарювання.

За детальною інформацією, будь ласка,
звертайтеся:

Kyiv Audit Group (PRAXITY):
• незалежний аудитор, 19-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
igumvova@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!
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