№30 від 28 вересня 2015

Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(07 – 27 вересня 2015)

Лист Пенсійного фонду від 21.08.2015 №39425/05-10 «Щодо складання звітності з нарахованого
єдиного внеску»
Відповідно до роз’яснень Пенсійного фонду, коли необхідно відобразити донарахування єдиного внеску до
мінімального розміру з мінімальної зарплати, встановленої законом за місяць, за попередні звітні періоди починаючи з
травня 2015 року використовується тип нарахування з кодом 2 для відображення таких сум в табл.6 дод.4 до Порядку
(до травня 2015 р. використовується тип нарахування з кодом 13). При цьому заповнюються лише реквізити 19 та 21
табл.6 дод.4 до Порядку. За звітні періоди по квітень 2015 року включно таке донарахування відображається лише у
рядках 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 та 6.1.8 табл.1 дод.4 до Порядку.

Лист Міністерства юстиції України «Щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної
особи» від 10.08.2015 №К-15171/19.3
Міністерство юстиції України нагадало, якщо в юридичної особи відсутні кінцеві бенефіціарні власники, то
держреєстратору необхідно подати відомості про їх відсутність. Для цього подається заповнена реєстраційна картка
форми №4. І заповнюються лише ті поля, які стосуються зміни відомостей про юрособу, що вносять до ЄДРЮОФОП.
Відомостей про кінцевого бенефіціарного власника не подають: політичні партії, творчі спілки, їхні територіальні
осередки, адвокатські об'єднання, торгово-промислові палати, релігійні організації, держ- та комунпідприємства,
держоргани, органи місцевого самоврядування та їхні асоціації. Також від цього обов’язку звільнено юросіб, учасниками
яких є винятково фізособи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юросіб збігаються з їх учасниками,
та лише за умови, що таких юросіб зареєстровано до 24.11.2014.
Юридичні особи, створені до 25.11.2014, зобов’язані були повідомити держреєстратора про своїх кінцевих
бенефіціарів чи їх відсутність до 25.09.2015.

Лист МЗС від 27.08.2015 №72/14-612/1-2075 «Щодо набрання чинності міжнародним договором»
Цим листом Міністерство закордонних справ інформує, що 17 серпня 2015 року набрали чинності Конвенція між
Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням
стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна і Протокол до неї, вчинені 19 квітня 2013 року в м. Києві
та ратифіковані Законом України N 606-VIII від 15.07.2015.

Роз’яснення ДФСУ від 03.09.2015 «Чи повинен покупець - платник ПДВ самостійно зменшити податковий
кредит у разі відмови з боку постачальника товарів/послуг надати розрахунок коригування при
поверненні постачальнику товарів/послуг або поверненні покупцю попередньої оплати?»
Відповідно до роз’яснення, у випадку повернення покупцем-платником ПДВ товарів/послуг постачальнику або при
поверненні постачальником покупцю суми попередньої оплати за товари/послуги, придбання товарів/послуг фактично
не відбувається, а тому такий покупець-платник ПДВ має здійснити коригування сум податкового кредиту,
сформованого при придбанні товарів/послуг, за результатами податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.
Коригування податкового кредиту здійснюється незалежно від факту отримання розрахунку коригування до податкової
накладної.
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Лист Міністерства соціальної політики України «Про складання графіків відпусток» від 29.07.2015
№191/10/136-15
Міністерство нагадало, що Закон України «Про відпустки» поширюється на всіх громадян, які працюють на
підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб. Тому вимога щодо складання графіка відпусток має бути
дотримана й у випадку, якщо на підприємстві працює лише три найманих працівники.
У разі відсутності графіка може бути накладено адмінштраф згідно зі ст. 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (за «інші порушення вимог законодавства про працю»), що наразі становить від 30 до 100
неоподатковуваних мінімумів, тобто від 510 грн. до 1700 грн.
Лист Державної фіскальної служби України від 07.09.2015 №33074/7/99-99-15-04-01-17 «Про подання
Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для
споживачів усіх форм власності»
Податкова декларація Збору за серпень ц. р. подається за формою, затвердженою наказом ДПА України від
24.12.2010 №1017 "Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності", зареєстрованим в Мінюсті 12.01.2011 за №36/18774, а
за вересень та наступні податкові періоди за новою формою, затвердженою Наказом №654.
Наказ ДФСУ від 08.09.2015 №681 «Реєстр великих платників податку на 2016 рік»
ДФС України затвердила Реєстр великих платників податків на 2016 рік. До списку ввійшли 1751 підприємств.
Платники податку, які потрапили до цього списку, мають стати на облік у контролюючому органі, що здійснює
супроводження великих платників податків з початку 2016 р.
До Реєстру великих платників податків включають юросіб, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні 4
послідовні (звітні) квартали перевищує 500 млн. грн. або загальна сума сплачених до Держбюджету податків за
аналогічний період перевищує 20 млн. грн.
Лист Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Щодо повернення коштів, що надійшли на
кореспондентський рахунок банку, що ліквідується, для зарахування на поточні рахунки клієнтів банку
або для виплати переказів» від 09.09.2015 №12-31488/15
Згідно листа, банк, що ліквідується, з 12 серпня 2015 року зобов’язаний повертати ініціаторові переказу кошти, що
надійшли на кореспондентський рахунок банку для зарахування на поточні рахунки клієнтів банку або для виплати
переказів протягом процедури ліквідації до дня відкриття банком накопичувального рахунку в НБУ. Проте це не
стосується коштів, призначенням платежу за якими є погашення зобов'язань перед банком.
Вказане правило запроваджено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» від
16.07.15 р. №629-VIII.
Постанова КМУ від 08.09.2015 №693 «Порядок надання державними органами, державними
реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, котрим
визначено механізм надання інформації, яка стосується ідентифікації та/або необхідна для вивчення
клієнта, уточнення інформації про нього чи проведення поглибленої перевірки клієнта»
Відповідно до Постанови на запит суб’єкта інформацію про клієнта надають:
державні органи — Мін’юст, ДФС, ДМС і відділи державної реєстрації актів цивільного стану;
державні реєстратори.
Запит надсилається суб’єктом за місцезнаходженням відповідного держоргану, державному реєстратору в письмовій
формі, підписується керівником суб’єкта чи особою, яка його заміщує, і скріплюється печаткою (за наявності) суб’єкта,
за формою, затвердженою Наказом №654.
Лист ДФСУ від 08.09.2015 №19204/6/99-95-42-01-16-01 щодо оподаткування митними платежами
майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з
іноземними інвестиціями
В листі податківці відмітили, що товари (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не
пов’язаною з провадженням підприємницької діяльності), які ввозяться на митну територію України на строк не менше
3-х років іноземними інвесторами для інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок
іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями, звільняються від сплати ввізного
мита.
При цьому у разі відчуження майна, яке ввозиться в Україну, як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу
підприємств з іноземними інвестиціями, раніше трьох років з часу зарахування його на баланс, ввізне мито сплачується
на загальних підставах (ч. 2 ст. 287 МКУ).
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Лист ДФСУ від 25.08.2015 №8135/П/99-99-15-03-01-14 щодо застосування спрощеної системи
оподаткування
В даному листі податкова нагадала, що згідно ст. 3 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 №1280-IV
визначено, що сфера телекомунікацій є складовою частиною галузі зв'язку України.
Діяльність у сфері телекомунікацій провадиться за умови включення до реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів (ч. 1 ст. 42
Закону №1280).
Тобто, суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері зв'язку, що підлягає ліцензуванню, не можуть
застосовувати спеціальний податковий режим, оскільки зазначена діяльність не відповідає умовам перебування на
спрощеній системі оподаткування (абз. 8 пп. 291.5.1 ПКУ).
Відповідно до абз. 8 пп. 291.5.1 ПКУ, діяльність із надання послуг пошти (окрім кур'єрської діяльності) та зв'язку
(окрім діяльності, що не підлягає ліцензуванню) заборонена для спрощеної системи оподаткування.
Для того, щоб отримати можливість переходу на спрощену систему оподаткування в разі нездійснення послуг, що
підлягають ліцензуванню, суб'єкт господарювання повинен анулювати наявну ліцензію й подати до контролюючого
органу в установлений ПКУ строк заяву про обрання спрощеної системи оподаткування.
Верховна Рада України: Закон України від 17.09.2015 № 704-VIII «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік» (щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної
заробітної плати)
Законом, передбачено перенесення підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 1 грудня
на 1 вересня 2015 року.
Тобто, з 01.09.2015 розмір мінімальної заробітної плати становить 1 378 грн., а прожитковий мінімум:
на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1 330 грн.,
для дітей віком до 6 років – 1 167 грн.
для дітей віком від 6 до 18 років – 1 455 грн.
для працездатних осіб – 1378 грн.
осіб, які втратили працездатність – 1074 грн.
Крім цього передбачено також зміни основних показників державного бюджету, а саме: збільшення відповідних
видатків державного бюджету, зокрема на виплати:
пенсій;
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам;
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
підвищення розміру стипендій аспірантам, клінічним ординаторам та докторантам навчальних закладів та
наукових установ у зв’язку із змінами умов оплати праці;
збільшено обсяги освітньої субвенції – на 1.603,4 млн. грн., медичної субвенції – на 1.407,7 млн. грн. та
субвенції на підготовку робітничих кадрів – на 205,7 млн. грн.;
збільшено відповідні видатки для фінансового забезпечення невідкладних потреб на оборону і безпеку
держави, у тому числі пов’язаних із проведенням антитерористичної операції;
відновлено видатки на придбання цифрових мамографів і ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного
виробництва, які були виключені Законом №648;
збільшено обсяг резервного фонду державного бюджету з метою оперативного реагування на ліквідацію
можливих наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру.
Постанова КМУ від 16.09.2015 №708 «Порядок надання державними органами, органами місцевого
самоврядування та державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до
Державної служби фінансового моніторингу»
Порядок визначає процедуру надання до Держфінмоніторингу:
державними органами, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення, інформації про фінансові операції, стосовно яких є підозра, та їх учасників, виявлені під час виконання своїх
функцій;
державними органами (окрім НБУ) й органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами
інформації (копій документів), необхідної для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань.
Дія цього документа поширюється на держоргани (окрім НБУ), зокрема ті, що провадять діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, органи місцевого самоврядування та державних
реєстраторів.
Інформація, що надається відповідно до цього Порядку, є таємницею фінансового моніторингу. Обмін зазначеною
інформацією, її розкриття й захист здійснюються відповідно до закону.
Інформація про фінансову операцію має містити такі відомості:
дата проведення фінансової операції (відмови в її проведенні, її призупинення);
сума фінансової операції;
зміст фінансової операції;
підстави підозри;
інші відомості про фінансову операцію (за наявності).
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Розпорядження КМУ від 16.09.2015 №977-р «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 країн (територій), в яких ставки податку на прибуток (корпоративного податку) на 5 і
більше % нижче, ніж в Україні. Так, з оновленого переліку виключені: Швейцарія, Грузія, Мальта, Ліван, ОАЕ, Сінгапур,
Марокко, Люксембург, Ямайка і Гваделупа.

Це розпорядження діє з 16.09.2015.

Постанова Правління Національного банку України від 24.09.2015 №627 «Про регулювання грошовокредитного ринку»
Нацбанк ухвалив рішення про зниження з 25 вересня 2015 року облікової ставки з 27% до 22%.
Як зазначено на офіційному сайті, НБУ продовжує пом’якшення грошово-кредитної політики, розпочате у минулому
місяці. Поступовий відхід від політики «дорогих грошей» стає можливим завдяки стійкому зниженню ризиків для цінової
стабільності в Україні.

Лист ДФС України «Щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ» від 16.09.2015
№19763/6/99-99-19-03-02-15
Представники ДФСУ зазначили, що зернової пільги, передбаченої пп.152 підрозділу 2 р.ХХ ПКУ, не застосовують
сільгосппідприємства, які відповідають критеріям п. 209.6 ПКУ.
Тобто ті платники податку, у яких вартість сільгосптоварів/послуг, поставлених протягом 12 місяців, становить
більше 75% вартості всіх товарів/послуг, операції з постачання власно вирощених зернових культур товарних позицій
1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД оподатковують за
ставкою 20% ПДВ.
Зауважимо, що контролери не вимагають, аби таке с/г підприємство перебувало на спецрежимі.
Крім цього операції з першого постачання зернових та техкультур за ставкою 20% ПДВ також обкладають
підприємства, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури в с/г підприємств – виробників.

Лист ДФСУ «Щодо порушень при заповненні форми №1ДФ» від 02.09.2015 №18766/6/99-99-17-02-01-15
ДФСУ повідомила: якщо під час перевірки за I, II квартали контролери виявлять порушення порядку заповнення та
подання податкових розрахунків за ф. №1ДФ, до податкового агента застосовується штраф в сумі 510 чи 1020 грн.
(якщо протягом року було застосовано штраф за аналогічне правопорушення), до загальної кількості порушень,
зазначених у абз. 1 п. 119.2 ПКУ, а не до кожного порушення окремо.

Постанова КМУ від 08.09.2015 №696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння
зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій
зайнятості для внутрішньо переміщених осіб»
Прийнято документ, який дозволить реалізувати на практиці заходи зі сприяння зайнятості переселенців. Відповідні
норми є також у Законі України «Про зайнятість населення» від 27.03.2015. Отже, щодо компенсації витрат на зарплату
переселенців, направлених центром зайнятості та прийнятих за строковими договорами — урядовці передбачили таке:
протягом 2-х місяців з дня працевлаштування такої особи слід подати до центру зайнятості заяву про компенсацію
витрат на оплату праці довільної форми та копії трудового договору з працівником або розпорядчого акта про
прийняття на роботу, завірені в установленому порядку.
Для отримання відповідних сум роботодавець не пізніше ніж через 5 робочих днів після виплати зарплати повинен
подати базовому центру зайнятості відомість (її форма у додатку 1 до прийнятого Порядку). Компенсуватимуть не лише
основну та додаткову зарплати, а нарахований на них єдиний соціальний внесок. Але в будь-якому разі, відшкодування
буде в межах середньої зарплати у відповідному регіоні за минулий місяць. Якщо ж компенсація надаватиметься за
неповний місяць, то вказаний граничний розмір визначатимуть пропорційно до відпрацьованих робочих днів.

Постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Лист ДФСУ «Щодо цільового використання коштів, що акумульовані сільськогосподарськими
підприємствами на спеціальних рахунках» від 11.09.2015 №33835/7/99-99-19-03-01-17
ДФСУ роз’яснила, що спецрежимники не можуть направляти суми ПДВ зі свого спеціального рахунку на основний
або додатковий електронний ПДВ-рахунок для збільшення реєстраційної суми.
Такі кошти прирівнюють до використаних не на виробничі цілі, тобто не за цільовим призначенням. За таке
порушення на спецрежимника чекають санкції: стягнення в бюджет суми, використаної не за призначенням, та сплата
25% штрафу.
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Проекти змін в законодавчі акти
Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за допуск працівника до роботи без
оформлення трудового договору (контракту) від 04.09.2015
Цим законопроектом запропоновано за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового
договору (контракту) та/або повідомлення в центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування
та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування про прийом працівника на роботу, карати штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на строк до 5-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до 3-х років
У законопроекті пропонується карати посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми
власності, а також підприємців штрафами від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів за порушення строків та неповну
виплату пенсій, стипендій та зарплат працівникам.
На сайті Президента зареєстрована електронна петиція щодо введення мораторію на зміни в існуючу
спрощену систему оподаткування
«Можливо, спрощена система оподаткування і не є досконалою, але вона дає можливість підприємцям і юрособам
працювати і надавати роботу іншим громадянам в досить важку ситуацію в країні, коли більшість великих підприємств у
різних сферах економіки не працюють або не мають можливості виплачувати робітникам заробітну плату.
Малий бізнес своєчасно платить податки в державний і місцеві бюджети, які є досить важливими в нинішній важкій
ситуації в країні. Тому не треба зараз, коли порушені старі економічні зв'язки і не налаштовані нові, руйнувати цю
систему оподаткування.»
Зареєстровано законопроект №3153 «Про особливості здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», який до 30 червня 2016 року продовжує мораторій на
перевірки
Новий законопроект продовжує мораторій на перевірки ще на рік, до 30 червня 2016 року. Виключенням є тільки
перевірки безпечності та якості харчових продуктів Державною ветеринарною та фітосанітарною службами України.
Згідно з проектом, позапланові перевірки дозволяються тільки за заявою громадянина про порушення прав
споживача та після погодження з ДРС. Ці дозволи будуть повністю публічними: кожен підприємець зможе перевірити
на сайті, чи має право держорган здійснювати перевірку і на якій підставі.
Мораторій значно знизить адміністративний тиск на бізнес та поліпшить бізнес-клімат в Україні. За відгуками
підприємців, рік його дії виявився чи не найефективнішим інструментом підтримки малого і середнього бізнесу та
дієвим прикладом дерегуляції.
Продовження заборони на перевірки дає Уряду та Верховній Раді додатковий час, щоб завершити реформу
державного контролю, зробивши його прозорим та ефективним.
Мінсоцполітики підготувало проект розпорядження КМУ про перенесення робочих днів у 2016 році
Для створення сприятливих умов святкування 7 січня - Різдва Христового, 8 березня - Міжнародного жіночого дня,
28 червня – Дня Конституції України, а також раціонального використання робочого часу, керівникам підприємств,
установ, організацій (за винятком органів ПФУ, Укрпошти, Держказначейства, банківських установ) проектом
розпорядження КМУ рекомендується перенести у 2016 році для працівників, яким установлено 5-денний робочий
тиждень із двома вихідними днями, робочі дні із:
п’ятниці, 8 січня — на суботу, 16 січня;
понеділка, 7 березня — на суботу, 12 березня;
понеділка, 27 червня — на суботу, 2 липня.
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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