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Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(10-14 листопада 2014)

Розпорядження Кабінету Міністрів України №1079-р від 05.11.2014
Прем’єр-міністр України А.Яценюк підписав Розпорядження КМУ «Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від
30 жовтня 2014 р. № 1053» № 1079-р від 05.11.2014 по відношенню до переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася
антитерористична операція.

Активи та зобов’язання інвентаризуватимуть по-новому з 1 січня 2015 року
Мінфін затвердив нове Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань від 02.09.2014 № 879, яке набере чинності з
01.01.2015. Положення №879 чітко структуроване та складається з наступних чотирьох розділів:
загальні положення;
організація та основні правила проведення інвентаризації;
порядок інвентаризації активів та зобов’язань;
перевірка та оформлення результатів інвентаризації.

В цьому році підприємства востаннє будуть проводити інвентаризацію на підставі Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Мінфіну від 11.08.1994 №69.

Постанова НБУ «Про регулювання грошово-кредитного ринку» від 12.11.2014 №719
Цією Постановою встановлено з 13 листопада 2014 року облікову ставку у розмірі 14% річних. Це своє рішення НБУ
обґрунтував прискоренням інфляції, відтоком гривневих депозитів, порушенням рівноваги на валютному ринку.

Роз’яснення ДФСУ:
щодо сум орендної плати за нерухоме (рухоме) майно від 14.11.2014р.

Оскільки під об'єктом оподаткування військовим збором слід розуміти дохід, який нараховується платнику податків у зв'язку з
відносинами трудового найму на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, сума доходу
нарахованого (отриманого, виплаченого) у вигляді орендної плати, що виплачується суб'єктом господарювання за договором
оренди нерухомого (рухомого) майна фізичній особі, не є об'єктом оподаткування військовим збором.

Проекти змін в законодавчі акти
Щодо ведення єдиного реєстру податкових накладних
На сайті ДФСУ опубліковано для обговорення проект постанови Кабінету міністрів «Про внесення змін в постанову Кабінету
міністрів від 29.12.2010 № 1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних». Документом
передбачено, що всі податкові накладні та розрахунки коригувань до них, які будуть складені після 01.01.2015р. обов’язково повинні
бути зареєстровані в ЄРПН. В тому числі податкові накладні, складені на отримані послуги від нерезидента, що не видаються
покупцю и залишаються у постачальника, а також в рамках виконання договорів про розподіл продукції. Щодо коригування, яке
буде складено після 01.01.2015 на податкову накладну виписану до цієї дати, то його можна буде зареєструвати в ЄРПП тільки після
реєстрації податкової накладної.
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Щодо визначення відповідності платника податку
ДФСУ також опублікувала проект наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку
критеріям, що дають право отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ».
Для отримання автоматичного бюджетного відшкодування платник ПДВ повинен відповідати критеріям, що визначені в
Податковому кодексі. Податківці детально розписали дані, на підставі яких формуються критерії, і порядок їх розрахунку. Визначення
відповідності платника ПДВ цим критеріям здійснюється протягом 15 днів після граничного строку надання звітності, якщо платник
не відповідає критеріям, то місцевий орган ДФСУ направляє йому протягом 17 днів після граничного строку письмове повідомлення.

Щодо порядку заповнення податкової накладної
ДФСУ опублікувала проект наказу Мінфіну «Про внесення змін в наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014р. № 957».
Цей документ розроблено для приведення у відповідність закону від 31.07.2014 г. № 1621-VІІ і від 07.10.2014 г. № 1690-VІІ.
Так з 01.01.2015р. податкові накладні будуть складатися виключно в електронній формі. Також згідно проекту в податковій
накладній змінена шапка – вона буде складатися із двох граф «Складається оператором інвестору за багатосторонньою угодою про
розподіл продукції» і «Не видається покупцю (тип причини)». Крім того, в самій формі податкової накладної колонка 5 «Одиниця
виміру товару/послуги» буде складатися із двох колонок «Умовне позначення (українське)» і «Код».

ДФСУ приймає зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати опублікування.
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пропонується з метою інформування
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