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Новини податкового законодавства
(17-21 листопада 2014)

Змінено порядок обліку платників податків і зборів
Мінфін наказом від 14.11.2014 р. №1127 затвердив зміни до Порядку обліку платників податків і зборів. Ці зміни пов'язані зі
створенням ВЕЗ «Крим» і проведенням АТО, спрощенням процедури державної реєстрації підприємницької діяльності та
вдосконаленням оподаткування інвестиційної діяльності.

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Мінфін наказом від 14.11.2014 р. №1130 затвердив Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість. Відповідно
до цього наказу не підлягають обов'язковій перереєстрації платники податку на додану вартість, внесені до реєстру платників
податку на додану вартість до набрання чинності цим наказом.
А також з 01 червня 2014 року вважається анульованою реєстрація осіб як платників податку на додану вартість, які станом на
31 травня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території
Автономної Республіки Крим або міста Севастополя.

Нові критерії для відшкодування ПДВ, що будуть діяти з 2015р.
Мінфін наказом від 14.11.2014 р. №1128 затвердив Порядок визначення відповідності платника податку на додану вартість
критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Зокрема,
встановлено, що відшкодування інвестору (оператору) за угодою про розподіл продукції здійснюється без застосування
затверджених критеріїв на отримання автоматичного бюджетного відшкодування.
У зв'язку з цим, втрачає чинність, наказ Міністерства доходів і зборів від 10 грудня 2013 року №781.

Постанова НБУ «Про врегулювання ситуації на валютному ринку України» від 20.11.2014р. №734.
Цією постановою НБУ продовжив дію вимоги щодо обов’язкового продажу 75% надходжень в іноземній валюті до 02 грудня
2014р., а також нагадав, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України
"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.
Постанова №734 набрала чинності 22 листопада 2014 року і діє до 02 грудня 2014 року включно.

Роз’яснення ДФСУ:
щодо виправлення помилки в новому Реєстрі податкових накладних
ДФСУ в інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (категорія 101.21) зазначає, що відповідно до п. 1 розд. І Порядку ведення
реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.2014 р. № 958, виправлення
помилки в Реєстрі здійснюється методом ”сторно” за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення
такої помилки.
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Проекти змін в законодавчі акти
Від’ємне значення ПДВ, яке сформоване до 1 січня 2015 року, відшкодовуватимуть за старою схемою
ДФС України підготувала порядок обліку від’ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів, що задеклароване впродовж
звітних (податкових) періодів до 1 січня 2015 року. Цей проект буде оприлюднено на офіційному веб-порталі для публічного
обговорення. А додаткові можливі варіанти використання залишків від’ємного значення у 2015 році зараз на рівні ДФС
опрацьовуються спільно з бізнесом та громадськістю.
Нагадаємо, що з 01.01.2015р. в Україні почне діяти електронний формат адміністрування ПДВ.
Порядок електронного адміністрування ПДВ затверджено постановою КМУ від 16.10.2014 №569. ДФС України налаштована на
подальше вдосконалення системи електронного адміністрування ПДВ.
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