№6 від 05 грудня 2014

Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(24 листопада-05 грудня 2014)

Постанова КМУ «Про затвердження переліку потреб, сума благодійної допомоги для задоволення яких не
включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб» від 26.11.2014р.
№653

Постанова НБУ «Про врегулювання ситуації на валютно-кредитному та валютному ринках України»
від 01.12.2014р. №758
НБУ продовжив дію обмежувальних заходів на грошово-кредитному та валютному ринках України.
Ще на три місяці збережено обов’язок розрахунку за експортними та імпортними операціями товарів протягом 90 днів та
обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України (МБВРУ) 75% надходжень інвалюти від експорту.
Також продовжено дію таких обмежень:
готівкову інвалюту одній особі за один операційний день продаватимуть у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3000 грн. в
межах однієї банківської установи;
банки видають готівку в гривнях через каси та банкомати до 150 000 грн. на добу на одного клієнта;
банки видають кошти в інвалюті або банківських металів з поточних чи депозитних рахунків у межах 15000 грн. на добу в
еквіваленті.
Серед нововведень відзначимо, що відтепер не підлягатиме обов’язковому продажу на МБВРУ інвалюта, що надійшла як
благодійна допомога на користь її набувачів.

Накази Мінфіну №957 та №958 від 22.09.2014р.
З 1 грудня 2014 року набрали чинності накази Міністерства фінансів України №957 та 958 від 22.09.2014р., якими затверджені
нові форми і порядки заповнення податкової накладної і реєстру податкових накладних. Також набрав чинності наказ
Мінфіну №966 від 23.09.2014р., яким оновлено звітність по ПДВ. Згідно п.46.6 Податкового кодексу України подавати декларацію по
новій формі необхідно за грудень 2014р., а платникам податку, які звітують поквартально – за 1 квартал 2015р.

Лист ДФСУ «Про податок на додану вартість» від 03.12.2014р №13311/7/99-99-19-03-02-17
Державна фіскальна служба України нагадала, що з 27 вересня на території Криму діє вільна економічна зона. Тому в листі
розглянуті питання особливостей оподаткування ПДВ та звільнення від оподаткування ПДВ на території ВЕЗ «Крим»,
ввезення/вивезення товарів на/з території ВЕЗ «Крим». Також нагадали про те, що з 1 червня 2014 року вважається анульованою
податкова реєстрація осіб, які на 31 травня 2014 року знаходилися на обліку в контролюючих органах АР Крим. Відповідно, ці
суб’єкти господарювання втратили статус платника ПДВ і не мають права складати та виписувати податкові накладні.
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Лист ДФСУ «Про сплату консолідованого податку на прибуток» №13127/7/99-99-19-02-01-17
від 03.12.2014р.
Платники податку на прибуток підприємств з місцем розташування на іншій території України, які мають відокремлені підрозділи
на території вільної економічної зони "Крим", та прийняли рішення про сплату консолідованого податку на прибуток, провадять
сплату такого податку консолідовано за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням відокремлених підрозділів з місцем
розташування на іншій території України.
При цьому при розрахунку показників консолідованої податкової декларації з податку на прибуток не враховуються
доходи/витрати відокремлених підрозділів, які розташовані на території вільної економічної зони "Крим", за період тимчасової
окупації.
Платники податку на прибуток із місцезнаходженням на території вільної економічної зони "Крим", які мають відокремлені
підрозділи на іншій території України, не можуть сплачувати податок на прибуток підприємств на консолідованій основі. Такі
відокремлені підрозділи із місцезнаходженням на іншій території України сплату податку на прибуток здійснюють самостійно як
окремі платники цього податку на такій іншій території України.

Роз’яснення ДФСУ «Основні правила роботи системи електронного адміністрування ПДВ»
від 04.12.2014р.
Система електронного адміністрування ПДВ не вносить кардинальних змін до загальних принципів справляння ПДВ,
затверджених Податковим кодексом України (далі - Кодекс). Норми Кодексу, які визначають коло платників ПДВ, об'єкт
оподаткування, принципи формування податкових зобов'язань та податкового кредиту, залишаються незмінними.
Водночас, підставою для формування податкового кредиту за умови дотримання інших, встановлених Кодексом правил, є лише
податкові накладні, зареєстровані в ЄРПН. До податкового кредиту можна також включити суму податку, зазначену в документах,
перерахованих в пункті 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, але разом з тим, з 01.01.2015 скасовується можливість сформувати
податковий кредит на підставі скарги на постачальника (пункт 201.10 статті 201 розділу V Кодексу).
Одночасно із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ з 1 січня 2015 року для платників ПДВ збільшується
граничний рівень обсягу операцій з постачання товарів/послуг для обов'язкової реєстрації платників ПДВ до 1 млн. грн. (без ПДВ) за
рік.
Починаючи з першого звітного періоду 2015 року (січень, I-й квартал) податкова звітність з ПДВ подається до контролюючого
органу всіма платниками податку виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису
підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Проекти змін в законодавчі акти
Перелік зареєстрованих у Верховній Раді України законопроектів, що стосуються змін і доповнень у
податковій сфері:
Проект закону № 5203 від 26 листопада 2014 "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо модифікації ставки
ПДВ з метою скорочення витрат громадян і збільшити податковий тягар для олігархів;
Проект закону No0942 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до Податкового кодексу" щодо тимчасових заходів під час
ATO;
Проект закону No0941 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо уточнення обліку та
реєстрації платників податків;
Проект закону No0940 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо оподаткування
спадщини;
Проект закону No0939 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо модифікації
кредитних зобов'язань в іноземній валюті;
Проект закону No0938 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до глави XX Податкового кодексу України" щодо державної
підтримки інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
Проект закону No0937 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо консолідованої
групи платників податків;
Проект закону No0936 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до статті 154 Податкового кодексу України" щодо
спрощення процедур дитячого харчування;
Проект закону No0935 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до підпункту 197.1.27. Пункт 197.1. Стаття 197
Податкового кодексу України" щодо створення кращих умов у сфері охорони здоров'я;
Проект закону No0909 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до статті 35 Бюджетного кодексу України" щодо підтримки
суб'єкта підприємницької діяльності;
Проект закону No1026 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо оподаткування
благодійної допомоги;
Проект закону No1023 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до Закону України« Про бухгалтерський облік та звітності
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо створення більш сприятливих умов праці;
Проект закону No1029 від 27 листопада 2014 "Про внесення змін до Податкового кодексу України" про податок на прибуток
з великих підприємств з метою забезпечення потреби безпеки України.
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Проект наказу МФУ «Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на
акцизних складах та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється
продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які отримуються за нульовою ставкою
акцизного податку» від 02.12.2014р.
Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю представниками контролюючих органів на акцизних складах, де суб'єктами
господарювання виробляється, обробляється (переробляється), змішується, розливається, пакується, фасується, зберігається,
одержується чи видається спирт етиловий, у тому числі біоетанол (далі - спирт етиловий), горілка та лікеро-горілчані вироби, та на
податкових постах на території підприємств, де використовується спирт, отриманий за нульовою ставкою акцизного податку, для
виробництва деяких видів продукції, визначених підпунктом 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України.
Зауваження і пропозиції до документу приймаються протягом двох тижнів з дня оприлюднення на сайт ДФСУ.

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 бізнес-

партнер!
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