Огляд останніх змін до Податкового кодексу України

6 лютого 2018 року

Роман Блажко,
Партнер юридичної фірми
“Лекс’Юс”
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ЗАКОН УКРАЇНИ
“Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких інших законодавчих актів
України щодо покращення адміністрування та
перегляду ставок окремих податків і зборів”
м. Київ
23 листопада 2018 року
№ 2628-VIII
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Адміністрування і податкові спори
До 1 січня 2019 року

Після 1 січня 2019 року

Строк подання
заперечення на акт
перевірки та
додаткових
документів, які
підтверджують
показники у податковій
звітності

5 робочих днів

10 робочих днів

Подання
адміністративної
скарги

10 календарних днів

10 робочих днів

Прийняття ППР

10 робочих днів з дня
вручення акту (якщо
платник не подавав
заперечень)

15 робочих днів з дня
вручення акту (якщо
платник не подавав
заперечень)
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Адміністрування і податкові спори
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Адміністрування і податкові спори
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Адміністрування і податкові спори

Судовий збір за
подання
адміністративного
позову майнового
характеру суб’єктом
владних
повноважень або
юридичною особою

До 1 січня 2019 року

Після 1 січня 2019
року

1,5 відсотка ціни
позову, але не менше
1 розміру
прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб і

1,5 відсотка ціни
позову, але не менше
1 розміру
прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб і не

не більше 350
розмірів
прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб
(672 350 грн)

більше 10 розмірів
прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб (19 210 грн)

* 1 921грн
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Адміністрування і податкові спори
Уточнено, що має нараховуватися пеня:
-

при визначені платником податкових зобов’язань
внаслідок виправлення помилок у податковій звітності (з
91 календарного дня після настастаня граничного строку
сплати податкового зобов’язання)

-

при проведенні платником коригування у рамках правил
ТЦУ з 271 календарного дня після настастаня граничного
строку сплати податкового зобов’язання)
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Трансфертне ціноутворення
● Розширено сферу дії правила щодо запобігання виведенню господарських
операцій з числа контрольованих через штучне включення до ланцюгу
постачання осіб, операції з якими не підпадають під контроль. Тепер це
правило поширюється на всіх нерезидентів, які потрапляють під контроль,
а не лише нерезидентів-пов’язаних осіб як було раніше
● Втілено принцип “домінування суті над формою”, який, зокрема,
вважатиметься у наступному:

-

Якщо фактичні умови здійснення КО відрізняються від її договірного
оформлення, комерційні і фінансові характеристики КО визначаються
відповідно до фактичних, а не договірних умов проведення КО

-

Якщо КО фактично здійснена, але не оформлена, для цілей ТЦУ вона
вважається такою, що відбулося
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Трансфертне ціноутворення
● Передбачено переривання строку проведення перевірки дотримання
принципу “витягнутої руки” на час розгляду позовів платника, пов’язаних з
призначенням, проведенням або предметом перевірки
● Конкретизовано повноваження органу ДФС щодо збирання інформації для
цілей проведення перевірок дотримання принципу “витягнутої руки”:
-

Право надсилати запити не лише сторонам КО, а й іншим особам,
задіяним у ланцюгу постачання

-

Право на проведення зустрічних звірок лише у тому випадку, коли
платником не надано відповідь на запит/надано неповну відповідь

-

Право надсилати запити компетентним органам інших держав

-

Право проводити зустрічі з представниками платника для обговорення
методології, яку податковий орган застосовує під час перевірки
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Трансфертне ціноутворення
Не змінили вимоги до звітності:
-

поки що немає MasterFile і country-by country reporting

11

ПДВ
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ПДВ
● Відмовилися від правила “трьох посилок”, яке мало було запрацювати з 1
січня 2019 року (звільняються від ПДВ ввезення на адресу одного
одержувача (фізичної особи) у перших трьох відправленнях протягом
одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких у
кожному з відправлень не перевищує еквівалент 150 євро)
● Дещо змінено пороги для міжнародних поштових відправлень та експресвідправленнь:

- Для одержувачів юридичних осіб та ФОП тепер цей поріг складає 150
євро, але вже не фактурної, а митної вартості
- Для одержувачів-фізичних осіб - 100, а не 150 євро фактурної вартості
(при цьому обмеження у 100 євро діятиме з 1 липня 2019 року)
● Поріг для несупроводжуваного багажу залишається без змін - 150 євро
фактурної вартості
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ПДВ
● Нові “податкові агенти” (особи, відповідальні за сплату ПДВ до бюджету) оператор поштового зв’язку і експрес-перевізник

● “Податкові агенти” мають подавати до контролюючого органу: реєстри
(тимчасові і додаткові) міжнародних поштових відправлень та міжнародних
експрес-відправлень
● Порядок ведення цих реєстрів буде затверджено КМУ

● Сплата ПДВ протягом 30 днів з дня подання тимчасового реєстру
● Відсутність права на податковий кредит у “податкових агентів”
● Ці нові правила мають запрацювати з 1 січня 2021 року
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ПДВ

Індивідуальний податковий номер новий обов’язковий реквізит
податкової накладної

15

ІНШЕ
● Запровадження поняття “актив з права користування за договором
оренди” та виведення такого активу зі сфери застосування різниць, які
виникають при амортизації необоротних засобів для цілей податку на
прибуток
● Встановлення для цілей податку на прибуток мінімального дворічного
строку амортизації для офісного обладнання, вартість якого перевищує
6500 грн (до змін 2500 грн)
● Усунуто неоднозначність щодо оподаткування ПДФО вартості подарунків, а
також призів переможцям та призерам спортивних змагань. Чітко вказано,
що звільнення від ПДФО діє у частині 25% мінімальної заробітної плати.
Раніше податківці обґрунтовували позицію, що у разі перевищення
подарунком 25% мінімальної заробітної плати, вся сума подарунку, а не
лише сума перевищення повинна оподатковуватися ПДФО
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ІНШЕ
● Визначено мінімальні і максимальні ставки земельного податку за земельні
ділянки у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не
було проведено. Такі ставки є аналогічними до ставок земельного податку
за землі за межами населених пунктів і складають:
-

не більше 5% від нормативної грошової оцінки ріллі по області

-

для сільськогосподарських угідь не менше 0,3 % і
нормативно грошової оцінки ріллі по області

-

для лісових земель - не більше 0,1 від нормативної грошової оцінки
ріллі по області

● Ґрунтовні зміни стосовно удосконалення
акцизного податку щодо пального та спирту

системи

не більше 5%

адміністрування
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