Деякі
основні
зміни
у
податковому законодавстві у
2017 році
До місцевого бюджету надійшло 3 мілліона гривень єдиного
соціального внеску.

Платники Петрівського району перерахували за січень 2017 року
до місцевого бюджету 3млн.272,9 тис.грн єдиного саціального
внеску
при запланованоному 2 млн.784,6 тис.грн.виконання
склало 109,1%.
«Своєчасна виплата пенсій, заробітних плат учителям,
соціальних виплат залежить від своєчасного наповнення
місцевого бюджету, а отже виконання поставлених завдань дає
можливість без затримки здійснювати виплати»,- зазначив
заступник начальника – начальник Петрівського відділення
Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області Петро
Легун.

23.02.17

Деякі
основні
зміни
у
податковому законодавстві у

2017 році
Відповідно до Законів України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21.12.2016 №1797-VIII
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
покращення інвестиційного клімату в Україні», внесено зміни до
податкового законодавства, які набрали чинності 1 січня 2017
року, крім окремих норм, зокрема:
Загальні питання
визначено функції Міністерства фінансів України (координація
діяльності контролюючих органів, прогноз, аналіз надходження
податків, зборів, платежів, видання узагальнюючих податкових
консультації тощо); ü закріплено за районними податковими
інспекціями виключно сервісні функції (сервісне обслуговування
платників податків, реєстрація та ведення обліку платників
податків, об’єктів оподаткування та ведення Державного реєстру
фізичних осіб — платників податків, Єдиного банку даних про
платників податків — юридичних осіб тощо). Функції контрольноперевірочної роботи, погашення податкового боргу, розгляду
справ про адміністративні правопорушення перенесено на
обласний рівень;
до 1 липня 2017 року передбачено розробку програмного
забезпечення електронного кабінету (дозволить платникам
податків листування з контролюючим органом в
електронному вигляді — подавати та отримувати документи
(податкову звітність, скарги, акти перевірок,
заперечення на акт, довідки та інші документи));
встановлено вимогу оприлюднення на сайті ДФС плануграфіку документальних планових перевірок до 25 грудня
року, що передує проведенню таких перевірок. Порядок
формування та затвердження плану-графіка, перелік

ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються
Мінфіном; ü змінено порядок та вимоги до надання
податкових консультацій (чинні з 01.04.2017):
зменшено строк безоплатного надання індивідуальних податкових
консультацій за зверненням платників з 30 до 25 календарних
днів;
запроваджено реєстрацію індивідуальних податкової консультації
в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та
розміщенню на сайті ДФС;
надано можливість продовжувати строк

розгляду запиту до 10

днів.
ü збільшено критерії належності платника податків до категорії
великих платників податків (збільшено показник сплати платежів
до державного бюджету за платежами, які контролюються ДФС, з
12 до 20 млн. грн.; та критерій обсягу доходу від усіх видів
діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні)
квартали з 500 млн. грн. до 1 млрд. грн. До переліку суб’єктів
додано постійне представництво нерезидента); ü змінено
процедуру розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи
податкового боргу:
-рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань
чи податкового боргу понад бюджетний рік приймається ДФС за
погодженням з Мінфіном у разі, коли сума, заявлена до
розстрочення (відстрочення) становить 1 мільйон гривень та
більше;
-рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань
чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати
розстрочених (відстрочених) сум, якщо сума попередньо наданого
розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань чи
податкового боргу не була погашена приймається за вмотивованим
та обґрунтованим рішенням керівника (заступника керівника)
Міністерства фінансів;

-доповнено новою підставою, за якої виникає право податкової
застави, зокрема при розстроченні або відстроченні грошових
зобов’язань право податкової застави виникає з дня укладання
договору про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань;
-запроваджено формування та ведення реєстру заяв
розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань
податкового боргу, який щодня оновлюється на сайті ДФС;

про
або

— відмова у реєстрації податкової накладної може бути
оскаржена в адміністративному та/або судовому порядку (скарга
на рішення про відмову у реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних розглядається в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, комісією до складу якої входить представник
Міністерства фінансів, протягом 10 календарних днів з дня
отримання такої скарги Державною фіскальною службою України);
ü передбачено ліквідацію податкової міліції (у цій частині
норми законопроекту набудуть чинності після прийняття Закону
щодо створення відповідного органу, який забезпечить
запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття
кримінальних правопорушень об’єктом яких є фінансові інтереси
держави

Податок на прибуток підприємств
— визначено безнадійною заборгованість, прострочену понад 360
днів; ü продовжено дію 25% ліміту для формування резерву під
знецінені активи;
— визначено безнадійною заборгованістю для фізичних осіб
заборгованість прострочену строком понад 180 днів, та яка не
перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (на
сьогодні — 50 відсотків);
— змінено порядок розрахунку об’єктів оподаткування та суми
податку на дохід суб’єктів, які здійснюють випуск та

проведення лотерей, згідно якого дохід, таких суб’єктів
складається з доходу, що залишився після формування призового
(виграшного) фонду та суми залишкового призового фонду лотереї
станом на 31 грудня кожного року;
— дохід від з операцій з випуску та розміщення лотерей
підлягає оподаткуванню за ставкою 30% (на перехідний період
встановлено ставки з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року
включно – 18 відсотки; з січня 2018 року по 31 грудня 2018
року включно – 24 відсотки; з 1 січня 2019 року по 31 грудня
2019 року включно – 26 відсотків; з 1 січня 2020 року по 31
грудня 2020 року включно – 28 відсотків; з 1 січня 2021 року –
30 відсотків); ü профспілкові організації звільнено від
необхідності подання звіту про використання коштів
неприбутковими організаціями, такий звіт подається тільки у
разі порушення вимог, встановлених для неприбуткових
організацій;
— удосконалено порядок зарахування сплачених авансових внесків
при виплаті дивідендів в рахунок сплати податку на прибуток.
— подовжено з 01.01.2017 року до 01.07.2017 року строк
приведення неприбутковими організаціями установчих документів
до вимог ПКУ і подання їх копій до контролюючого органу; ü
чітко розмежовані вимоги щодо коригувань об’єкта оподаткування
податком на прибуток за контрольованими та не контрольованими
операціями, зокрема за операціями з роялті та операціями з
придбання у нерезидентів з низькоподаткових юрисдикцій; ü
встановлено оподаткування за ставкою 5 % доходів нерезидентів,
отриманих ними у вигляді процентів за позиками (фінансовими
кредитами), залученими від розміщення цінних паперів на
іноземних біржах, так званих «євро бондів»;
— встановлено на період з 01.01.2017 по 31.12.2018р.р.
звільнення від оподаткування доходів нерезидентів передбачених
у пункті 141.4 статті 141 Кодексу («євробондів»);
— посилено вимоги до подання податкової звітності – визначено,

що фінансова звітність є додатком до податкової декларації та
є її невід’ємною частиною та подається як платниками податку
на прибуток так й неприбутковими підприємствами, установами та
організаціями;
— запроваджено тимчасове до 1 січня 2025 року звільнення від
оподаткування прибутку підприємств – суб’єктів літакобудування
та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим
складанням літальних апаратів та двигунів до них;
Податок на доходи фізичних осіб
— мінімальна заробітна плата збільшена
гривень;

у 2017 році до 3200

— звільнено від оподаткування ПДФО доходів від здавання
(продажу) брухту чорних металів (за кодом 7204 УКТ ЗЕД);
— збільшено до 3 мінімальних заробітних плат суму, яку
юридична чи фізична особа може сплатити за навчання іншої
фізичної особи в вищих та професійно-технічних вітчизняних
закладах навчання без оподаткування такої суми ПДФО, а також
скасовано необхідність особи, що навчається, відпрацювати 3
роки у особи, яка заплатила за таке навчання;
— знято обмеження з розміру суми, сплаченої на навчання, яку
платник податку може включити до податкової знижки за
наслідками звітного року (у 2016
перевищувала 1930 грн. на місяць);

році

така

сума

не

— збільшено з 12 до 24 місяців термін, протягом якого
отримувач може використовувати цільову благодійну допомогу,
надану на лікування без оподаткування такої суми ПДФО; ü
унормовано визначення інвестиційного прибутку від операцій з
державними цінними паперами з урахуванням курсових різниць;
— розширено перелік витрат фізичної особи — підприємця від
провадження господарської діяльності, водночас ні до доходу,
ні до витрат фізичної особи — підприємця не включаються суми

акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами;
(на суми податків, зборів, які пов’язані з господарською
діяльністю такої фізичної особи – підприємця (крім ПДВ для
фізичної особи — підприємця, зареєстрованого як платник
податку на додану вартість, та акцизного податку, ПДФО з
доходу від господарської діяльності, податку на майно);
— суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у розмірах і порядку встановлених
законом;
— платежів, сплачених за одержання ліцензій на провадження
певних видів господарської діяльності фізичної особи –
підприємця;
— фізичній особі — підприємцю надано право на амортизацію
основних засобів, що використовуються у діяльності (крім
житлової нерухомості та автомобілів);
— платнику податку надано право розстрочки на сплату протягом
трьох років суми податкового зобов’язання, нарахованого на
суму боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за
його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його
банкрутства, до закінчення строку позовної давності за
кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит);
— визначено, що з доходів, що виплачуються підприємцям
(незалежно від системи оподаткування), місцезнаходженням або
місцем проживання яких є територія АТО або населені пункти, що
розташовані на лінії зіткнення, податкові агенти повинні
утримувати податок на доходи фізичних осіб у джерела виплати.
Податок на додану вартість
— відновлено право контролюючих органів на проведення
документальної
перевірки
платника
щодо
бюджетного
відшкодування ПДВ в разі, якщо розрахунок суми бюджетного
відшкодування було зроблено за рахунок від’ємного значення,
сформованого за операціями за періоди до 1 липня 2015 року, що

не підтверджені документальними перевірками та за операціями з
придбання до 1 січня 2017 року товарів/послуг у
сільськогосподарських підприємств, що використовували
спеціальний режим оподаткування ПДВ;
— у зв’язку із скасуванням з 1 січня 2017 року використання
спеціального
режиму
оподаткування
ПДВ
для
сільськогосподарський підприємств, та врегулювання питання
перехідного періоду, встановлено, що: з дня наступного за
граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень
2016 року, (за ІV квартал 2016 року для платників, у яких
квартальний податковий період) закриваються рахунки в системі
електронного адміністрування ПДВ, які були додатково відкриті
сільськогосподарським підприємствам, що застосовували
спеціальний режим оподаткування ПДВ; реєстрація податкових
накладних та/або розрахунків коригування до податкових
накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених
сільськогосподарськими підприємствами, що застосовували
спеціальний режим оподаткування ПДВ, за операціями з
постачання сільськогосподарських товарів/послуг, має бути
здійснена не пізніше 15 січня 2017 року;
—сума

від’ємного

значення

за

операціями

сільськогосподарських
товарів/послуг,
сільськогосподарськими підприємствами, що

з

постачання

сформована
застосовували

спеціальний режим оподаткування ПДВ, за результатами звітного
(податкового) періоду за грудень 2016 року (ІV квартал 2016
року), переноситься до податкової звітності наступного
звітного (податкового) періоду, у якій відображаються
розрахунки з бюджетом;
— удосконалено механізм застосування штрафних санкцій у разі
не реєстрації або несвоєчасної реєстрації податкових накладних
в ЄРПН та застосування штрафних санкцій при порушенні термінів
реєстрації всіх податкових накладних (крім податкової
накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на
постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від
оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою); ü

встановлено визнання податкових накладних, складених після 1
липня 2017 року та зареєстрованих в ЄРПН достатньою підставою
для підтвердження податкового кредиту; ü з 1 квітня 2017 року
буде запроваджено механізм зупинення реєстрації податкової
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, яка підпадає під
критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого
зупинення (критерії визначатимуться Міністерством фінансів
України) та відновлення такої реєстрації, у разі припинення
процедури зупинення їх реєстрації; ü визначено період з 1
квітня по 1 липня 2017 року тестовим для впровадження
процедури зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку
коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних; ü
удосконалено систему електронного адміністрування ПДВ:
сплата до бюджету податкових зобов’язань по уточнюючих
розрахунках до податкових декларацій здійснюватиметься через
ПДВ-рахунки в СЕА. Для цього контролюючі органи формуватимуть
окремі реєстри — для перерахування ПДВ до бюджету в разі
подання платником
декларацій;

уточнюючих

розрахунків

до

податкових

повернення на рахунок платника податку в СЕА виключно надміру
сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, зарахованих до бюджету
з рахунка такого платника у СЕА в рахунок сплати податкових
зобов’язань з ПДВ;
— збільшено терміни реєстрації податкових накладних та
розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН (з
180 до 365 календарних днів);
— збільшено з 15 до 90 днів термін проведення документальної
перевірки продавця, у разі подання скарги на нього покупцем; ü
запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне
відшкодування ПДВ та формування окремого Тимчасового реєстру
заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до
1 лютого 2016 року. Розподіл сум бюджетного відшкодування між
Реєстром заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та
Тимчасовим реєстром заяв про повернення суми бюджетного

відшкодування встановлюватиме Кабінет Міністрів України; ü
бюджетне відшкодування ПДВ буде здійснюватися органами
казначейства на підставі даних Реєстру заяв про повернення
суми бюджетного відшкодування, без висновків контролюючих
органів;
-виключено норми щодо терміну 60 днів на віднесення до
податкового кредиту сум ПДВ по податкових накладних для
платників, які застосовують касовий метод, визначивши для них
загальний термін 365 днів з дати складання таких податкових
накладних; ü уточнено норми щодо пропорційного віднесення сум
ПДВ до податкового кредиту у зв’язку з особливостям о
податкового обліку в СЕА ПДВ;
— встановлено розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на
термін до 36 календарних місяців, без нарахування процентів та
пені на операції з ввезення на митну територію України
деревообробного обладнання та обладнання для виробництва
медичних виробів; ü надано можливість складання не пізніше
останнього дня місяця зведеної податкової накладної на суму
перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначену
окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг;
— змінено строки реєстрації податкових накладних/розрахунків
коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних (для
податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день
(включно) календарного місяця, — до останнього дня (включно)
календарного місяця, в якому вони складені, а для податкових
накладних, складених з 16 по останній календарний день
(включно) календарного місяця, — до 15 календарного дня
(включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому
вони складені);
— платнику податку надано право реєструвати податкові
накладні/ розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних на суму показника Σ
зменшеного

на

суму

задекларованих

до

сплати

податкових

зобов’язань за періоди починаючи з 1 липня 2015 року
(включаючи податкові зобов’язання, які були сплачені платником
податку, та податкові зобов’язання, які не були сплачені
платником податку) та збільшеного на значення показника Σ
Акцизний податок
— збільшені ставки на спирт етиловий, спиртові дистиляти,
лікеро-горілчану продукцію та зброджені напої з доданням
спирту – на 20 відсотків; на пиво, виноробну продукцію (крім
вин виноградних натуральних, ставка на які не змінилась) – на
12 відсотків (індекс споживчих цін); на коньяк – на 18 % до
31.12.2017, а з 01.01.2018 ставки на коньяки будуть
дорівнювати ставкам на спирт етиловий, спиртові дистиляти,
лікеро-горілчану продукцію, зброджені напої з доданням спирту;
— зменшені на 40 відсотків ставки на слабоалкогольні напої (до
8,5 відсотків об’ємних одиниць) (їх приведено до єдиних ставок
із ставками на лікеро-горілчані вироби);
— ставки акцизного податку на зброджені напої, одержані
виключно в результаті природного (натурального) бродіння
фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту
етилового не більше 8,5 відсотків об’ємних одиниць (без
додання спирту) встановлені на рівні ставок акцизного податку
на сидр і перрі (1,06 грн. за літр, а було на рівні сумішевих
напоїв залежно від рівня спирту (тобто, значно більше);
— збільшено на 40% специфічні ставки на тютюнові вироби та
розмір мінімального податкового акцизного зобов’язання
(адвалорні ставки залишені на рівні чинної редакції (12%);
— надано доручення Уряду до 1 квітня 2017 року розробити та
внести на розгляд Парламенту проект закону щодо скасування
акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів,
передбачивши відповідне збільшення ставок акцизного податку в
абсолютних значеннях, для забезпечення збалансованості
місцевих бюджетів;

— скасовано акцизний податок з роздрібного продажу пального;
— збільшується з 1 січня 2017 року загальні ставки акцизного
податку на пальне, який сплачується виробниками та імпортерами
пального, виходячи із розміру (42 Євро за 1000 л для бензинів
моторних, 14 Євро за 1000 л для дизельного палива (додатково
до встановленої єдиної ставки для дизельного пального) та 21
Євро за 1000 л – для скрапленого газу;
Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
зменшено вдвічі граничний розмір ставок податку, які мають
прив’язку до розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку
зі збільшенням у 2017 році розміру мінімальної заробітної
плати до 3200 гривень;
звільнено від сплати податку: об’єкти нежитлової
нерухомості державних та комунальних дитячих санаторнокурортних закладів та закладів оздоровлення та
відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних
закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей,
які знаходяться на балансі підприємств, установ та
організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим
органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних
центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної
майстерності, центрів фізичного здоров’я населення,
центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної
майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і
спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних
товариств, їх місцевих осередків та відокремлених
підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру
неприбуткових установ та організацій;
об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та
паралімпійської підготовки. Перелік таких баз

затверджується Кабінетом Міністрів України; об’єкти
житлової нерухомості, які належать багатодітним або
прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше
дітей; ü встановлено, що з 14 квітня 2014 року та до
кінця року, в якому завершено антитерористичну операцію,
не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно
об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що
розташовані в зоні АТО та в населених пунктах, що
розташовані на лінії зіткнення. Нараховані та сплачені
платниками за період проведення АТО суми податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями
та підлягають поверненню;
з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом
місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок
місцевих податків і зборів на 2017 рік встановлені таким
органом місцевого самоврядування ставки податку
застосовуються з коефіцієнтом 0,5;

Плата за землю
— встановлено мінімальний граничний розмір земельного податку
для земель сільськогосподарських угідь не менше 0,3 відсотка
від нормативної грошової оцінки;
— встановлено ставки земельного податку за земельні ділянки,
розташовані за межами населених пунктів, по яких не проведено
нормативну грошову оцінку — не менше 0,3 відсотка та не більше
5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі
ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

-індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для
визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки
сільськогосподарських угідь застосовується із значенням 100
відсотків, а для земель несільськогосподарського призначення –

106%; ü встановлено обмеження застосування індексу споживчих
цін на рівні не більше 115 відсотків; ü не сплачується плата
за землю (земельний податок та орендна плата за земельні
ділянки державної та комунальної власності) за земельні
ділянки, які розташовані на тимчасово окупованій території
та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії
зіткнення, у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в
якому завершено антитерористичну операцію;
Транспортний податок
— скасовано мінімальний граничний розмір та зменшено вдвічі
максимальний граничний розмір ставок податку, які мають
прив’язку до розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку
зі збільшенням у 2017 році розміру мінімальної заробітної
плати до 3200 гривень; ü зменшено вдвічі середньоринкову
вартість (до 375 розмірів мінімальної заробітної плати),
відповідно до якої легкові автомобілі відносяться до об’єктів
оподаткування транспортним податком та яка має прив’язку до
розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку зі збільшенням
у 2017 році розміру мінімальної заробітної плати до 3200
гривень;
—

змінено

порядок

визначення

середньоринкової

вартості

транспортного засобу –вартість легкового автомобіля
визначається центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику
економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою,
затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня
податкового (звітного) року, виходячи з марки, моделі, року
випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.
Збір за паркування транспортних засобів ü скасовано
мінімальний граничний розмір ставки збору, зменшено вдвічі
максимальний граничний розмір ставок, які мають прив’язку до
розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку зі збільшенням
у 2017 році розміру мінімальної заробітної плати до 3200
гривень; ü з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним

органом місцевого самоврядування рішення про встановлення
ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік встановлені
таким органом місцевого самоврядування ставки збору
застосовуються з коефіцієнтом 0,5;
Спеціальні податкові режими
— встановлено ставки єдиного податку для платників першої
групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня
податкового (звітного) року (за чинною редакцією – до розміру
мінімальної заробітної плати), для платників другої групи
залишена діюча прив’язка до розміру мінімальної заробітної
плати; ü підвищено на 15% ставки єдиного податку для платників
IV групи (для формування ресурсу Аграрного фонду, який
спрямовуватиметься на підтримку с/г виробників); ü до бази
оподаткування єдиним податком для платників IV групи
застосовується коефіцієнт 1,124;
— скасовано обмеження для перебування на спрощеній системі
оподаткування як платники єдиного податку IV групи для
суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з
виробництва електричної енергії, виробленої кваліфікованими
когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел
енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не
перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);
— при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної
особи – підприємця, який є платником єдиного податку, не
враховуватимуться працівників, які призвані на військову
службу під час мобілізації, на особливий період; ü уточнено,
що останнім податковим періодом платника єдиного податку, який
припиняє свою підприємницьку діяльність, та відповідно
останнім періодом, за який він повинен сплатити єдиний
податок, вважається той податковий період, в якому
контролюючим органом отримано від державного реєстратора
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення

підприємницької діяльності;
— встановлено обов’язок використання РРО при реалізації
технічно складних побутових товарів, що підлягають
гарантійному ремонту; ü земельні ділянки, розташовані на
території населених пунктів, на тимчасово окупованій території
та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії
зіткнення та які перебувають у власності та/або користуванні
платників єдиного податку четвертої групи, не є об’єктом
оподаткування єдиним податком у період з 14 квітня 2014 року
до 31 грудня року, в якому завершено антитерористичну
операцію;
— з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом
місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок
місцевих податків і зборів на 2017 рік встановлені таким
органом місцевого самоврядування ставки єдиного податку для
платників першої групи застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

23.02.17

Отримали спадщину, задекларуйте

Громадяни, які у минулому році отримували доходи у вигляді
спадщини чи дарунку коштів, майна, майнових чи немайнових
прав, обов’язково мають подати до органу фіскальної служби за
місцем реєстрації декларацію про майновий стан та отримані
доходи у 2016 році.

Згідно ст. 174 Податкового кодексу України при оподаткуванні
спадщини чи подарунку застосовуються такі ставки податку на
доходи фізичних осіб: нульова ставка, 5%, а також 18%:

—
за нульовою ставкою оподатковується вартість власності,
отриманої від члена сім’ї першого ступеня споріднення (батьки,
чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені). Такі
спадкоємці не зобов’язані подавати річну податкову декларацію
про майновий стан і доходи.

—
ставка податку 5% застосовується для будь-якого майна,
отриманого від осіб, що не є членами сім’ї першого ступеня
споріднення.

—
якщо ж спадщину отримує спадкоємець від спадкодавцянерезидента або спадкоємець-нерезидент від спадкодавцярезидента, ставка податку становить 18%.

У декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік громадяни
відображають суму отриманого доходу за звітний рік та
визначають податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних
осіб за одною із вказаних ставок та військового збору за
ставкою 1,5%.
Цього року для громадян останній день подання декларації за
2016 рік , це 3 травня .
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