Управлінням внутрішньої безпеки ДФС Луганщини проведено 12 заходів
для попередження корупції
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області повідомляє,,за інформацією управління
внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Луганській області, протягом січня
поточного року проведено 12 тематичних перевірок, службових розслідувань та перевірок.
За їх результатами в одному випадку встановлено порушення з боку співробітника одного з
територіальних органів ГУ ДФС у Луганській області. За виявленим порушенням до
правоохоронних органів направлено, матеріали перевірки та складено адміністративний
протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Завершено досудове розслідування стосовно колишнього співробітника ДПІ та направлено
обвинувальний акт до суду за даним кримінальним провадженням.

Задекларуйте доходи от оренди квартири!
В Рубіжанській ОДПІ роз’яснили, що отриманий у 2017 році дохід від здачі в оренду
нерухомого майна особі, яка не є податковим агентом повинен бути задекларований.
Здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у
межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації орендодавця як фізичної особи підприємця. Такі правовідносини повинні бути юридично оформленні шляхом підписання
договору про найм чи оренду нерухомого майна.
Дохід отриманий від здачі в оренду нерухомого майна (квартира, будинок, гараж тощо)
підлягає оподаткуванню, що передбачено статтею 170 Податкового кодексу України.
Орендодавець, який здає квартиру фізичній особі і не є підприємцем, кожного кварталу
протягом 40 днів самостійно нараховує та сплачує податок за ставкою 18%. Сума отриманого
доходу, сплаченого протягом року податку та нарахованого податкового зобов’язання,
відображається орендодавцем у річній податковій декларації. Зазначена декларація подається
до податкової інспекції за податковою адресою платника до 1 травня наступного року.

Податкова декларація з плати за землю здається за новою формою
В Рубіжанській ОДПІ звернули увагу власників землі та землекористувачів, що наказом
Мінфіну України від 23.01.2017 №9 внесено зміни до форми Податкової декларації з плати за
землю, затвердженої наказом від 16.06.2015 N560 та викладено її в новій редакції. Відповідно
платники податків повинні звітувати в 2018 році за оновленою формою.
Нагадуємо, що суб’єкти господарювання самостійно обчислюють суму податку станом на 1
січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за
місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою
річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку
подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку
діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі
затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник
плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає
за звітним.
Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний
рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за
місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному

місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
податкового (звітного) місяця.

Терміни подання податкової декларації платниками єдиного податку І та ІІ
груп
Рубіжанська ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області нагадує, що відповідно до п.296.2 ст.296
Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платники єдиного податку І та ІІ груп подають до
контролюючого органу Податкову декларацію платника єдиного податку-фізичної особипідприємця (далі – Декларація), затверджену наказом Міністерства фінансів України від
19.06.2015 №578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного
податку».
Декларація подається до контролюючого органу, якщо платник єдиного податку фізична
особа-підприємець І та ІІ групи (далі - ФОП) не перевищив протягом року обсягу доходу,
визначеного п.291.4 ст.291 ПКУ, або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за
ставками, встановленими для такого платника.
ФОП подають Декларацію за місцем податкової адреси у термін, встановлений для річного
звітного періоду – один раз на рік протягом 60 календарних днів після завершення звітного
періоду. У 2018 році остання дата подання Декларації – 1 березня.
У випадку перевищення обсягу доходу протягом року, переходу до іншої групи єдиного
податку або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, у зв’язку з
переходом на сплату інших податків і зборів, Декларація подається з урахуванням
особливостей, визначених пп.296.5.1 – 296.5.5 ПКУ, та у строки встановлені для квартальної
звітності – протягом 40 календарних днів. Інформуємо, що 9 лютого 2018 року - останній
день подання Декларації.
ФОП сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа
поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку
авансовим внеском за весь звітний період, але не більш як до кінця звітного року.
У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше
встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у
порядку та строки, визначені п.п.12.3.4 п.12.3 ст. 12 ПКУ (п.295.1 ст.295 ПКУ).

Роз’яснення на "гарячій лінії" – про декларування доходів громадян у 2018
році
Рубіжанською ОДПІ ГУ ДФС проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему:
«Декларування доходів громадян».
На питання запитувачів відповідав в.о. начальника Рубіжанської ОДПІ Андрій Забровський .
Пропонуємо відповіді на найчастіші запитання громадян.
Хто повинен подавати декларацію про майновий стан і доходи та які доходи
підлягають обов’язковому декларуванню? У 2018 році податкову декларацію про
майновий стан і доходи зобов’язані подати громадяни, які протягом звітного 2017 року,
зокрема, отримували:
- доходи від особи, яка не є податковим агентом, тобто від нерезидента або фізичної особи,
яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює
незалежну професійну діяльність;

- іноземні доходи;
- доходи, отримані орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо
орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання;
- доходи, отримані орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду (суборенду), якщо
орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання;
- доходи у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права)
у межах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані
сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та спадкоємців, які
отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи
фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до
нотаріального оформлення об'єктів спадщини).
- доходи, які згідно з нормами розділу ІV Податкового Кодексуне підлягали оподаткуванню
при їх нарахуванні чи виплаті, але які не звільнені від оподаткування.
У який термін та за якою формою подається декларація про майновий стан та доходи?
Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2017 році,
подається до 1 травня 2018 року.
В який термін треба сплатити податок?
Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та з військового збору, зазначені в
поданій річній декларації, фізичні особи зобов’язані сплатити самостійно до 1 серпня 2018
року – це визначено п.179.7 ст.179 ПКУ.
У який спосіб фізична особа - громадянин може подати декларацію про майновий стан
і доходи?
За вибором платника податків декларація подається в один із таких способів: - особисто
платником податків або уповноваженою на це особою;
- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж
за п’ять днів до закінчення граничного строку подання;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає
граничний строк подання.
Декларацію про майновий стан і доходи можна подати в електронному вигляді за допомогою
електронного сервісу ДФС: „Електронний кабінет платника податків”https://cabinet.sfs.gov.ua/.
Якщо фізична особа зареєстрована в одному місці, а дохід отримує в іншому, за якою
податковою адресою потрібно подавати річну податкову декларацію про майновий стан
і доходи та сплачувати ПДФО?
Відповідно до ст.67 Конституції України, кожен громадянин зобов’язаний сплачувати
податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають
до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи
за минулий рік у порядку, встановленому законом.
Статтею 29 Цивільного кодексу України визначено, що місцем проживання фізичної особи є
житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому

(гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа
проживає постійно, переважно або тимчасово.
Згідно із п.49.1 ст. 49 Податкового кодексу України, податкова декларація подається за
звітний період в установлені Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на
обліку платник податків.
Відповідно до п.45.1 ст.45 ПКУ, платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити
свою податкову адресу.
Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за
яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі. Платник податків
– фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.
Згідно із п. 179.7 ст. 179 ПКУ, фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що
настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею
податковій декларації. Сума податкових зобов’язань, донарахована контролюючим органом
сплачується до відповідного бюджету у строки,встановлені ПКУ.
Таким чином, платник податків, який відповідно до норм чинного законодавства
зобов’язаний (має право) надати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але
на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), а в іншому місці, то він має подати
декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації
згідно з паспортними даними.
У випадку, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією податковою адресою та не
зареєстрована за іншою, вона повинна подати річну податкову декларацію про майновий
стан і доходи до контролюючого органу за попередньою податковою адресою.

Куди слід подавати декларацію про майновий стан і доходи переселенцю?
Податковим кодексом передбачено, що у разі необхідності фізичні особи - платники податків
зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до
облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної
заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб
- платників податків, затвердженого наказом Мінфіну України від 29.09.2017 р. № 822,
фізичні особи - платники податків зобов’язані інформувати контролюючі органи про зміну
даних шляхом подання заяви за формою № 5ДР.
Таким чином, платник податку - переселенець, який уніс відомості про зміну місця
проживання відповідно до Закону від 11 грудня 2003 року N 1382-IV «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», із змінами і доповненнями, подає
декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за місцем його реєстрації
як тимчасового переселенця за умови подання заяви за формою № 5ДР.

Новації в застосуванні РРО
В рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області звернули увагу,що з 20 грудня 2017 року
набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 984 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336» (далі –
Постанова № 984), якою змінено окремі форми та умови проведення діяльності у сфері

торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові
операції без РРО з використанням РК, у разі:
- роздрібної торгівлі через засоби пересувної торгівельної мережі (автомагазини, авто
розвозки, автоцистерни, цистерни, бочки, бідони, низькотемпературні лотки-прилавки, візки,
розноски, лотки, столики), що розташовані за межами стаціонарних приміщень;
- роздрібної торгівлі на ринках, ярмарках (за винятком розташованих на їх території
магазинів, кіосків, палаток, павільйонів, приміщень контейнерного типу);
- продажу страв та безалкогольних у буфетах вищих учбових закладів, у їдальнях і буфетах
підприємств УТОС та УТОГ;
- роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування на території
закритих військових гарнізонів і містечок, а також військових частин, розташованих у межах
сіл;
- надання послуг бібліотеками;
- продажу предметів релігійно-обрядової атрибутики та надання обрядових послуг
релігійними організаціями;
- роздрібної торгівлі насінням у кіосках на території сіл та селищ міського типу;
- провадження діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб’єктами
підприємницької діяльності на території сіл і селищ міського типу, яким згідно із Законом
України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірських;
- надання медичних послуг виїзними бригадами та медичного обслуговування вдома у
замовника;
- приймання від населення та реалізації через бджільницькі торгівельно-заготівельні пункти
продуктів бджільництва, обладнання та інвентарю для пасічників.
Установлено нові граничні розміри річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів
(надання послуг), у разі перевищення якого застосування РРО є обов’язковим. Обмеження на
один суб’єкт господарювання у розмірі 500 тис. грн. замість раніше установленого - 200 тис.
грн.
Обмеження на один структурний підрозділ (пункт продажу товарів(надання послуг))
установлено у розмірі 250 тис. грн (попередньо було – 75 тис. грн) для:
- роздрібної торгівлі та громадського харчування на території села, що здійснюється
підприємствами споживчої кооперації, а також сільгосптоваровиробниками, які
використовують продукцію власного виробництва;
- роздрібної торгівлі медичними і фармацевтичними товарами та надання медичних і
ветеринарних послуг на території села.
Разом з тим, наголошуємо, для форм і умов проведення діяльності, визначених у Переліку №
1336, платники єдиного податку другої та третьої груп (фізичні особи-підприємці) незалежно
від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 1
млн грн, обов’язково застосовують РРО відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового
кодексу України.

Крім того, наголошуємо, що Постанова №1336 не поширюється на суб’єктів господарювання,
що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, тобто із зазначеного переліку
вилучено норму щодо можливості здійснення роздрібної торгівлі пивом у пляшках та
бляшанках за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів, що здійснювалася
фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок. Таким чином, роздрібний
продаж пива має здійснюватися з обов’язковим застосуванням РРО.
Змінами також виключено з цього переліку норми, згідно з якими без застосування РРО
могли здійснюватися: надання на вокзалах та у портах послуг носильниками з доставлення
багажу пасажирів, а також реалізація білетів державних лотерей, крім продажу цих білетів
через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу
Державним казначейством.

Декларацію з транспортного податку подаємо за новою формою до 20
лютого
Рубіжанської ОДПІ Головне управління ДФС у Луганській області повідомляє, що з 1 січня
2018 року діє нова форма Податкової декларації з транспортного податку, що оновлена
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2017 № 595.
Слід зазначити, що Податкову декларацію з транспортного податку подають платники
транспортного податку – виключно юридичні особи.
Нагадуємо, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року
випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких
становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного року.
Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до
20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта
оподаткування Декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок
сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому
вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
Таким чином, звітність з транспортного податку за новою формою подається юридичними
особами до 20 лютого 2018 року.

Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2018 році
В Рубіжанській ОДПІ Головне управління ДФС у Луганській області звернули увагу,що
Державна фіскальна служба України листом від 31.01.2018 №2834/7/99-99-15-02-01-17 «Про
зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2018 році» (далі – лист №2834)
повідомила про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, внесені до
Податкового кодексу України (далі – Кодекс) Законом України від 7 грудня 2017 року №
2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (далі –
Закон № 2245) та Законом України від 7 листопада 2017 року № 2176-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в
Україні» (далі – Закон № 2176), які набули чинності 1 січня 2018 року.
Уточнено та доповнено поняття, визначені ст. 14 Кодексу
Не визнаватиметься безнадійною заборгованість фізичних осіб, визначена п.п. «г» п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу в
редакції до 01.01.2018, а саме: заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб,

пов’язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, та осіб, які перебували з
таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення
їх заборгованості не перевищує три роки, оскільки п.п. «г» виключено з п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
Підпункт 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу доповнений новими критеріями, які враховуються для визначення пов’язаних
осіб.
Для юридичних осіб (п.п. «а»):
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа;

повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та
сама особа;
уточнено, що критерій стосовно сум всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги,
наданих та/або гарантованих однією юридичною особою, що перевищують у визначених
розмірах суму власного капіталу юридичної особи, яка їх отримала, не поширюється на суму
кредитів (позик), залучених під державні гарантії. Законом № 2245 передбачено
застосування змін до цього критерію для податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017
року (п.4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2245).
Для фізичної особи та юридичної особи (п.п. «б»):
фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи.
Для фізичних осіб (п.п. «в»):
якщо фізична особа визнається пов’язаною з іншими особами відповідно до цього підпункту,
такі особи визнаються пов’язаними між собою;
уточнено критерій щодо розміру частки володіння фізичних осіб корпоративними правами
юридичних осіб через ланцюг – у розмірі, що становить 20 і більше відсотків.
Підпункт 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, яким визначено поняття роялті, викладено в новій редакції та розширено перелік
платежів, які не вважаються роялті, зокрема:
отримані за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній
формі, для використання за своїм функціональним призначенням не тільки для кінцевого споживання, а також для
перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);

отримані за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права
на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.
Пункт 14.1 ст. 14 Кодексу доповнено новим поняттям:
синдикований фінансовий кредит – кошти, що надаються кількома банками – резидентами
та/або банками-нерезидентами, або нерезидентами, що кваліфікуються як банківська установа
згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами та/або
нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських
фінансових установ, а також іноземною державою або її офіційними агентствами,
міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами – нерезидентами
(учасники синдикату кредиторів) у межах одного кредитного договору в певних частках
юридичним особам на визначений строк для цільового використання та під процент.
Виплата доходу учасникам синдикату кредиторів може здійснюватися через агента, номінального утримувача (номінального
2

власника) або посередника щодо такого доходу (п.п. 14.1.227 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Встановлено єдиний строк подання річної податкової декларації

Пункт 49.18 ст. 49 Кодексу доповнено новим п.п. 49.18.6, згідно з яким податкова декларація
з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, подається протягом
60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
Відповідні зміни внесені до п. 49.19 ст. 49 Кодексу щодо непоширення на податкову
декларацію з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, строку
подання податкової декларації, визначеного для базового звітного (податкового) періоду.
Таким чином, для податкової декларації з податку на прибуток підприємств за звітний
(податковий) рік визначено єдиний строк її подання – протягом 60 календарних днів, що
настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, незалежно від базового
звітного (податкового) періоду складання декларації – квартал або рік.
Положення п.п. 49.18.6 п. 49.18 та п. 49.19 ст. 49 Кодексу застосовуються для подання
податкової декларації з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) 2017 рік,
граничним строком подання якої є 1 березня 2018 року.
Слід зазначити, що зміна строку подання річної податкової декларації з податку на прибуток
підприємств впливає також на строк подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу).
Так, п. 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)
державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 (далі – Порядок), визначено, що
розрахунок частини чистого прибутку (доходу), разом з фінансовою звітністю, складеною
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у
строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.
Враховуючи викладене вище, граничним строком подання розрахунку частини чистого
прибутку (доходу) за звітний 2017 рік є 1 березня 2018 року.
Для платників єдиного податку відмінено обов’язок з нарахування та сплати авансового
внеску при виплаті дивідендів
До п.п. 57.112 п. 57.11 ст. 57 Кодексу внесено зміни, відповідно до яких обов’язок з
нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною п. 136.1 ст. 136 Кодексу
ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав (крім платників єдиного
податку), що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із
сплати податку, передбаченими Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку, іншої,
ніж встановлена п. 136.1 ст. 136 Кодексу.
Уточнено порядок застосування міжнародного договору про уникнення подвійного
оподаткування при виплаті доходів, отриманих із джерел в Україні
Доповнено новими положеннями статтю 103 Кодексу, якими уточнено порядок застосування
міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування при виплаті доходів,
отриманих із джерел в Україні, зокрема:
у разі отримання синдикованого фінансового кредиту особа (податковий агент) застосовує
ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України, на дату виплати
процентів або інших доходів, отриманих із джерел в Україні, учасникам синдикату
кредиторів з урахуванням того, резидентом якої юрисдикції є кожен учасник синдикованого
кредиту, та пропорційно до його частки у межах кредитного договору, за умови, що він є
бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу, незалежно від того, виплата
здійснюється через агента чи напряму (п. 103.2 ст. 103 Кодексу);

у випадках, коли резиденти – суб’єкти кінематографії України сплачують роялті
нерезидентам за субліцензійними договорами за використання або за надання права на
використання аудіовізуальних творів (у тому числі фільмів), а також об’єктів авторського
права та/або суміжних прав, що використовуються при виробництві (створенні)
аудіовізуальних творів (у тому числі фільмів), такі нерезиденти вважаються бенефіціарними
(фактичними) отримувачами (власниками) щодо таких роялті (п. 103.3 ст. 103 Кодексу).
Уточнено умови включення релігійних організацій до нового Реєстру неприбуткових
установ та організацій (далі – Реєстр)
Для релігійних організацій, внесених до Реєстру на день набрання чинності Законом
України від 17 липня 2015 року № 652-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон № 652), єдиною
умовою для їх перенесення до нового Реєстру є дотримання вимог абзацу другого п.п.
133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу щодо утворення та реєстрації в порядку, визначеному
законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
Так, внесено відповідні зміни до положень Кодексу, передбачених:
пунктом 34 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» – неприбуткові підприємства,
установи та організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, що
відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, а для релігійних організацій – вимогам
абзацу другого п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, включаються контролюючим органом до
нового Реєстру;
пунктом 35 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» – неприбуткові підприємства,
установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами п.
133.4 ст. 133 Кодексу, а релігійні організації – із нормами абзацу другого п.п. 133.4.1 п.
133.4 ст. 133 Кодексу, після 1 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з
Реєстру;
підпунктом 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 – у разі недотримання неприбутковою організацією
вимог, визначених цим пунктом, а для релігійної організації – вимог, визначених абзацом
другим п.п. 133.4.1 і п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст.133 Кодексу, така неприбуткова організація
зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт
про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або
з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання
відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і
сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.
Враховуючи зазначене, релігійні організації, які є юридичними особами, що відповідають
вимогам абзацу другого п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, та включені до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
відповідно до закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, після
01.01.2018 включаються контролюючим органом до нового Реєстру.
Різниці, що виникають при формуванні резервів банків та небанківських фінансових установ
Змінені правила розрахунку банками та небанківськими фінансовими установами резервів,
які з метою оподаткування визнаватимуться за активами згідно з вимогами міжнародних
стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог підпунктів 139.3.2 – 139.3.4 п. 139.3 ст.
139 Кодексу.
За попередньою редакцією Кодексу визнавався резерв, сформований у зв’язку із знеціненням
(зменшенням корисності) активів.

Для визначення різниць, що зменшують фінансовий результат до оподаткування, відмінено
різниці, які були передбачені підпунктами 1 і 3 п.п. 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Кодексу та були
пов’язані із списанням активу з ознаками безнадійної заборгованості, а також зменшенням
витрат від розформування (зменшення) резерву – за рахунок тієї частини резерву, на яку
збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом.
Крім того, підрозділ 4 розділу ХХ Кодексу доповнено новими пунктами 49 і 50, якими
введено нові різниці та визначено:
платники податку, зазначені у п. 139.3 ст. 139 Кодексу, зменшують (збільшують) фінансовий
результат до оподаткування на позитивну (від’ємну) різницю (яка буде відображена через
рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому
числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог
міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та
розміром резервів, сформованих у зв’язку зі зменшенням корисності активів відповідно до
вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець
2017 року.
Зазначена норма застосовується до фінансового результату до оподаткування
звітного (податкового) періоду, у якому коригування резервів за активами (у тому числі
групами активів) відображено у бухгалтерському обліку (п. 49 підрозділу 4 розділу ХХ
Кодексу);
платники податку, зазначені у п. 139.3 ст. 139 Кодексу, зменшують фінансовий результат до
оподаткування на накопичену станом на
кінець 2017 року суму перевищення розміру резерву, сформованого у зв’язку із знеціненням
(зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової
звітності, над лімітом, розрахованим відповідно до положень Кодексу, у тому числі
відповідно до п. 21 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу. До суми такого перевищення не
враховується частина резерву (у межах перевищення над лімітом), що була використана або
розформована у звітних (податкових) періодах до 1 січня 2018 року. Зменшення фінансового
результату згідно з цим пунктом передбачено відображати платником податку протягом двох
років рівними частинами у кожному кварталі 2018 та 2019 років (п. 50 підрозділу 4 розділу
ХХ Кодексу).
Для визначення різниць, що збільшують фінансовий результат до оподаткування:
відмінено обмеження стосовно ліміту та розрахунку перевищення розміру резерву банків та
небанківських фінансових установ над встановленим лімітом сукупної балансової вартості
знецінених активів;
передбачено нову різницю, яка збільшує фінансовий результат – на суму використання
резерву у зв’язку із припиненням визнання активу при прощенні заборгованості фізичних
осіб, які є пов’язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових
відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах і період між датою
припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не
перевищує три роки. При цьому сума використання резерву у зв’язку із припиненням
визнання активу при прощенні кредитором заборгованості інших осіб не змінює фінансовий
результат до оподаткування.
Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
Передбачені ст. 140 Кодексу різниці зазнали суттєвих редакційних змін та доповнено
новими різницями, зокрема:
Для визначення різниць, що зменшують фінансовий результат до оподаткування:

фінансовий результат до оподаткування платника податку не зменшуватиметься на суму
нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від
платників єдиного податку (п.п. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу);
п. 140.4 ст. 140 Кодексу доповнено новим п.п. 140.4.4, яким передбачено зменшення
фінансового результату до оподаткування на суму субсидій, отриманих платником податку –
суб’єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно
до Закону України від 23 лютого 2017 року № 1977-VІІІ «Про державну підтримку
кінематографії в Україні» (далі – Закон № 1977), здійснених при виробництві (створенні)
фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Для визначення різниць, що збільшують фінансовий результат до оподаткування:
уточнено різниці, передбачені підпунктами 140.5.1, 140.5.2 та 140.5.4 п. 140.5 ст. 140
Кодексу та застосовуються при здійсненні контрольованих операцій;
п.п. 140.5.7 п. 140.5 ст. 140 Кодексу доповнено положеннями, що передбачають особливості
застосування цього підпункту суб’єктами кінематографії щодо витрат з нарахування роялті;
п.п. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу доповнено положенням, яке визначає нову різницю
щодо сум компенсації вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території
України платника податку та/або його дітей віком до 18 років роботодавцем, який є
платником податку на прибуток, якщо така компенсація відповідно до Кодексу не
включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи –
платника податку на доходи фізичних осіб;
визначено, що не поширюється на платників податку, які були платниками єдиного податку
четвертої групи, положення п.п.140.5.12 п. 140.5 ст. 140 Кодексу щодо сум доходу,
отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування
на спрощеній системі оподаткування;
п. 140.5 ст. 140 Кодексу доповнено новими підпунктами:
140.5.13 – щодо сум витрат, понесених платником податку у поточному звітному періоді за
рахунок раніше отриманих субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат
відповідно до Закону № 1977, але не більше суми такої субсидії, здійснених при виробництві
(створенні) фільму та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності;
140.5.14 – щодо сум коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг,
безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб’єктам сфери
фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам
олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і
спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими
організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого
перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 відсотків
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.
Оподаткування нерезидентів
Внесено зміни до п. 141.4 ст. 141 Кодексу щодо особливостей оподаткування нерезидентів,
зокрема:

п.п. «й» п.п. 141.4.1 доповнено новою нормою, відповідно до якої з метою оподаткування до
інших доходів від провадження нерезидентом господарської діяльності на території України
не відносяться субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених
Законом № 1977;

п.п. 141.4.7 викладено в новій редакції, згідно з якою уточнюється, що суми прибутків
нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне
представництво, визначається з урахуванням вимог, встановлених ст. 39 Кодексу.

Підрозділ 4 розділу ХХ Кодексу доповнено новими положеннями, які передбачають
таке.
Зменшення податку на прибуток на суму акцизного податку, сплаченого за дизельне пальне,
що використане дизельними локомотивами та самоскидами вантажопідйомністю понад 75
тонн
Податок на прибуток, що підлягає сплаті до державного бюджету платниками податку за
поточний податковий (звітний) період, зменшується на суму сплаченого за такий поточний
податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на
важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710
19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних
засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 відповідно
до УКТ ЗЕД.
При цьому якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку або
сума податку на прибуток менша за суму акцизного податку, залишок суми такого податку,
не врахований у зменшення податку на прибуток за поточний податковий (звітний) період, не
зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах (п. 15 підрозділу 4
розділу ХХ Кодексу).
Звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від діяльності з використанням газу
(метану) вугільних родовищ
Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільнено від оподаткування прибуток підприємств у
розмірі доходу підприємств, отриманого ними від господарської діяльності з використанням
газу (метану) вугільних родовищ та/або похідної сировини газу (метану) вугільних родовищ,
у тому числі газоповітряної суміші із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до
якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунальнопобутового споживання, що здійснюється відповідно до Закону України від 21 травня 2009
року № 1392-VІ «Про газ (метан) вугільних родовищ» (п. 16 підрозділу 4 розділу ХХ
Кодексу).
Розширено коло пільговиків – суб’єктів літакобудування
До п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу внесено зміни, які передбачають розширення кола
платників, що користуються пільгами для суб’єктів літакобудування.
Звільнення від оподаткування прибутку підприємств – суб’єктів літакобудування
поширюватиметься на усіх суб’єктів, що визначені відповідно до норм статті 2 Закону
України від 12 липня 2001 року № 2660-ІІІ «Про розвиток літакобудівної промисловості».

За попередньою редакцією Кодексу пільгу було запроваджено з 1 січня 2017 року для
підприємств – суб’єктів літакобудування, які здійснюють розробку та/або виготовлення з
кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них.
Крім того, Законом № 2245 передбачено, що положення п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ
Кодексу з урахуванням внесених змін застосовуються до податкових періодів, починаючи з 1
січня 2017 року (п. 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2245).
Уточнено умови звільнення від оподаткування «євробондів»
До п. 46 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу внесено зміни, які передбачають звільнення від
оподаткування доходів, які сплачені або сплачуються резидентом на користь нерезидента або
уповноваженої ним особи у вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, що були
надані резидентам до 31 грудня 2016 року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або
фінансовим кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів
на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам п.п. «б» п.п. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141
Кодексу.
Тобто вже не вимагається, як у попередній редакції Кодексу, відповідності нерезидента,
якому виплачуються проценти, та/або уповноваженої ним особи (якщо проценти
виплачуються через таку особу), умовам п.п. «в» п.п. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу щодо
неналежності їх до резидентів юрисдикцій, які на дату розміщення нерезидентом іноземних
боргових цінних паперів включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом
Міністрів України відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.
9 лютого 2018 року – граничний термін подання декларації з податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки
Фахівці Рубіжанської ОДПІ нагадують платникам податку – юридичні особи самостійно
обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року
подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування
декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне, від земельної ділянки (далі – Декларація)
за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної
суми рівними частками поквартально (п.п. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу
України).
Форма Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року N 408,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 р. за N 479/26924.

