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1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Завдяки наполегливим діям ФПУ, співпраці з Громадською радою при ДФС, Українським
незалежним центром політичних досліджень (в рамках проекту «Громадяни в дії») профспілкова
боротьба за збереження сприятливих умов для діяльності профспілок завершилась перемогою:
 профспілкові організації звільнено від необхідності подання звіту про використання
коштів неприбутковими організаціями, такий звіт подається тільки у разі порушення вимог,
встановлених для неприбуткових організацій;
 звільнено від сплати земельного податку дитячі санаторнокурортні та оздоровчі
заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є
неприбутковими;
 звільнено від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, будівлі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку неприбуткових підприємств, установ та організацій,
які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, державних та комунальних центрів
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення;
 подовжено з 1.01.2017 року до 1.07.2017 року строк приведення неприбутковими
організаціями установчих документів до вимог ПКУ і подання їх копій до контролюючого органу.

Також Законом № 1797VIII передбачено низку новацій, зокрема:

в частині адміністрування
 закріплено нові функції за Міністерством фінансів України: здійснення координації
діяльності контролюючих органів, затвердження нормативноправових актів з питань, що належать до
компетенції контролюючих органів, прогнозування та аналіз надходження податків, зборів, платежів,
надання узагальнюючих податкових консультацій та ін.;
 запроваджено електронний кабінет платника податків, який 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); переглядати в режимі реального часу інформацію по платнику податків, а також
одержувати таку інформацію у вигляді документа, який формується автоматизовано та ін;
 встановлено оприлюднення на сайті ДФС плануграфіку документальних планових
перевірок до 25 грудня року, що передує проведенню таких перевірок. Порядок формування та
затвердження плануграфіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються Мінфіном;
 вдосконалено порядок надання податкових консультацій:
зменшено строк безоплатного надання індивідуальних податкових консультацій за зверненням
платників з 30 до 25 календарних днів;
запроваджено реєстрацію індивідуальних податкових консультацій
індивідуальних податкових консультацій та розміщення на сайті ДФС;

в

єдиній

базі

встановлено пріоритетність узагальнюючих податкових консультацій над індивідуальними,
скасовується обмеження права Мінфіну на видачу узагальнюючих податкових консультацій (до
прийняття змін Мінфін надавав консультації стосовно значної кількості платників або значної суми
податкових зобов’язань);
 передбачено ліквідацію податкової міліції та створення нового органу – центрального
органу виконавчої влади, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення,
припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, діяльність якого
регламентуватиметься окремим Законом.

в частині податку на доходи фізичних осіб
 збільшено до 5 МЗП суму, яку юридична чи фізична особа може сплатити за навчання
іншої фізичної особи в вищих та професійнотехнічних 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 році така сума не перевищувала
1930 грн. на місяць);
 збільшено з 12 до 24 місяців термін, протягом якого отримувач може використовувати
цільову благодійну допомогу, надану на лікування без оподаткування такої суми ПДФО;
 для відряджень за кордон розмір добових, які не потребують документального
підтвердження та не оподатковуються ПДФО, підвищено до 80 євро на день.

в частині податку на прибуток
 у зв’язку із збільшенням у два рази мінімальної зарплати зменшено з 50 до 25 розмірів
мінімальної заробітної плати суму операції, здійсненої з неприбутковою організацією, на яку
платник податку має право не коригувати свій фінансовий результат до оподаткування;
 надано правові підстави списання безнадійної дебіторської заборгованості, яка відповідає
ознакам безнадійної заборгованості, визначеної в Кодексі за рахунок резерву сумнівних боргів;
 тимчасово зменшено мінімальні допустимі строки до 2 років амортизації для основних
засобів групи 4 (машини та обладнання), так звана "прискорена амортизація";
 запроваджено на період до 31 грудня 2021 року податкові канікули (застосування нульової
ставки податку на прибуток підприємств), для підприємств, у яких річний дохід не перевищує 3х
мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу)
працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності критеріям:
утворених в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
діючих, у яких протягом трьох послідовних попередніх років щорічний обсяг доходів
задекларовано в сумі, що не перевищує 3х мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість
працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;
які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в
період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації
продукції (товарів робіт, послуг) становив до 3х мільйонів гривень та середньооблікова кількість
працівників становила від 5 до 50 осіб.

в частині податку на додану вартість
 злиття двох чинних на сьогодні Реєстрів в єдиний Реєстр заяв про повернення суми
бюджетного відшкодування 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;
 бюджетне відшкодування ПДВ буде здійснюватися органами казначейства на підставі даних
Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, без висновків контролюючих органів;
 бюджетне відшкодування ПДВ буде здійснюватися в межах коштів, наявних на єдиному
казначейському рахунку;
 встановлено мораторій на застосування штрафних санкцій до сільськогосподарських
підприємств, що застосовували спеціальний режим оподаткування ПДВ за заниження такими
платниками податкового зобов’язання з ПДВ або завищення ними бюджетного відшкодування, які
виникли внаслідок порушення порядку розподілу податкового кредиту, визначеного підпунктом
209.15.1 пункту 209.15 статті 209 цього Кодексу, за звітні (податкові) періоди з 1 січня 2016 року по 1
січня 2017 року.
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