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ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ З
01.01.2018 Р.
Мінімальна зарплата
мінімум - 2018

й

прожитковий

Законом України «Про Державний
бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017
р. № 2246-VIII установлено такі розміри
основних
мінімальних
соціальних
стандартів у 2018 році:
1) мінімальна зарплата:
- у місячному розмірі: з 1 січня —
3723 грн;
- у погодинному розмірі: з 1 січня —
22,41 грн.
2) прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1
січня 2018 року — 1700 грн, з 1 липня —
1777 грн, з 1 грудня — 1853 грн.
До того ж доручено Уряду на основі
моніторингу
виконання
Держбюджету
України за підсумками І кварталу 2018 року
розглянути питання щодо можливості
підвищення розміру мінімальної заробітної
плати з визначенням його на рівні 4200 грн
на місяць із ІІ кварталу 2018 року.
Податок на прибуток та ТЦУ
З 1 січня 2018 року набрав чинності
Закон «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у
2018 році» від 07.12.2017 р. № 2245-VIII,
який уносить зміни до низки норм ПКУ. Далі
стислий огляд змін в частині податку на
прибуток і ТЦУ.
1. Не вважається безнадійною
заборгованість фізичних осіб, прощена
кредитором (пп. 14.1.11 ПКУ).
2. Уточнено визначення «роялті»
(пп. 14.1.225 ПКУ).
3. Передбачено новації у сфері
трансфертного ціноутворення та податку
на прибуток:
- уточнено, що перевірки за 2013–
2014 рр. можна проводити, і такі перевірки
проводяться відповідно до чинного на той

час законодавства, а також уточнено, що
норми
про
самостійні
коригування
контрольованих операцій у 2015 та 2016 рр.
відбуваються за законодавчими нормами,
що діяли в той час;
передбачено,
що податкова
декларація з податку на прибуток, яка
розраховується з наростаючим підсумком
за рік, подається в 60-денний строк;
для
релігійних
організацій
передбачено, що відповідальність для них
настає при порушенні законодавства,
відповідно до якого вони зареєстровані, а
також
для
включення
до
Реєстру
неприбуткових організацій їм достатньо
бути зареєстрованими згідно з профільним
законодавством;
- уточнено, що обмеження стосовно
операцій
із
низькоподатковими
нерезидентами
поширюються
й
на
нерезидентів особливих організаційноправових форм;
- передбачено норму, яка зазначає,
що платники єдиного податку сплачують
податок на репатріацію в разі виплат на
користь нерезидента.
До
контрольованих
операцій
віднесено
операції
між
постійним
представництвом та нерезидентом. Але
тільки у разі, якщо річний обсяг таких
госпоперацій, визначений за правилами
бухобліку, перевищує 10 млн грн (за
вирахуванням
ПДВ).
Саме
такими
положеннями з нового року поповнилася
ст. 39 ПКУ. Цей вартісний критерій —
єдиний для визнання такої госпоперації
контрольованою.
ПДВ
З 01.01.2018 було запроваджено
чимало ПДВ-новацій, а саме:
1. Окремий строк реєстрації в ЄРПН
для мінусових розрахунків коригування —
15 к.дн. із дня отримання такого розрахунку
коригування отримувачем (покупцем) (зміни
до п. 201.10 ПКУ);
2.
Нарахування
компенсуючих
податкових зобов’язань із ПДВ відповідно
до п. 198.5 ПКУ здійснюватиметься за
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товарами/послугами,
необоротними
активами, придбаними/виготовленими з
ПДВ (для товарів/послуг, необоротних
активів, придбаних або виготовлених до 1
липня 2015 року, — у разі якщо під час
такого придбання або виготовлення суми
податку
були
включені
до
складу
податкового кредиту);
3. Відсоткову ставку ПДВ поширено
й на операції з постачання на митній
території України та ввезення на митну
територію України лікарських засобів,
дозволених
для
виробництва
та
застосування в Україні та внесених до
Державного реєстру лікарських засобів, а
також медичних виробів, які внесені до
Державного реєстру медичної техніки та
виробів
медичного призначення
або
відповідають
вимогам
відповідних
технічних регламентів, що підтверджується
документом про відповідність, та дозволені
для надання на ринку та/або введення в
експлуатацію й застосування в Україні
(зміни до пп. «в» п. 193.1 ПКУ);
4. Зміни щодо обкладення ПДВ
міжнародних поштових відправлень й
експрес-відправлень:
- у разі ввезення на митну територію
України товарів у міжнародних поштових й
експрес-відправленнях,
несупроводжуваному
багажі
базою
оподаткування є їх митна вартість (для
юридичних осіб) або фактурна вартість
(для фізичних осіб), визначена відповідно
до ст. 234 та ст. 374 Митного кодексу
України, з урахуванням мита й акцизного
податку, що підлягають сплаті (пп. 191.1.1
ПКУ) (запрацює з 01.01.2019);
- у разі ввезення на митну територію
України в ручній поклажі та/або у
супроводжуваному багажі товарів (крім
підакцизних товарів й особистих речей),
сумарна фактурна вартість яких не
перевищує еквівалент 500 євро та сумарна
вага яких не перевищує 50 кг, через інші,
ніж відкриті для повітряного сполучення,
пункти пропуску через державний кордон
України фізичною особою, яка була
відсутня в Україні менш ніж 24 години або
яка в’їжджає в Україну частіше ніж раз
протягом 72 годин, базою оподаткування є

частина сумарної фактурної вартості таких
товарів, яка перевищує еквівалент 50 євро,
з урахуванням мита, що підлягає сплаті (пп.
191.2.3 ПКУ);
5. З 01.01.2019 не є об’єктом
обкладення ПДВ (пп. 196.1.17 ПКУ):
- увезення на митну територію
України товарів, сумарна фактурна вартість
яких не перевищує еквівалент 150 євро в
несупроводжуваному багажі;
- увезення на митну територію
України товарів, сумарна митна вартість
яких не перевищує еквівалент 150 євро, на
адресу одного одержувача (юридичної
особи, фізособи-підприємця) в одній
депеші
в
міжнародних
поштових
відправленнях або в одному вантажі
експрес-перевізника
в
міжнародних
експрес-відправленнях;
- увезення на митну територію
України на адресу одного одержувача
(фізичної
особи)
у
перших
трьох
міжнародних
поштових
відправленнях
та/або міжнародних експрес-відправленнях
протягом одного календарного місяця
товарів, сумарна фактурна вартість яких у
кожному з відправлень не перевищує
еквівалент 150 євро;
6. З 01.01.2018 не є об’єктом
обкладення ПДВ увезення на митну
територію України фізособами в ручній
поклажі та/або у супроводжуваному багажі
товарів (крім підакцизних товарів й
особистих речей) за певних умов (пп.
196.1.18 ПКУ). Так, без сплати ПДВ
фізособа може ввезти:
- через пункти пропуску через
державний кордон України, відкриті для
повітряного
сполучення,
—
товари,
сумарна фактурна вартість яких не
перевищує еквівалент 1000 євро;
- через інші, ніж відкриті для
повітряного сполучення, пункти пропуску
через
державний
кордон
України
фізособою, яка була відсутня в Україні
більш ніж 24 години та яка в’їжджає в
Україну не частіше ніж раз протягом 72
годин, — товари, сумарна фактурна
вартість яких не перевищує еквівалент 500
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євро та сумарна вага яких не перевищує 50
кг;
- через інші, ніж відкриті для
повітряного сполучення, пункти пропуску
через державний кордон України фізичною
особою, яка була відсутня в Україні менш
ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну
частіше ніж раз протягом 72 годин, —
товари, сумарна фактурна вартість яких не
перевищує еквівалент 50 євро та сумарна
вага яких не перевищує 50 кг;
7. Уточнення норм пп. 197.1.25 ПКУ
щодо звільнення від обкладення ПДВ
операцій із постачання дитячих книжкових
видань;
8. Тимчасово, з 1 січня 2013 року до
1 січня 2023 року, звільняються від
обкладення ПДВ операції з постачання
програмної продукції, а також операції з
програмною продукцією, плата за які не
вважається роялті згідно з абзацами 2–7
пп. 14.1.225 ПКУ (п. 26-1 підрозділу 2 р. ХХ
ПКУ);
9. Тимчасово звільняються від
обкладення ПДВ операції з експорту:
- з 1 вересня 2018 року до 31 грудня
2021 року соєвих бобів (товарна позиція
1201 згідно з УКТ ЗЕД);
- з 1 січня 2020 року до 31 грудня
2021 року насіння свиріпи або ріпаку
(товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД);
10. Тимчасово, до 31 грудня 2018
року, звільняються від обкладення ПДВ
операції з увезення на митну територію
України та з постачання на митній території
України транспортних засобів, оснащених
винятково електричними двигунами (одним
або декількома), що зазначені в товарній
підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД
(у т.ч. вироблених в Україні) (п. 64
підрозділу 2 р. ХХ ПКУ);
11. З 1 січня 2017 року до 1 січня
2022
року
платники
ПДВ
—
сільгоспвиробники, унесені до Реєстру
отримувачів
бюджетної
дотації,
розраховують розмір бюджетної дотації
виходячи з обсягу податкових зобов’язань
із
ПДВ
по
постачанню
товарів,
розрахованого за даними зареєстрованих

податкових накладних (п. 51 підрозділу 2 р.
ХХ ПКУ);
12. Тимчасово, до 1 січня 2020 року,
надано право на розстрочення сплати ПДВ
при імпорті обладнання, що класифікується
за визначеними товарними підкатегоріями
згідно з УКТ ЗЕД, яке ввозиться для
власного виробництва (п. 65 підрозділу 2 р.
ХХ ПКУ).
Тимчасово
призупинено
систему
блокування податкових накладних
01.01.2018 набрав чинності Закон
України
«Про
внесення
змін
до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 р.
№ 2245-VIII (далі — Закон № 2245).
Законом № 2245 було викладено в
новій редакції п. 201.16 ПКУ, який наразі
передбачає: реєстрація ПН/РК у ЄРПН
може бути призупинена в порядку й на
підставах, визначених Кабінетом Міністрів
України. До речі, порядок призупинення
реєстрації ПН/РК у ЄРПН Кабмін має
визначити до 1 березня 2018 року.
Водночас до дня набрання чинності
цим порядком було призупинено дію абз. 3
п. 201.10 ПКУ, відповідно до якого ПН/РК,
складені та зареєстровані після 01.07.2017
у ЄРПН, є для покупця товарів/послуг
достатньою підставою для визнання
податкового кредиту та не потребує будьякого іншого додаткового підтвердження.
А що найголовніше — Законом №
2245 для заблокованих ПН/РК передбачено
такі перехідні положення (п. 57-1 підрозділу
2 р. ХХ ПКУ):
- ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН
призупинено відповідно до п. 201.16 ПКУ,
реєструються з урахуванням вимог п.
2001.3, п. 2001.9 та п. 201.10 ПКУ не
пізніше 2 січня 2018 року, крім:
- ПН/РК, щодо яких станом на
01.12.2017 не подані пояснення та копії
документів відповідно до пп. 201.16.2 ПКУ;
- ПН/РК, щодо яких прийнято
рішення про відмову в реєстрації ПН/РК у
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ЄРПН, по яких станом на 01.12.2017 не
розпочинали процедуру оскарження в
адміністративному або судовому порядку.
- ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН
призупинено відповідно до п. 201.16 ПКУ з
01.12.2017 до дня набрання чинності
Законом № 2245 та щодо яких платником
податку після 01.12.2017 подані пояснення
та копії документів згідно з пп. 201.16.2
ПКУ, реєструються в ЄРПН у порядку, що
діяв до набрання чинності Законом № 2245
щодо зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН.
У разі якщо протягом 5 робочих днів
із дня подання пояснень і копій документів
не прийнято та/або не надіслано платнику
ПДВ рішення про реєстрацію чи про
відмову в реєстрації ПН/РК, реєстрація
таких ПН/РК здійснюється на наступний
робочий день за днем закінчення строку
розгляду пояснень і копій документів
платника податку.
Щодо
змін
строків
формування
податкового кредиту з ПДВ
2 грудня 2017 року опублікований
Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу щодо стабілізації
розрахунків на Оптовому ринку електричної
енергії України». від 09.11.2017 р. №2198VIII (далі – Закон №2198). Тож з 3 грудня
цей Закон набрав чинності (з дня,
наступного за днем його опублікування).
Головні зміни, які приніс закон:
1. Законом №2198 збільшено строк,
протягом якого покупець має право
віднести суми ПДВ за зареєстрованими в
Єдиному реєстрі податкових накладних
(далі – ЄРПН) податковими накладними та
розрахунками коригування, до податкового
кредиту з 365 до 1095 днів (п.198.6 ПКУ).
2.
Знято
обмеження
365
календарних
днів
для
можливості
реєстрації в ЄРПН податкових накладних
та розрахунків коригування, складених
починаючи з 1 липня 2015 року (п.201.10
ПКУ).
Відтепер п.201.10 ПКУ взагалі не
встановлює обмеження строків, в які
платник
ПДВ
може
зареєструвати
податкову накладну. Сподіваємося, що

податківці будуть вважати ці нововведення
як реєстрацію податкових накладних та
розрахунків коригування в ЄРПН без
обмежень в терміні.
Зауважимо, що попри вказані зміни,
все ж продовжують діяти граничні строки, в
які
обов’язково
слід
зареєструвати
податкові
накладні
та
розрахунки
коригування. У випадку порушення цих
строків,
такі
податкові
накладні
вважатимуться
своєчасно
незареєстрованими та відповідно до
підприємства будуть застосовані санкції
передбачені ст.120-1 ПКУ.
Нагадаємо, реєстрація податкових
накладних та/або розрахунків коригування
до податкових накладних у Єдиному
реєстрі податкових накладних повинна
здійснюватися з урахуванням граничних
строків:
- для податкових накладних /
розрахунків коригування до податкових
накладних, складених з 1 по 15
календарний день (включно) календарного
місяця, - до останнього дня (включно)
календарного місяця, в якому вони
складені;
- для податкових накладних /
розрахунків коригування до 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.
3. Також Закон №2198 встановлює
новий вид штрафу у розмірі 50% суми ПДВ,
зазначеної
в
таких
податкових
накладних/розрахунках коригування, у разі
порушення строку реєстрації на 366 і
більше календарних днів (п.120-1.1 ПКУ).
Зазначимо, що на сьогодні всі ніші
санкції, а саме штрафи в розмірі від 10 до
40% від суми ПДВ в п.120-1.1 ПКУ так і
залишилися.
Зміни в частині єдиного податку
Лише дві зміни до ПКУ у частині
спрощеної системи оподаткування.
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Перша — ставку податку для
єдинників третьої групи, що застосовується
в разі анулювання реєстрації платника
ПДВ, виправлено з 3 до 5% (пп. 5 п. 293.8
ПКУ).
Друга
—
єдинник
повинен
дотримуватися під час виплати доходу
юрособі-нерезиденту правил, установлених
для платників податку на прибуток (п. 297.5
ПКУ). Це правило не застосовується, якщо
дохід виплачується на користь постійного
представництва на території України.
Крім того з 1 січня 2018 року
юрособи — платники єдиного податку
більше не повинні платити дивідендні
аванси! Адже за новою редакцією абз. 7 пп.
57.1-1.2 ПКУ обов'язок сплати авансу з
податку на прибуток при виплаті дивідендів
покладається на будь-якого резидента —
емітента
корпоративних
прав,
крім
платників єдиного податку.
Звичайно ж, такі новації в ПКУ,
запроваджені Законом № 2245, радують.
Однак є сумніви, що це звільнення буде
діяти. Причина — останній абзац пп. 57.11.2 ПКУ. Згідно з ним дивіденди
обкладаються під час виплати незалежно
від того, є їх платник платником податку на
прибуток чи ні.
У підсумку виходить, що один абзац
пп. 57.1-1.2 ПКУ звільняє єдинників від
сплати дивідендних авансів з податку на
прибуток, а інший стверджує, що від сплати
останнього їм не ухилитися. Протиріччя?
Уважаємо, так. І водночас висловлюємо
надію, що юросіб-єдинників усе ж таки
звільнили від дивідендних авансів, а про
останній
абзац
пп.
57.1-1.2
ПКУ
законодавець просто забув. Адже недарма
він сказав платникам податку на прибуток
оподатковувати дивіденди, які отримані від
єдинників.
За яких умов путівки на відпочинок
працівників не оподатковуватимуться у
2018 році
Не
включається
до
оподатковуваного доходу вартість путівок
на відпочинок, оздоровлення та лікування,
у т.ч. на реабілітацію інвалідів, на території

України платника податку та/або його
членів сім’ї першого ступеня споріднення,
які надаються його роботодавцем —
платником
податку
на
прибуток
підприємств безоплатно або зі знижкою (у
розмірі такої знижки) раз на календарний
рік і за умови, якщо вартість путівки (розмір
знижки)
не
перевищує
5
розмірів
мінімальної зарплати, установленої на 1
січня звітного податкового року (у 2018
році — 18 615 грн).
Водночас фінрезультат збільшують
на суму повної або часткової компенсації
раз на календарний рік 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, у
разі якщо така компенсація відповідно до
ПКУ не включається до загального
місячного
(річного)
оподатковуваного
доходу фізичної особи — платника ПДФО.
Зазначені норми з’явилися в пп.
165.1.35 та пп. 140.5.10 ПКУ відповідно.
Податкова соціальна пільга у 2018 році
Платник податку має право на
зменшення суми загального місячного
оподатковуваного доходу, отримуваного від
одного роботодавця у вигляді зарплати, на
суму ПСП, що передбачено п. 169.1 ПКУ.
Своєю чергою, ПСП застосовуємо
до
доходу
(у
вигляді
зарплати),
нарахованого на користь платника податку
протягом звітного податкового місяця, якщо
розмір такого доходу не перевищує суми,
котра
дорівнює
розміру
місячного
прожиткового
мінімуму,
діючого
для
працездатної особи станом на 1 січня
звітного податкового року, помноженого на
1,4 й округленого до найближчих 10 грн (пп.
169.4.1 ПКУ).
При розмірі прожиткового мінімуму
для працездатної особи станом на
01.01.2018 у сумі 1762 грн граничний дохід
для застосування ПСП у 2018 році
становитиме:
1762 грн х 1,4 = 2470 грн.
Однак розмір мінімальної зарплати з
01.01.2018 сягає 3723 грн. Тож менше цієї
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величини
не
може
нараховуватися
зарплата працівникові за виконану місячну
норму праці.
Отже,
виходить,
ПСП
не
застосовуватиметься
до
доходів
переважної більшості працівників, оскільки
розмір їх зарплати має бути вищим за 3723
грн, а граничний дохід для застосування
ПСП на 2018 рік — 2470 грн.
Розмір загальної ПСП на 2018 рік
сягає 50% розміру прожиткового мінімуму
для працездатної особи (у розрахунку на
місяць), установленого законом на 1 січня
звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ):
1762 грн х 50% = 881 грн.
Таким чином, загальною ПСП
зможуть скористатися лише працівники, які
трудяться на умовах неповного робочого
часу, та й то не завжди.
Неоподатковувані
2018 році

розміри

доходів

у

Частину показників у р. IV ПКУ
визначають виходячи з розміру мінімальної
зарплати.
Зокрема,
мінзарплату
використовують
для
визначення
оподатковуваного та звільненого від
обкладення ПДФО й військовим збором
доходу фізосіб.
1. Від оподаткування звільняється
сума, сплачена на користь вітчизняних
вищих і професійно-технічних навчальних
закладів за здобуття освіти, за підготовку
чи перепідготовку платника податку в
межах 3-кратного розміру мінзарплати за
кожен повний або неповний місяць
навчання: у 2018 році — 11 169 грн за
повний або неповний місяць навчання (пп.
165.1.21 ПКУ).
2.
Неоподатковуваний
розмір
допомоги
на
поховання,
наданої
роботодавцем, — 4940 грн (2470 грн х 2)
згідно з пп. 165.1.22 ПКУ.
3.
Неоподатковуваний
розмір
нецільової благодійної допомоги, у т.ч.
матеріальної, наданої роботодавцем, —
2470 грн згідно з пп. 170.7.3 ПКУ.
4. До загального місячного (річного)
оподатковуваного
доходу
платника

податків не включається вартість дарунків
(а також призів переможцям і призерам
спортивних змагань), якщо їх вартість не
перевищує
25%
однієї
мінімальної
зарплати (за винятком грошових виплат у
будь-якій сумі) (пп. 165.1.39 ПКУ). У 2018
році — 930,75 грн.
Для цілей оподаткування з’явиться
Єдина база даних звітів про оцінку
В 2018 році створять Єдину базу
даних
звітів
про
оцінку,
яка
забезпечуватиме розміщення, створення,
зберігання й оприлюднення всієї інформації
про об’єкт нерухомості та його вартість,
електронне визначення оціночної вартості,
автоматичний обмін інформацією та
документами
з
авторизованими
електронними
майданчиками
й
користування сервісами з автоматичним
обміном інформацією, доступ до якого
здійснюється
за
допомогою
мережі
Інтернет.
Звіт про оцінку, не зареєстрований у
Єдиній базі даних звітів про оцінку, без
присвоєного
унікального
номера,
вважатимуть недійсним.
Під час посвідчення правочинів, для
яких передбачено чинним законодавством
України отримання нотаріусом звіту про
оцінку, нотаріус перевірятиме реєстрацію
такого звіту в Єдиній базі даних звітів про
оцінку та наявність присвоєного йому
унікального номера.
Відповідними нормами доповнено п.
172.3 ПКУ.
Податок на нерухоме майно
У разі якщо контролюючий орган не
надіслав
(не
вручив)
фізособі
податкове/податкові повідомлення-рішення
з податку на майно в строки, установлені
відповідними нормами ПКУ, фізособи
звільняються
від
відповідальності,
передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату
податкового зобов’язання.
Відповідна норма з’явилася в п.
126.3 та пп. 266.10.2 ПКУ.
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При цьому також установлено, що
податкове зобов’язання з податку на
рухоме майно може бути нараховано за
податкові (звітні) періоди (роки) у межах
строків, визначених п. 102.1 ПКУ, тобто в
межах 1095 днів.
Аналогічними нормами доповнено й
ст. 287 ПКУ в частині справляння плати за
землю.
Коефіцієнт
індексації
нормативної
грошової оцінки землі за 2017 рік
Індекс споживчих цін за 2017 рік, що
використовується
для
визначення
коефіцієнта
індексації
нормативної
грошової оцінки сільськогосподарських
угідь, земель населених пунктів й інших
земель
несільськогосподарського
призначення, застосовується зі значенням
100%.
Відповідна норма прописана в п. 9
підрозділу 6 «Перехідних положень» ПКУ,
яка стосується особливостей справляння
плати за землю.
До того ж уточнено, що індекс
споживчих цін
за 2017 рік, який
використовується для визначення величини
коефіцієнта
індексації
нормативної
грошової оцінки сільськогосподарських
угідь
(ріллі,
сіножатей,
пасовищ
і
багаторічних насаджень) та/або земель
водного фонду (внутрішніх водойм, озер,
ставків, водосховищ) для цілей обкладення
єдиним
податком
четвертої
групи,
застосовується зі значенням 100%. Зміни
внесено до п. 5 підрозділу 8 «Перехідних
положень» ПКУ.
Мораторій на перевірки подовжено на
2018 рік
Мораторій на проведення органами
державного нагляду (контролю) планових
заходів зі здійснення державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської
діяльності діятиме до 31 грудня 2018 року.
Також до 31 грудня 2018 року
позапланові заходи державного нагляду
(контролю)
здійснюються
органами
державного нагляду (контролю):

1) з підстави, передбаченої ч. 2 ст. 3
Закону
№
1728
(за
погодженням
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну регуляторну політику,
політику з питань нагляду (контролю) у
сфері
господарської
діяльності,
ліцензування та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності та дерегуляції
господарської діяльності;
2) за письмовою заявою суб’єкта
господарювання до відповідного органу
державного
нагляду
(контролю)
про
здійснення заходу державного нагляду
(контролю) за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті
потерпілого внаслідок нещасного випадку,
що було пов’язано з діяльністю суб’єкта
господарювання;
5) у разі настання події, що має
значний негативний вплив відповідно до
критеріїв,
затверджених
Кабінетом
Міністрів України, на права, законні
інтереси, життя та здоров’я людини, захист
навколишнього природного середовища та
забезпечення безпеки держави;
6)
для
перевірки
виконання
суб’єктом
господарювання
приписів,
розпоряджень або інших розпорядчих
документів щодо усунення порушень вимог
законодавства, виданих за результатами
проведення попереднього заходу органом
державного нагляду (контролю).
Дія Закону України «Про тимчасові
особливості здійснення заходів державного
нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» не поширюється на відносини,
що виникають під час проведення заходів
нагляду (контролю) органами, перелік яких
установлюється
КМУ.
Раніше,
як
пам’ятаємо, тут був цілий перелік органів,
які виключалися з дії мораторію.
Відповідні зміни передбачено п. 9
Прикінцевих положень Закону України «Про
Державний бюджет на 2018 рік» від
07.12.2017 р. № 2246-VІІІ.
Максимальна
величина
нарахування ЄСВ із 2018 року
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Із 01.01.2018 максимальна сума
зарплати (доходу), на яку нараховується
ЄСВ, становитиме 15 розмірів мінімальної
зарплати замість попередніх 25 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб.
Якщо
виходити
з
розміру
мінзарплати з 01.01.2018 у сумі 3723 грн,
то, відповідно, максимальна величина
дорівнюватиме: 55 845 грн (3723 грн х 15).
З 1 січня 2018 року підприємці, які
досягли пенсійного віку, не сплачують
за себе ЄСВ
З 1 січня 2018 року фізособипідприємці
(єдинники
та
загальносистемники),
які
досягли
пенсійного віку (60 років, мають страховий
стаж не менше 25 років), та інваліди, які
отримують відповідно до закону пенсію
(незалежно від типу) або соцдопомогу, не
сплачують за себе єдиний внесок (див. ч. 4
ст. 4 Закону України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від
08.07.10 р. № 2464-VI). На цьому моменті
ДФСУ акцентувала увагу в ІПК від 26.12.17
р. № 3135/Д/99-13-02-01-14/ІПК та нагадала
про те, що за місяці 2017 року не
сплачують єдиний внесок за себе тільки
підприємці — пенсіонери за віком або
інваліди, які отримують, відповідно до
закону, пенсію чи соцдопомогу.
Тобто підприємці, які досягли
пенсійного віку, але отримують замість
пенсії за віком, наприклад, пенсію за
вислугу років, мають обов’язок за місяці
2017 року сплачувати за себе єдиний
внесок у загальному порядку. А ось
починаючи з розрахунків за січень 2018
року вони вже не будуть платниками
єдиного внеску за себе.

Такий висновок робимо з п. 39
підрозділу 10 р. ХХ ПКУ, за яким 01.01.18 р.
ІПК, надана контролюючим органом у
письмовій або електронній формі до
31.03.17р.
(уключно),
не
підлягає
застосуванню.
Нагадаємо:
ІПК,
надана
контролюючим органом у письмовій або
електронній формі до 31.03.17 р. (уключно),
звільняла платника податків (податкового
агента та/або його посадову особу) від
відповідальності, уключаючи фінансову
(штрафні санкції та/або пеня), за діяння, що
містять
ознаки
податкового
правопорушення, учинені до 31.12.17р.
(уключно) — п. 39 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ.
Тож аби захистити себе від
можливих претензій перевіряльників, таким
платникам податків не завадить подбати
про нову ІПК.
ІНШІ ЗМІНИ ТА РОЗ’ЯСНЕННЯ
Оновлено Реєстр великих платників
ДФС затвердила новий Реєстр
великих платників податків (наказ від
29.12.2017 р. № 884).
Відповідно до нових критеріїв,
ухвалених Законом № 2245, до нього
ввійшли 1364 платники — на 1230 менше,
ніж обслуговувалося в Офісі станом на
вересень 2017 року.
Усі
платники,
включені
до
оновленого
Реєстру,
у
2018
році
обслуговуватимуться в Офісі великих
платників
та
його
територіальних
управліннях.
Ті платники, яких не було включено
до оновленого Реєстру, згідно з п. 64.7 ПКУ
обслуговуватимуться
відповідно
до
зареєстрованого місцезнаходження.

Отримана ІПК до 31.03.17 р. більше не
захистить від штрафів

Новий перелік держав,
резидентами
яких
контрольованими

Індивідуальні податкові консультації
(далі — ІПК), які було отримано до
31.03.17р., сьогодні вже не будуть надійним
захистом від податкових штрафів.

Оскільки відбулися зміни критеріїв
формування переліку, Мінфін напрацював
новий перелік держав (територій), операції
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з
резидентами
яких
визнаються
контрольованими.
Критерії, за якими відбувався відбір:
- держав (територій), у яких ставка
податку на прибуток підприємств на 5 і
більше відсоткових пунктів нижча, ніж в
Україні (тобто нижча 13%);
- держав, з якими Україною не
укладені
міжнародні
договори
з
положеннями про обмін інформацією;
- держав, компетентні органи яких не
забезпечують своєчасний та повний обмін
податковою та фінансовою інформацією на
запити ДФС.
Під час розгляду критерію щодо
ставки податку на прибуток підприємств,
яка на 5 і більше відсоткових пунктів нижча,
ніж в Україні, була врахована не лише
основна ставка, а й пільгові ставки для
окремих
галузей,
територій,
видів
діяльності.
Операції
з
контрагентом,
зареєстрованим у державі (на території),
включеній
до
зазначеного
переліку,
визнаються контрольованими для цілей
трансфертного ціноутворення з 1 січня
звітного року, наступного за календарним
роком, у якому держави (території) було
включено до такого переліку, щодо них
подається звіт до контролюючих органів.
До переліку ввійшли 85 держав
(територій).
Порівняно з попереднім переліком,
до нового додали такі країни, як:
Гваделупа,
Гватемала,
Співдружність
Домініки,
Домініканська
Республіка,
Естонія, Іран, Куба, Лаос, Латвія, Ліван,
Маврикій, Мальта, Марокко, Монако, ОАЕ,
Сінгапур, Грузія, Угорщина.
Ідеться про постанову КМУ «Про
затвердження переліку держав (територій),
які відповідають критеріям, установленим
підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту
39.2 статті 39 Податкового кодексу України,
та визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 977» від
27.12.2017 р. № 1045, яка набирає чинності
01.01.2018.

Із 22 січня діятимуть нові бюджетні
рахунки
Щороку
на
початок
нового
бюджетного
періоду
відповідно
до
Бюджетного кодексу України, Закону про
Державний бюджет України, рішень про
місцеві бюджети та бюджетної класифікації,
затвердженої
наказом
Мінфіну
від
14.01.2011 р. № 11, в органах Казначейства
відкриваються рахунки за надходженнями
до державного та місцевих бюджетів (окрім
рахунків
для
зарахування
власних
надходжень бюджетних установ).
Рахунки
за
надходженнями
відкриваються протягом 45 днів із дня
прийняття Закону про Державний бюджет
України. Це передбачає п. 2.1 Порядку
відкриття
та
закриття
рахунків
у
національній валюті в органах Державної
казначейської
служби
України,
затвердженого
наказом
Мінфіну
від
22.06.2012 р. № 758.
Інформація
про
відкриті/закриті
рахунки доводиться до відома органів
Казначейства
для
подальшого
інформування органів, що контролюють
справляння надходжень бюджету згідно з
установленими порядками взаємодії, і
місцевих фінансових органів.
Державна казначейська служба вже
поінформувала, що зарахування платежів
на рахунки, відкриті відповідно до вимог
Закону України «Про Державний бюджет
України на 2018 рік», розпочнеться з
22.01.2018.
До
зазначеної
дати
зарахування платежів здійснюється на
рахунки з реквізитами попереднього
бюджетного періоду.
Відчужувати
сільськогосподарського
заборонено до 2019 року

землі
призначення

Можливість
відчужувати
землі
сільськогосподарського
призначення
відтерміновано до 2019 року — про
ухвалення законопроекту № 7350 від
30.11.2017 р., що вносить зміни до п.п. 14,
15 р. Х Земельного кодексу України, ми
розповідали в новині «Мораторій на продаж
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сільськогосподарських земель подовжено
ще на рік».
Нині додатково інформуємо: Закон
України «Про внесення зміни до розділу X
«Перехідні
положення»
Земельного
кодексу України» від 07.12.2017 р. № 2236VIII був опублікований 30.12.2017 у «Голосі
України» № 248 та набрав чинності
31.12.2017.
Скасовано перелік важких та шкідливих
робіт,
на
яких
заборонялося
працевлаштовувати жінок
МОЗ визнало таким, що втратив
чинність, свій наказ «Про затвердження
Переліку важких робіт та робіт із
шкідливими і небезпечними умовами праці,
на яких забороняється застосування праці
жінок» від 29.12.1993 р. № 256 (далі —
Наказ № 256).
Рішення затверджено наказом МОЗ
від 13.10.2017 р. № 1254, який набирає
чинності
з
дня
його
офіційного
опублікування, крім глави 3 розділу I
Переліку важких робіт та робіт із
шкідливими і небезпечними умовами праці,
на яких забороняється застосування праці
жінок, затвердженого Наказом № 256, яка
втрачає чинність із дати, коли Україною
буде завершено процедуру денонсації
Конвенції про використання праці жінок на
підземних роботах у шахтах будь-якого
роду № 45.
Встановлено перелік товарів, експорт й
імпорт яких ліцензуватиметься у 2018
році
Кабмін постановою від 20.12.2017 р.
№ 1018 затвердив на 2018 рік:
1) обсяги квот товарів, експорт яких
підлягає ліцензуванню;
2) перелік товарів (озоноруйнівних
речовин), експорт й імпорт яких підлягає
ліцензуванню;
3) перелік товарів, що можуть
містити озоноруйнівні речовини, експорт й
імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім
товарів, що перевозяться в контейнерах з
особистим майном);

4) перелік товарів, імпорт яких із
Республіки
Македонія
підлягає
ліцензуванню в межах тарифної квоти
відповідно до положень Угоди про вільну
торгівлю між Республікою Македонія та
Україною від 18 січня 2001 року;
5) перелік товарів, експорт яких
підлягає ліцензуванню.
Також документ визначає, що не
використані у 2017 році суб’єктами
підприємницької діяльності ліцензії на
експорт й імпорт товарів, визначених у
постанові Кабміну від 28.12.2016 р. № 1009,
дійсні до 1 березня 2018 року, якщо інше не
передбачено відповідними міжнародними
договорами України.
До того ж встановлено, що згідно зі
ст.16
Закону
України
«Про
зовнішньоекономічну
діяльність»
для
митного
оформлення
товарів,
які
навантажуються навалом та операції з
експорту
(імпорту)
яких
підлягають
ліцензуванню, гранична різниця фактичного
значення їх вартості, кількості або ваги не
може
перевищувати
5%
значення,
зафіксованого у відповідній ліцензії.
Затверджено форму паспорта об’єкта
будівництва
Мінрегіонбуд
затвердив
форму
паспорта об’єкта будівництва (Наказ
Мінрегіонбуду від 10.11.2017 р. № 298).
Нагадаємо: у паспорті об’єкта
будівництва відображаються результати
обстеження об’єкта, яке здійснюється з
метою оцінки його відповідності основним
вимогам до будівель і споруд, визначеним
технічним
регламентом,
та
вжиття
обґрунтованих заходів щодо забезпечення
надійності та безпеки під час його
експлуатації.
Незабезпечення
обстеження
та
паспортизації
об’єкта,
що
підлягає
обов’язковому обстеженню, порушення
порядку проведення такого обстеження та
нереалізація заходів щодо забезпечення
надійності та безпеки під час його
експлуатації
тягнуть
за
собою
відповідальність, передбачену законом.
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Із 15 грудня зросла облікова ставку НБУ
Правління НБУ прийняло рішення
підвищити облікову ставку до 14,5% річних
із 15 грудня 2017 року (рішенням Правління
НБУ «Про розмір облікової ставки» від
14.12.2017 р. № 793-рш).
У разі подальшого посилення
фундаментальних інфляційних ризиків НБУ
може продовжити підвищення облікової
ставки, щоб привести інфляцію до цільової
траєкторії.
Наступне
рішення
щодо
облікової ставки у січні 2018 року
прийматиметься з урахування нових
макроекономічних прогнозів, зокрема щодо
інфляції.
Порядок увезення/вивезення українцями
готівкової інвалюти змінено з 14 грудня
Нині українці можуть увозити в
Україну готівку на суму понад 10 тис. євро в
еквіваленті
за
умови
письмового
декларування митному органу в повному
обсязі, а також за наявності документів, що
підтверджують зняття готівки з рахунків у
фінансових установах, і квитанції про
здійснення валютно-обмінної операції із
цією готівкою, якщо така мала місце, на
суму, що перевищує 10 тис. євро в
еквіваленті.
Надалі можна ввозити таку суму без
підтвердних документів, тобто лише за
умови її письмового декларування митному
органу в повному обсязі.
Водночас
НБУ
уточнив,
що
вивезення за межі України фізичними
особами — резидентами готівки в сумі
понад 10 тис. євро в еквіваленті
здійснюється за наявності документів, що
підтверджують зняття ними готівки з
власних рахунків у банках, і квитанції про
здійснення валютно-обмінної операції із
цією готівкою (у разі проведення такої
операції) на суму, що перевищує в
еквіваленті 10 тис. євро.
Відповідні
зміни
затверджено
постановою Правління НБУ від 12.12.2017
р. № 127, яка набуває чинності 14 грудня
2017 року.

Збережено
норму
продажу надходжень
розмірі 50%

в

обов’язкового
інвалюті в

НБУ зберіг вимогу до обов’язкового
продажу надходжень в Україну в іноземній
валюті на користь юридичних осіб на рівні
50%, до якого її було знижено у квітні 2017
року.
Нагадується,
що
вимога
до
обов’язкового
продажу
надходжень
установлюється на 6 місяців. Востаннє НБУ
переглядав цю вимогу наприкінці травня
2017 року, і вона була встановлена на рівні
50% із 16 червня до 13 грудня 2017 року
включно.
Рішення про збереження вимоги
затверджено постановою Правління НБУ
«Про
запровадження
обов’язкового
продажу надходжень в іноземній валюті та
встановлення
розміру
обов’язкового
продажу таких надходжень» від 13.12.2017
р. № 129, яка набуває чинності 14 грудня
2017 року та діє до 13 червня 2018 року
включно.
Валютна лібералізація
Розширено перелік операцій бізнесу,
надходження за якими не є обов’язковими
до
продажу.
Відтепер
вимога
не
поширюватиметься на перекази, що були
здійснені банком за рахунок власних (не
куплених) коштів клієнта, які повертаються
іноземним банком.
Як і раніше, інвалюта, яка була
куплена
та
повернена,
може
бути
використана клієнтом протягом 7-ми днів
після дня їх перерахування вповноваженим
банком. На 8-й день після дня її
перерахування
такі
надходження
підлягатимуть
обов’язковому
продажу,
якщо не перевищено 10-денний строк
використання
резидентом
купленої
іноземної валюти, як це передбачено
відповідним нормативно-правовим актом
НБУ.
Також НБУ розширює можливості
для бізнесу достроково погашати кредити в
іноземній валюті.
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По-перше,
розширено
перелік
випадків, коли бізнес може достроково
погашати кредити й позики в іноземній
валюті,
отримані
резидентами
від
нерезидентів. Відтепер достроково можна
буде погасити кредит або позику, у
реалізації якої повністю чи частково бере
участь
іноземна
держава
через
уповноважених
нею
осіб
(шляхом
кредитування, страхування, гарантування).
По-друге, скасовано обмеження на
максимальну суму переказів іноземної
валюти для операцій уповноважених
банків, які вони здійснюють на підставі
індивідуальних
ліцензій
НБУ.
Досі
максимальний ліміт за такими операціями
становив 50 тис. дол. США (в еквіваленті)
протягом одного календарного місяця.
Надалі банки зможуть проводити такі
перекази інвалюти на суму, визначену в
індивідуальній ліцензії.
Валютну лібералізацію затверджено
постановою Правління НБУ від 12.12.2017
р. № 128, яка набуває чинності 14 грудня
2017 року.
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