
 
 
 
 
 
 
 

 
ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ  

 
Юристи ЮФ «Дмитрієва та Партнери» підготували перелік головних новин 

законодавства для бізнесу  
 

Зміни до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2017 році 

 

Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому з правками 
законопроект № 5132 "Про внесення змін у Податковий кодекс 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 
2017 році"… 

Зміни направлені створити умови для збільшення надходжень до 
бюджету та забезпечення збалансованості бюджету 2017 року, а також 
адаптації до норм Європейського законодавства. 

Документом переглянуті у відповідності з вимогами пункту 4 розділу 
XIX Податкового кодексу України ставки оподаткування, визначені в 
абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, 
індексів цін виробників промислової продукції, зокрема, акцизного 
податку, екологічного податку та рентної плати; переглянуті 
положення, у яких міститься прив'язка до розміру мінімальної 
заробітної плати, у зв'язку з підвищенням останнього; удосконалено 

деякі положення щодо адміністрування податку на додану вартість, рентної плати тощо. 

Пропонується: 

• В частині податку на додану вартість встановити, що: 

- рахунки у системі електронного адміністрування ПДВ, які додатково відкриті 
сільськогосподарським підприємствам, які обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ, 
закриваються з дня, наступного за граничним строком сплати податкових зобов'язань по 
грудень 2016 року, для платників, що вибрали квартальний податковий період – за ІV 
квартал 2016 року; 

- реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних 
у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених сільськогосподарськими 
підприємствами, які обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ за операціями з 
постачання сільськогосподарських товарів/послуг, повинна бути здійснена не пізніше 15 
січня 2017 року; реєстрація зазначених податкових накладних та/або розрахунків 
коригування до податкових накладних не може здійснюватися з порушенням цього строку; 

- тимчасово, до 1 січня 2019 року: 

не підлягають поверненню суми бюджетного відшкодування, розрахунок яких проведено за 
рахунок від'ємного значення, сформованого за операціями з придбання 
сільськогосподарських товарів/послуг, які не були фактично отримані одержувачем; 

датою виникнення податкових зобов'язань за операціями з постачання 
сільськогосподарських товарів/послуг вважається дата відвантаження товарів, а датою 
зарахування сум податку на додану вартість до податкового кредиту за операціями з 
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придбання таких сільськогосподарських товарів/послуг – дата отримання платником податку 
товарів/послуг. 

• частини акцизного податку: 

- збільшити ставки акцизного податку на алкогольні напої на 20%, на виноробну продукцію 
та слабоалкогольні напої на індекс споживчих цін 12%, на тютюнові вироби на 30% 
специфічну і на 3 процентних пункту (з 12% до 15%) адвалорну; 

- запровадити єдину ставку акцизного податку на дизельне паливо 125,5 Є за 1000 л замість 
диференційованої ставки 125,5 Е і 95 Е в залежності від вмісту сірки. 

• у частині рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України: 

- підвищити ставку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для радіозв'язку 
у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного 
зображення, передавання звуку, цифрової інформації в діапазоні радіочастот 2300-2400 МГц 
і 2500-2690 МГц з 40,92 до 20 000,00 грн. за 1 МГц; 

- ввести понижуючі та підвищуючі коефіцієнти до ставок рентної плати за користування 
радіочастотним ресурсом для стільникового радіозв'язку та радіозв'язку у багатоканальних 
розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, 
передавання звуку, цифрової інформації. 

 

Роз’яснення ДФС щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з нерухомістю 

 

Державна фіскальна служба України листом № 26173/6/99-99-15-03-02-15 від 
02.12.2016 року надала роз’яснення щодо порядку оподаткування ПДВ 
операцій з нерухомістю.   

Відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу 
звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла 
(об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше 
не передбачено цим підпунктом. 

Майнові права на об’єкт інвестування є правом на одержання у 
власність об’єкта інвестування в майбутньому (після прийняття 
об’єкта інвестування в експлуатацію). 

Після прийняття об’єкта інвестування в експлуатацію продавець 
зобов’язується передати підприємству – покупцю готовий об’єкт 
інвестування за відповідним актом приймання-передачі. 

Майнові права підприємства – покупця після прийняття об’єкта 
інвестування в експлуатацію реалізуються шляхом набуття права 

власності на об’єкт інвестування, оформлення та реєстрації платником податків – покупцем 
відповідних правовстановлюючих документів на цей об’єкт. 

Отже, у цьому випадку операція з реалізації майнових прав на нерухоме майно (квартири) 
для продавця (забудовника об'єкта житлового фонду)  для цілей оподаткування ПДВ є 
операцією з першого постачання житла (об'єкта житлового фонду), яка оподатковується ПДВ 
у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. 

Операції з подальшого постачання готового новозбудованого житла третім особам 
звільняються від оподаткування ПДВ згідно з підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 
Кодексу. 

Продовжено дію валютних обмежень  

 

13 грудня 2016  Національний банк України прийняв чергову постанову «Про 
врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» №410.  
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Відповідно до прийнятої постанови залишено в силі всі існуючі валютні обмеження, а 
саме: як і раніше розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, здійснюються у 
строк, що не перевищує 120 календарних днів. Залишено в силі обов’язковий продаж 
надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб в розмірі 65%.  Збережено 
одноденний строк резервування гривні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському 
валютному ринку. Не відмінена заборона на дострокове погашення кредитів від 
нерезидентів, також залишена заборона фізичним особам здійснювати валютні операції на 
підставі індивідуальних ліцензій НБУ.  

Ліміти, встановлені раніше, також не зазнали жодних змін: 

- купівля готівкової валюти фізичними особами дозволена  на суму до 12 000 гривень в 
день;   

-  зняття готівки з валютного рахунку дозволено на суму до 250 000 гривень в день. 

На відміну від попередніх постанов, нова постанова є безстроковою і, таким чином, всі 
існуючи обмеження будуть існувати невизначений строк. Це не стосується обмежень щодо 
обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та граничного строку  розрахунків за 
операціями експорту та імпорту товарів. Зазначені положення регулюються окремими 
законами, які передбачають встановлення обмежень лише на  строк до 6 місяців тобто до 15 
червня 2017 року.  

Зміни до Податкового кодексу України   

 

21.12.16 Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України». Метою зазначеного закону є покращення інвестиційного клімату в Україні 
за рахунок спрощення податкової системи та адміністрування податків. 

Серед численних нововведень можна виділити наступні: ліквідовано податкову 
міліцію; скасовано обмеження права Мінфіну на видачу узагальнюючих податкових 
консультацій; визначено новий порядок прийняття рішення про розстрочення та 
відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу; передбачена можливість 
отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на 
території України. 

Відтепер план-графік документальних планових перевірок має оприлюднюватися на 
сайті фіскального органу.  

В частині трансферного ціноутворення визначені нові критерії визнання операцій 
контрольованими.  

Запроваджений повноцінний електронний кабінет платника податків, який дозволяє 
здійснювати листування контролюючих органів із платниками податків виключно засобами 
електронного зв'язку. Окрім того, удосконалено систему електронного адміністрування ПДВ 

Визначені нові критерії віднесення до великих платників податків. Відтепер до них 
належать юридичні особа або постійне представництво нерезидента на території України, у 
якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) 
квартали перевищує 1 мільярд гривень або загальна сума платежів, сплачених до 
Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі 
органи, за такий самий період перевищує двадцять мільйонів гривень. 

Відносно податку на доходи фізичних осіб збільшено розмір добових при  
відрядженнях за кордон з 0,375 розміру мінімальної заробітної плати до 80 євро на день та 
розширено перелік витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської 
діяльності. 

Запроваджено на період до 31 грудня 2021 року податкові канікули (застосується 
нульова ставка податку на прибуток підприємств). 

Врегульовані питання сплати окремих податків (ПДФО, акцизного податку, єдиного 
податку та податку на майно) на тимчасово окупованій території шляхом встановлення 



особливих правил їх адміністрування – зупинення нарахування штрафів, звільнення від 
сплати місцевих податків. 

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 

02098, м. Київ 
Вул. Дніпровська набережна, 3 

Тел.:+38 (044) 553 76 60 
Моб.: +38 (067)501 01 41 

office@dmp.com.ua 
www.dmp.com.ua 
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