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Методологія дослідження
Моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів у сфері оподаткування та митного
регулювання – спільний, постійно діючий проект НДЦ ІПР НАН України (http://ndc-ipr.org) і
кафедри митної справи та оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця (http://www.kaffinop.hneu.edu.ua) і
об’єднання промисловців і підприємців Харківської області – регіонального відділення
всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців».
Метою щомісячного Моніторингу є:
• оперативний аналіз нормативно-правових актів в сфері оподаткування та митного регулювання;
• експертна оцінка ризиків, пов’язаних з прийняттям нових нормативних актів.

Методологія аналізу законодавчих та нормативно-правових актів передбачає ідентифікацію їх
впливу на діяльність платників податків, порівняння нової редакції аналізованої норми з
попередньою; оцінку можливої результативності відповідних змін з відокремленням позитивних
наслідків та потенційних недоліків (ризиків). Критерії оцінки очікуваної результативності:
• узгодженість з діючою нормативно-правовою базою;
• спрощення або ускладнення податкового обліку;
• вплив на надходження коштів до бюджетів;
• вплив на економічну активність платників податків;
• зменшення або збільшення корупційних ризиків;
• доцільність використання конкретного інструмента порівняно з можливими альтернативами.

Аналіз законодавчих та нормативно-правових актів здійснюється за такими напрямами:
• зміни системи оподаткування і в адмініструванні податків;
• зміни в оподаткуванні окремими податками, зборами;
• зміни в митному регулюванні ;
• довідкова інформація, пов’язана з оподаткуванням.

Моніторинг передбачає щомісячне оприлюднення результатів.
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1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

1.4. Податковий контроль

1.4.1. Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які
стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та
виведенню прибутку з-під оподаткування. Закон України від 28.02.2019 р., № 2692-VIII.
Набув чинності 02.04.2019 р. (Голос України № 57 від 23.03.2019 р.)

Коментар: зазначений Закон покликаний забезпечити виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних для того, щоб Багатостороння конвенція набрала чинності. Необхідність ратифікації
Багатосторонньої конвенції обумовлена тим, що з 1 січня 2017 року Україна приєдналась до Програми
розширеного співробітництва в рамках ОЕСР та взяла на себе зобов’язання імплементувати
мінімальний стандарт Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування та виведенням
прибутку з-під оподаткування (BEPS). Так, обов’язковими до виконання Україною є чотири кроки із
п’ятнадцяти запропонованих. А саме:
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Удосконалення заходів боротьби з податковими зловживаннями

Недопущення зловживання пільгами, передбаченими 

двосторонніми угодами

Рекомендації до документації з трансфертного ціноутворення та 

розкриття інформації по країнам

Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом 

вирішення спорів



Необхідно зауважити, що ратифікація Багатосторонньої конвенції дозволить внести необхідні зміни

до всіх діючих міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування, оскільки

без цих змін через прогалини та неузгодженості в національному і міжнародному податковому

законодавстві компанії зменшують або уникають зобов'язань по сплаті податку на прибуток, через що

Україна втрачає податкові надходження.

Імплементація зазначених кроків BEPS сприятиме боротьбі з агресивним податковим плануванням,

створенню рівних умов для вирішення питань щодо протидії ухиленню від сплати податків,

удосконалення узгодженості міжнародних податкових правил, забезпечення більш прозорого

податкового середовища, що покращить інвестиційний клімат, сприятиме зростанню економіки та

стимулюватиме міжнародну торгівлю.

1.4.2. Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну

митну службу України. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. №227.

Набула чинності 20.03.2019 р. (Урядовий кур'єр № 54 від 20.03.2019 р. )

Коментар: зазначеною постановою Урядом затверджено старт реформи розподілу ДФСУ, а також

затверджено положення про Державну податкову службу та Державну митну службу.

Постановою визначено, що Державна податкова служба реалізує державну податкову політику,

адміністрування єдиного внеску на соціальне страхування, політику в сфері боротьби з порушеннями

податкового законодавства. У свою чергу Державна митна служба реалізує державну митну політику,

політику у сфері боротьби з порушеннями митного законодавства. Діяльність Митної служби

координується Кабінетом міністрів України через міністра фінансів.

Зазначеною Постановою затверджено Положення про Державну податкову службу та Державну

митну службу, в яких визначаються основні завдання, функції Державної податкової служби України

та Державної митної служби України, а також закріплюються повноваження голів зазначених служб.
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Повноваження ДПС Повноваження ДМС
Повноваження у сфері законотворчої діяльності

вносить в установленому порядку на
розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих та
нормативно-правових актів;

вносить в установленому порядку на
розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо
вдосконалення законодавчих та інших
нормативно-правових актів що належать
до сфери діяльності ДПС;

розробляє та подає пропозиції щодо форм
податкових декларацій (розрахунків),
звітності та інших документів;

подає Мінфіну пропозиції до Бюджетної
декларації та проекту закону про
Державний бюджет України на відповідний
рік та їх реалізації, а також прогнозних
надходжень єдиного внеску

узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до компетенції Держмитслужби, вносить в
установленому порядку на розгляд Міністра фінансів
пропозиції щодо вдосконалення законодавчих та інших
нормативно-правових актів;

розробляє проекти законів та інших нормативно-правових
актів, що належать до компетенції Держмитслужби;

подає Мінфіну пропозиції щодо складення бюджетної
декларації, проекту закону про Державний бюджет України
на відповідний рік, у тому числі щодо визначення прогнозних
(індикативних) показників доходів державного бюджету на
основі макроекономічних показників та тенденцій розвитку
світової економіки;

розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів
України та забезпечує дотримання і виконання зобов’язань,
взятих за міжнародними договорами України, з питань, що
належать до компетенції Держмитслужби

Повноваження при виконанні функції контролю  у межах діяльності

здійснює контроль за дотриманням вимог
податкового законодавства, законодавства
щодо адміністрування єдиного внеску;

здійснює контроль за правомірністю
бюджетного відшкодування податку на
додану вартість;

здійснює податковий контроль за
встановленням відповідності умов
контрольованих операцій принципу
“витягнутої руки”

забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог
законодавства під час переміщення товарів через митний
кордон України та після завершення операцій з митного
контролю та митного оформлення;

забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог
законодавства з питань державної митної справи на всій
території України, у тому числі у вільних митних зонах,
територіальному морі, пунктах пропуску через державний
кордон, прикордонній смузі та контрольованих
прикордонних районах, виключній (морській) економічній
зоні України та прилеглій зоні України
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Повноваження ДПС Повноваження ДМС
Повноваження при виконанні функції контролю  у межах діяльності

здійснює контроль за дотриманням
виконавчими комітетами сільських, селищних рад
порядку прийняття та обліку податків і зборів
від платників податків, своєчасністю і повнотою
перерахування зазначених сум до бюджету;

контролює своєчасність подання платниками
податків (платниками єдиного внеску)
передбаченої законом звітності, своєчасність,
достовірність, повноту нарахування та сплати
податків, зборів, платежів, єдиного внеску;

здійснює контроль за виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
пального та забезпечує міжгалузеву координацію
у цій сфері;

здійснює прийняття декларацій про
максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари
(продукцію), встановлені виробником або
імпортером; здійснює контроль за дотриманням
суб’єктами господарювання, які провадять
роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог
законодавства щодо максимальних роздрібних цін
на тютюнові вироби, встановлених виробниками
або імпортерами таких виробів;

здійснює контроль за дотриманням суб’єктами
господарювання, які провадять оптову або
роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог
законодавства щодо мінімальних оптово-
відпускних або роздрібних цін на такі напої;

здійснює контрольно-дозвільні процедури з
переміщення товарів (вантажів) у районах

забезпечує та здійснює контроль за дотриманням
підприємствами і громадянами установленого
законодавством порядку переміщення товарів,
транспортних засобів через митний кордон України;

забезпечує та здійснює контроль за застосуванням
митних режимів, цільовим використанням товарів,
поміщених у відповідний митний режим;

забезпечує та здійснює контроль за дотриманням
підприємствами і громадянами вимог законодавства з
питань здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання;

проводить перевірку юридичних осіб щодо
відповідності критеріям для надання статусу гаранта,
надає статус гаранта та веде реєстр гарантів; здійснює
допуск перевізників-резидентів до перевезень;

забезпечує та здійснює контроль за наданням
територіальним органам гарантій забезпечення сплати
митних платежів, організовує та здійснює стягнення
коштів у разі невиконання забезпечених гарантіями
зобов’язань із сплати митних платежів, взаємодіє з
гарантами;

забезпечує та здійснює контроль за доставкою товарів,
які перебувають під митним контролем, до митниць
призначення; формує перелік місць доставки;

забезпечує та здійснює контроль за дотриманням
правил переміщення валютних цінностей через митний
кордон України;

здійснює разом з іншими органами виконавчої влади
відповідно до законодавства контроль за
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Повноваження ДПС Повноваження ДМС
Повноваження при виконанні функції контролю  у межах діяльності

здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та
Луганській областях, у районах проведення
АТО;

здійснює контроль та забезпечує надання
допомоги у стягненні податкового боргу в
міжнародних правовідносинах за запитами
компетентних органів іноземних держав;

проводить аналіз та здійснює управління
ризиками з метою визначення форм і обсягів
податкового контролю; здійснює перегляд рішень
територіальних органів ДПС у встановленому
законодавством порядку;

погоджує рішення НКЦПФР щодо встановлення
ознак фіктивності емітента цінних паперів, а
також щодо встановлення порядку визначення
емітента цінних паперів таким, що відповідає
ознакам фіктивності;

здійснює моніторинг виконання показників
розрахунків з бюджетом та державними
цільовими фондами, затверджених фінансовими
планами державних підприємств, господарських
організацій, у статутному капіталі яких є
корпоративні права, що належать державі, їх
дочірніми підприємствами;

проводить перевірку достовірності відомостей,
зазначених у пункті 2 частини п’ятої статті 5
Закону України “Про очищення влади”;

переміщенням через митний кордон України
культурних цінностей та бере участь у вирішенні
питань щодо їх безоплатної передачі для постійного
зберігання в державну частину музейного,
бібліотечного та архівного фондів або релігійним
організаціям; забезпечує здійснення заходів офіційного
контролю у формі попереднього документального
контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю)
через державний кордон, організовує міжвідомчу
взаємодію з органами державної влади;

здійснює відповідно до закону державний контроль за
нехарчовою продукцією під час її ввезення на митну
територію України;

розробляє сучасні технології здійснення митного
контролю і митного оформлення, впроваджує нові
види технічних та спеціальних засобів митного
контролю, здійснює контроль за їх застосуванням
територіальними органами;

розробляє сучасні технології здійснення митного
контролю і митного оформлення, впроваджує нові
види технічних та спеціальних засобів митного
контролю, здійснює контроль за їх застосуванням
територіальними органами;

забезпечує та здійснює контроль за правильністю
визначення митної вартості товарів відповідно до
законодавства з питань державної митної справи, а
також за правильністю класифікації та визначення
країни походження товарів, що переміщуються через
митний кордон України, в тому числі після завершення
операцій з митного контролю та митного оформлення



.

НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
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Повноваження ДПС Повноваження ДМС
Повноваження при виконанні функції контролю  у межах діяльності

здійснює відомчий контроль за
додержанням вимог законодавства,
виконанням службових, посадових
обов’язків в апараті ДПС, її
територіальних органах, на
підприємствах, в установах,
організаціях, що належать до сфери її
управління; здійснює внутрішній аудит,
спрямований на удосконалення системи
управління, внутрішнього контролю,
запобігання фактам незаконного,
неефективного та нерезультативного
використання бюджетних коштів,
виникненню помилок чи інших
недоліків у ДПС, її територіальних
органах, на підприємствах, в установах,
організаціях, що належать до сфери її
управління;

взаємодіє з митними адміністраціями та іншими
уповноваженими органами іноземних держав з питань
проведення перевірки автентичності документів, які
надавалися для підтвердження заявленої митної вартості,
класифікації та країни походження товарів;

проводить відповідно до законодавства документальні
перевірки дотримання вимог законодавства з питань державної
митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти
нарахування та сплати у повному обсязі митних платежів, і
зустрічні звірки;

забезпечує та здійснює контроль за проведенням роботи та
надає в межах повноважень, визначених законом, розстрочення
сплати митних платежів під час ввезення товарів на митну
територію України в установленому законодавством порядку;

забезпечує та здійснює контроль за застосуванням відповідно до
закону заходів тарифного та нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності під час пропуску товарів через
митний кордон України, випуску їх у відповідний митний режим,
а також після такого випуску;

проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою
визначення форм та обсягів митного контролю, забезпечує
проведення моніторингу ризикових зовнішньоекономічних
операцій з метою управління ризиками, у тому числі шляхом
таргетингу, та ініціювання проведення додаткових заходів щодо
митного контролю із залученням мобільних груп, до складу яких
входять посадові особи та працівники апарату Держмитслужби та
її територіальних органів

Повноваження у функції обліку у сферах діяльності

здійснює реєстрацію та веде облік
платників податків, об’єктів

організовує та здійснює ведення обліку і адміністрування митних 
та інших платежів, контроль за     справлянням    яких     законом



.

НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ10

Повноваження ДПС Повноваження ДМС
Повноваження у функції обліку у сферах діяльності

оподаткування та об’єктів, пов’язаних з
оподаткуванням, проводить диференціацію
платників податків;

забезпечує достовірність та повноту ведення
обліку платників податків (платників єдиного
внеску), суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності,
об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з
оподаткуванням;

забезпечує формування та ведення Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків, інших
реєстрів, банків і баз даних, а також реєстру
страхувальників Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування; забезпечує ведення обліку податків,
зборів, платежів;

організовує роботу з виявлення, обліку,
зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним
майном, а також іншим майном, що переходить у
власність держави, та з обліку, попередньої оцінки,
зберігання майна, вилученого та конфіскованого за
порушення податкового законодавства;

підтверджує статус податкового резидента

України;

покладено на Держмитслужбу, забезпечує контроль
за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх
нарахування та сплати у повному обсязі платниками
податків до відповідного бюджету під час
переміщення товарів через митний кордон України та
після завершення операцій з митного контролю та
митного оформлення;

здійснює ведення митної статистики; проводить
аналіз та оцінку товаропотоків у розрізі країн-
партнерів та окремих країн експорту, імпорту та
транзиту;

здійснює ведення Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності;

організовує та здійснює ведення обліку осіб, які
здійснюють операції з товарами;

організовує та здійснює ведення обліку, зберігання,
проведення оцінки вилученого, прийнятого на
зберігання, розміщеного у митний режим відмови на
користь держави майна, а також майна, виявленого в
зоні митного контролю, власник якого невідомий, та
розпорядження ним;

здійснює в межах повноважень, визначених
законом, формування та ведення реєстрів і баз даних,
ведення яких покладено законодавством на
Держмитслужбу;

Повноваження у сфері адміністрування, погашення заборгованості, арешт майна, нарахування штрафів та 
пені у сферах діяльності

здійснює адміністрування податків, зборів,
платежів, єдиного внеску, у тому числі проводить
відповідно до законодавства перевірки та звірки

визначає у передбачених Митним та Податковим
кодексами України випадках суми податкових та
грошових зобов’язань платників податків;
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Повноваження ДПС Повноваження ДМС
Повноваження у сфері адміністрування, погашення заборгованості, арешт майна, нарахування штрафів та 

пені у сферах діяльності
платників податків (платників єдиного внеску);
застосовує до платників податків (платників єдиного внеску)

передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за
порушення вимог податкового законодавства чи законодавства з
інших питань;

складає стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових
осіб платників податків - юридичних осіб протоколи про
адміністративні правопорушення та виносить постанови у справах
про адміністративні правопорушення; застосовує до фінансових
установ, які не подали відповідним контролюючим органам ДПС
повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників
податків чи розпочали здійснення видаткових операцій за
рахунком платника податків до отримання повідомлення
відповідного територіального органу ДПС про взяття рахунка на
облік у ДПС, фінансові (штрафні) санкції (штрафи);

здійснює погашення податкового боргу, стягнення своєчасно
ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших
платежів;

організовує роботу та здійснює контроль в межах повноважень,
передбачених законом, за погашенням заборгованості з інших
платежів, контроль за справлянням яких віднесено до компетенції
ДПС;

здійснює погашення податкового боргу, стягнення своєчасно
ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших
платежів;

організовує роботу та здійснює контроль за проведенням роботи з
розстрочення, відстрочення та реструктуризації грошових
зобов’язань та/або податкового боргу, а також недоїмки із сплати
єдиного внеску;

застосовує до платників податків
передбачені законом штрафні
(фінансові) санкції за порушення
вимог законодавства з питань
державної митної справи та
законодавства з інших питань,
контроль за дотриманням якого
покладено на Держмитслужбу, інші
санкції та обмеження у торгівлі з
окремими країнами відповідно до
міжнародних актів;

організовує та здійснює
адміністрування міжнародних
договорів про вільну торгівлю,
тарифних квот;

надає кваліфіковані електронні
довірчі послуги із створення,
проведення перевірки та
підтвердження кваліфікованого
електронного підпису (електронного
цифрового підпису) чи печатки;
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Повноваження ДПС Повноваження ДМС
Повноваження у сфері адміністрування, погашення заборгованості, арешт майна, нарахування штрафів та 

пені у сферах діяльності
приймає рішення про розстрочення, відстрочення

грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також
про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених
сум або їх частки;

здійснює в межах повноважень, передбачених законом,
списання безнадійного податкового боргу та недоїмки із
сплати єдиного внеску;

організовує роботу та здійснює контроль за застосуванням
арешту майна платників податків, що мають податковий
борг, та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках
у банках, фінансових санкцій до платників єдиного внеску;

забезпечує стягнення сум простроченої заборгованості
суб’єктів господарювання перед державою за кредитами
(позиками), залученими державою або під державні
(місцеві) гарантії, а також за кредитами з бюджету;
звертається до суду у випадках, передбачених законом;

виконує функції з управління об’єктами державної
власності, що належать до сфери її управління;

здійснює сервісне обслуговування платників податків
(платників єдиного внеску), зокрема надає адміністративні
послуги;

Повноваження у функції організації роботи, видачі дозвільних документів у сферах діяльності

організовує роботу та здійснює контроль за застосуванням
до платників податків (платників єдиного внеску) процедур
банкрутства відповідно до законодавства з питань
банкрутства;

організовує роботу, пов’язану із замовленням марок
акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором
зразків з метою проведення експертизи;

здійснює, зокрема разом з іншими
державними органами та митними органами
іноземних держав, заходи щодо
інтегрованого управління кордоном,
вдосконалення процедури пропуску через
державний кордон товарів і транспортних
засобів, виконання митних формальностей
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Повноваження ДПС Повноваження ДМС
Повноваження у функції організації роботи, видачі дозвільних документів у сферах діяльності

здійснює ліцензування діяльності суб’єктів
господарювання з виробництва спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, з
оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, тютюновими
виробами та контроль за таким виробництвом;

здійснює ліцензування діяльності суб’єктів
господарювання з виробництва пального, з
оптової, роздрібної торгівлі та зберігання
пального і контроль за таким виробництвом;

організовує реєстрацію та облік реєстраторів
розрахункових операцій, що застосовуються для
реєстрації розрахункових операцій за товари
(послуги), реєстрацію розрахункових книжок,
книг обліку розрахункових операцій;

забезпечує виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, з питань, що належать до
компетенції ДПС;

забезпечує розвиток, впровадження та технічне
супроводження інформаційно-
телекомунікаційних систем і технологій,
автоматизацію процедур, організовує
впровадження електронних сервісів для
суб’єктів господарювання, забезпечує
функціонування електронного кабінету;

провадить дослідження і експертну діяльність у
податковій сфері;

відповідно до вимог законодавства з питань державної
митної справи;

впроваджує спрощені митні процедури відповідно до
законодавства та сприяє створенню умов для
полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення
товарообігу та пасажиропотокучерез митний кордон
України;

надає дозволи на провадження митної брокерської
діяльності, відкриття та експлуатацію митних складів,
складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної
торгівлі, вантажних митних комплексів, вільних
митних зон комерційного або сервісного типу;

організовує та здійснює допуск дорожніх
транспортних засобів та контейнерів до перевезення
товарів під митними печатками і пломбами;

проводить оцінку підприємств щодо відповідності
критеріям для надання статусу уповноваженого
економічного оператора;

видає, зупиняє дію та анулює сертифікати
уповноваженого економічного оператора;

організовує діяльність митниць з проведення
моніторингу діяльності підприємств, що отримали
статус уповноважених економічних операторів, та
надання підприємствам спеціальних спрощень;

організовує та забезпечує виконання територіальними
органами митних формальностей відповідно до вимог
законодавства з питань державної митної справи;

організовує та вирішує відповідно до Митного кодексу
України питання щодо застосування процедури
компромісу;
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Повноваження у функції організації роботи, видачі дозвільних документів у сферах діяльності

складає звітність щодо стану розрахунків
платників податків із бюджетом та сплати
єдиного внеску, а також інших показників
роботи за напрямами діяльності ДПС;

організовує наукову, науково-технічну,
інвестиційну, інформаційну, видавничу
діяльність, є засновником державних
підприємств, навчальних закладів та
науково-дослідних установ;

здійснює прогнозування та планування
видатків на матеріально-технічне
забезпечення і розвиток діяльності ДПС;

організовує та здійснює провадження у справах про
порушення митних правил, контролює дотримання вимог
законодавства під час провадження у справах про
порушення митних правил;

організовує та проводить верифікацію (встановлення
достовірності) документів про походження товарів з України
та здійснює у випадках, визначених міжнародними
договорами, видачу сертифікатів про походження
товару з України та надання статусу уповноваженого
(схваленого) експортера;
забезпечує розвиток, здійснює впровадження та технічне
супроводження інформаційних, телекомунікаційних та
інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій,
автоматизацію процедур, зокрема контролю за повнотою та
правильністю виконання митних формальностей;
організовує та здійснює впровадження електронних сервісів
для суб’єктів господарювання;
забезпечує функціонування єдиного державного
інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної
торгівлі”;
забезпечує в межах повноважень, визначених законом,
реалізацію державної політики щодо державної таємниці та
захисту інформації, контроль за її збереженням в
Держмитслужбі, а також мобілізаційну підготовку,
мобілізацію та контроль за здійсненням таких заходів;
організовує провадження наукової, науково-технічної,
інвестиційної, інформаційної, видавничої діяльності,
виступає засновником навчальних закладів, науково-
дослідних установ, засобів масової інформації з питань, що
належать до компетенції Держмитслужби;
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Повноваження ДПС Повноваження ДМС
Повноваження у функції організації роботи, видачі дозвільних документів у сферах діяльності

організовує та здійснює кінологічне забезпечення
діяльності територіальних органів Держмитслужби;
організовує в установленому законодавством порядку
проведення митних експертиз та дослідження і
провадження експертної діяльності у Держмитслужбі та
її територіальних органах;

здійснює відповідно до законодавства функції з
управління об’єктами державної власності, що належать
до сфери управління Держмитслужби;

вживає заходів з метою будівництва, реконструкції,
облаштування, технічного переоснащення, утримання і
проведення ремонту інфраструктури міжнародних і
міждержавних пунктів пропуску для автомобільного
сполучення через державний кордон та
адміністративних будівель, у тому числі із залученням
міжнародної технічної допомоги; забезпечує охорону
територій, будівель, споруд та приміщень
Держмитслужби та її територіальних органів, охорону
зон митного контролю;

Повноваження по попередженню правопорушень та боротьби з ними у сферах діяльності

здійснює заходи щодо запобігання та
виявлення порушень вимог законодавства у
сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів та пального;

проводить роботу, пов’язану з боротьбою з
незаконним виробництвом, переміщенням,
обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, пального та інших підакцизних товарів
(продукції);

вживає заходів щодо сприяння захисту прав
інтелектуальної власності під час провадження
зовнішньоекономічної діяльності, недопущення
переміщення через митний кордон України
контрафактних товарів;

запобігає та протидіє контрабанді, здійснює боротьбу з
порушеннями митних правил на митній території
України;

бере участь у міжнародному співробітництві з питань
протидії контрабанді та порушенням митних правил, у
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Повноваження ДПС Повноваження ДМС
Повноваження по попередженню правопорушень та боротьби з ними у сферах діяльності

проводить контрольні розрахункові операції
до початку перевірки платника податків щодо
дотримання ним порядку проведення
розрахункових операцій та застосування
реєстраторів розрахункових операцій;

приймає і реєструє заяви, повідомлення та
іншу інформацію про кримінальні та інші
правопорушення, розгляд яких віднесено
законом до компетенції податкової міліції,
проводить в установленому порядку їх
перевірку і приймає щодо них передбачені
законом рішення;

збирає, аналізує, узагальнює інформацію
про кримінальні тінші правопорушення,
розслідування яких віднесено законом до
компетенції податкової міліції, прогнозує
тенденції до розвитку негативних процесів
кримінального характеру, пов’язаних з
оподаткуванням, сплатою єдиного внеску;
вживає заходів до виявлення і розслідування
злочинів, пов’язаних з відмиванням,
легалізацією, розкраданням коштів та іншими
незаконними фінансовими операціями;
забезпечує в апараті ДПС та її територіальних
органах безпеку діяльності державних
службовців та інших працівників від
протиправних посягань, пов’язаних з
виконанням ними службових обов’язків;

тому числі шляхом: обміну інформацією з митними,
правоохоронними органами та іншими органами
іноземних держав з питань протидії незаконному
переміщенню наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів та прекурсорів; надання взаємної
адміністративної допомоги у запобіганні, виявленні та
розслідуванні порушень вимог законодавства з питань
державної митної справи на підставі міжнародних угод
та обміну інформацією з митними, правоохоронними
органами та іншими органами іноземних держав і
міжнародних організацій тощо; надіслання запитів до
уповноважених органів іноземних держав для
встановлення автентичності документів, поданих
митницями Держмитслужби під час переміщення
товарів, транспортних засобів через митний кордон
України;
організовує та провадить відповідно до закону
оперативно-розшукову діяльність та здійснює контроль
за її провадженням оперативними підрозділами
Держмитслужби та її територіальних органів, які ведуть
боротьбу з контрабандою;
взаємодіє в межах повноважень, визначених законом, з
іншими органами, що провадять таку діяльність;
вживає в межах повноважень, визначених законом,
заходів до відшкодування завданих державі збитків;
виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню
контрабанди та інших правопорушень у сфері державної
митної справи, вживає заходів до їх усунення;

Повноваження у питаннях валютного регулювання у сферах діяльності

здійснює контроль за дотриманням
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встановлених законом строків проведення розрахунків в
іноземній валюті, за додержанням порядку приймання
готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки
банками), порядку проведення готівкових розрахунків за
товари (послуги); виявляє кримінальні та інші
правопорушення, встановлює місцезнаходження
платників податків, проводить опитування їх засновників,
посадових осіб;

приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу
інформацію про кримінальні та інші правопорушення;
провадить відповідно до закону оперативно-розшукову
діяльність, а також досудове розслідування, вживає
заходів до відшкодування завданих державі збитків;

здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та
суду за кримінальні правопорушення;

вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки
фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму у
випадках та межах повноважень, передбачених законом;

виявляє причини і умови, що призвели до вчинення
злочинів та інших правопорушень, вживає заходів до їх
усунення;

Повноваження по отриманню, обміну інформацією та взаємодії з іншими органами у сферах діяльності

у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану
злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для
такої діяльності, подає матеріали з таких питань
відповідним спеціальним органам по боротьбі з
організованою злочинністю;

подає Мінфіну пропозиції щодо складення
бюджетної декларації, проекту закону про
Державний бюджет України на відповідний
рік, у тому числі щодо визначення
прогнозних (індикативних) показників
доходів державного бюджету на основі
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Повноваження по отриманню, обміну інформацією та взаємодії з іншими органами у сферах 

діяльності
передає відповідним правоохоронним органам

матеріали за фактами правопорушень, за які законом
передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх
розслідування не належить до компетенції
податкової міліції;

організовує взаємодію та обмін інформацією з
державними органами інших держав згідно із
законодавством, міжнародними договорами України,
здійснює міжнародне співробітництво у податковій
сфері;

укладає в установленому порядку міжвідомчі
договори з податковими органами іноземних держав,
проводить переговори та консультаційну роботу з
підготовки міжнародних договорів, готує
пропозиції щодо укладення таких договорів, а також
припинення та/або зупинення їх дії;

взаємодіє та здійснює обмін інформацією з
органами державної влади та отримує інформацію,
документи і матеріали від державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності
та їх посадових осіб, зокрема від органів, які
забезпечують ведення відповідних державних
реєстрів (кадастрів);

забезпечує оприлюднення (оновлення) наборів
даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних на офіційному веб-порталі ДПС та
єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

макроекономічних показників та тенденцій
розвитку світової економіки;

укладає в установленому порядку міжнародні
міжвідомчі договори з митними органами
іноземних держав, проводить у межах
повноважень, визначених законом, переговори та
консультації щодо підготовки міжнародних
договорів з питань державної митної справи, готує
пропозиції щодо укладення таких договорів, а
також припинення та/або зупинення їх дії;

представляє Україну у Всесвітній митній
організації, Підкомітеті з питань митного
співробітництва Комітету асоціації України - ЄС у
торговельному складі, інших міжнародних
організаціях, до компетенції яких належать
питання співробітництва в митній сфері;

взаємодіє та здійснює обмін інформацією з
державними органами, митними та іншими
органами іноземних держав, міжнародними
організаціями згідно із законодавством;

формує інформаційну політику Держмитслужби
та її територіальних органів, інформує суспільство
про показники роботи, напрями та підсумки
діяльності Держмитслужби у порядку та способи,
передбачені законодавством;

збирає, узагальнює та аналізує інформацію щодо
динаміки цін на світових товарних ринках та
забезпечує митниці ціновою інформацією;
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бере в установленому порядку участь у наданні
електронних довірчих послуг та електронної
ідентифікації;

забезпечує взаємодію інформаційних систем ДПС та
Держмитслужби в режимі реального часу в установленому
порядку;

бере участь у проведенні аналізу надходжень податків,
зборів, платежів, вивченні впливу макроекономічних
показників і змін законодавства на надходження податків,
зборів, платежів, розробленні пропозицій щодо
збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;

інформує органи державної влади про стан розрахунків
платників з бюджетами та сплати єдиного внеску;

виступає засновником засобів масової інформації з
питань, що належать до компетенції ДПС;

здійснює прийом громадян, розгляд звернень (запитів)
громадян, платників податків (платників єдиного внеску),
органів державної влади, правоохоронних органів, органів
судової влади та інших суб’єктів права на звернення з
питань, пов’язаних із діяльністю ДПС, та запитів на
отримання публічної інформації;

надає індивідуальні податкові консультації,
інформаційно-довідкові послуги з питань податкового
законодавства та законодавства з інших питань, контроль
за дотриманням якого покладено на ДПС;

подає Мінфіну узагальнену практику застосування
законодавства з питань оподаткування, законодавства з
питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших
питань, контроль за дотриманням якого покладено на
ДПС;

організовує, налагоджує, здійснює
міжнародне співробітництво та заходи щодо
виконання зобов’язань у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції з питань, що
належать до компетенції Держмитслужби;

забезпечує взаємодію інформаційних систем
Держмитслужби та ДПС у режимі реального
часу в установленому порядку;

оприлюднює на офіційному веб-сайті
Держмитслужби акти, інші офіційні
документи та інформацію з питань, що
належать до її компетенції, у тому числі
інформацію, яка підлягає оприлюдненню
відповідно до законодавства;

організовує роз’яснювальну роботу щодо
застосування законодавства з питань, що
належать до компетенції Держмитслужби;

надає консультації з питань практичного
застосування окремих норм законодавства з
питань державної митної справи відповідно
до Митного кодексу України;

співпрацює з інститутами громадянського
суспільства, забезпечує проведення
консультацій з громадськістю, зокрема через
громадську раду, з питань державної митної
справи;
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надає Мінфіну пропозиції щодо необхідності підготовки узагальнюючих
податкових консультацій;

формує інформаційну політику ДПС та її територіальних органів, інформує
суспільство про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ДПС у
порядку та способи, передбачені законодавством;

оприлюднює на офіційному веб-сайті ДПС акти та інші офіційні документи
та інформацію з питань, що належать до її компетенції, зокрема
інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства;

організовує у засобах масової інформації роз’яснювальну роботу, пов’язану
із застосуванням законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС;

співпрацює з інститутами громадянського суспільства, забезпечує
проведення консультацій з громадськістю, зокрема через громадську раду, з
питань реалізації державної податкової політики.

здійснює прийом
громадян, розгляд звернень
(запитів) громадян,
народних депутатів України,
платників податків, органів
державної влади,
правоохоронних органів,
органів судової влади та
інших суб’єктів права на
звернення з питань,
пов’язаних з діяльністю
Держмитслужби, та запитів
щодо отримання публічної
інформації.

Така реорганізація сприяла розмежуванню сфер контролю за різними за своєю суттю платежами до
бюджету. Також ця реорганізація сприятиме впровадженню міжнародного досвіду у сфері побудови
ефективної організаційної та функціональної структури органів державної влади, що реалізують
податкову та митну політику. Варто відмітити, що така реорганізація двох структур є рекомендованою
Міжнародним валютним фондом з тією метою, щоб Державна митна служба набула більше
самостійності від Державної податкової служби та більше самостійності у прийнятті рішень. З точки
зору ДМС таке розмежування є позитивним, так як процес прийняття рішень на митниці повинен
бути більш оперативним та не затягуватися узгодженням з іншими органами, що неминуче
призводить до затримок перетину кордону як людьми (пасажирами) так і вантажами (товарами). З
іншого боку, ризиком такої реорганізації є те, що могло відбутися дублювання функцій та
повноважень органів, що може призвести до ускладнення бюрократичних процедур та зловживань
посадових осіб органів державної влади. Однак, проаналізувавши повноваження ДМС та ДПС можна
зробити висновок, що кожний орган виконує свої функції у чітко обмеженій сфері свого впливу на
економіку країни.
.



2.ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

2.1. Податок на прибуток підприємств

2.1.1. Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств. Лист Державної
фіскальної служби України від 11.03.2019 р. № 7785/7/99-99-15-02-01-17 (Оприлюднено
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73283.html)

Коментар: В листі ДФСУ повідомила про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств,
внесені до Податкового кодексу України (далі - ПКУ) Законом України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення
адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" від 23 листопада 2018 р. № 2628-VIII
(далі - Закон № 2628), які набули чинності 01 січня 2019 року.
Зокрема, податківці звернули увагу на такі моменти.
Уточнено умови включення юридичних осіб до Реєстру неприбуткових установ та
організацій. У пп. 133.4.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) внесено зміни в частині вимог
до установчих документів, зокрема:
для цілей розподілу отриманих доходів (прибутків) термін "учасники" неприбуткової організації
застосовується у розумінні Цивільного кодексу України;
для недержавних пенсійних фондів передбачена можливість передання активів у разі ліквідації такого
фонду іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до
закону.
При цьому п. 1 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 2628 встановлено, що зміни
до п.п. 133.4.1 ПКУ застосовуються до податкових періодів, починаючи з 01 липня 2017 року.
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації. Ст. 138 ПКУ доповнено новим п. 138.4
ПКУ та передбачено, що вимоги пп. 138.1 - 138.3 ст. 138 ПКУ, якими визначені різниці для коригування
фінансового результату до оподаткування та порядок розрахунку амортизації, не застосовуються до
операцій з активами з права користування за договорами оренди.
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Крім того, уточнено, що вимоги із застосування різниці відповідно до пп. 140.5.4 ПКУ не поширюються
також на вартість товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у
Накопичувального фонду та недержавних пенсійних фондів.
Норми пп. 141.1.3 ПКУ доповнено новою різницею для коригування фінансового результату до
збільшення при перевищенні виплат (винагород) страховим посередникам понад встановлений
норматив витрат, а саме:
на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим
особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу
витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим
органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову
політику.
Застосування прискореної амортизації. Внесеними до п. 43 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні
положення" ПКУ змінами на 1 рік продовжено дію норми щодо права на застосування для розрахунку
амортизації за прямолінійним методом мінімально допустимого строку амортизації (два роки) щодо
основних засобів четвертої групи, якщо витрати на їх придбання понесені (нараховані) платником
податків після 01 січня 2017 року та якщо для таких основних засобів забезпечується одночасне
виконання встановлених ПКУ вимог, зокрема, основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з
податкових (звітних) періодів з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року.

2.1.2. Щодо окремих питань трансфертного ціноутворення. Лист Державної фіскальної
служби України від 28.02.2019 р. № 6668/7/99-99-15-02-01-17. (Оприлюднено
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/listi-rozyasnennya/73267.html)

Коментар: В коментованому листі ДФСУ роз’яснила новації в сфері трансфертного ціноутворення, які
було внесено Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і
зборів" від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII (далі - Закон № 2628). Ці новації вступили в силу з 01
січня 2019 року.
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Зокрема, податківці підкреслили, що основними змінами Закону N 2628 стосовно трансфертного

ціноутворення є такі.

Нові критерії визначення контрольованої операції. Нормами пп. "ґ" пп. 39.2.1.1 ПКУ

передбачено визнання контрольованими операціями також внутрішньогосподарські розрахунки між

нерезидентом та його постійним представництвом. Зауважимо, що це питання до внесення

відповідних змін до ПКУ було дискусійним. І податківці в своїх консультаціях зазначали, що операції

між нерезидентом та його постійним представництвом не відносяться до контрольованих, оскільки

здійснюються в межах однієї особи (див., наприклад, листи ДФСУ від 14 липня 2016 р. № 15281/6/99-

99-15-02-02-15, від 24 жовтня 2016 р. № 22921/6/99-99-15-02-02-15). Отже наразі на законодавчому

рівні це питання було вирішено, але нажаль фіскально.

Принцип превалювання сутності над формою. Новими абзацом пп. 39.2.2.4 ПКУ та новими пп.

39.2.2.10, 39.2.2.11 ПКУ закріплено принцип превалювання сутності над формою, а саме, комерційні

та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення

визначаються згідно з фактичними діями сторін операцій та фактичними умовами її проведення

навіть у разі відсутності документального оформлення такої операції.

Уточнення щодо складових аналізу зіставності. Новим пп. 39.2.2.9 ПКУ передбачено

можливість під час визначення зіставних умов операцій враховувати характеристики активів,

використаних у контрольованих операціях. Крім того, пп. 39.3.2.7 ПКУ доповнено новим абзацом,

яким закріплено вимогу обирати сторону для дослідження тільки за наявності найбільш повної та

документально підтвердженої інформації про фінансові показники контрольованих операцій.

Обґрунтування рівня зіставності. При наданні платником податків документації з трансфертного

ціноутворення на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і

митну політику, новим абзацом пп. "и" пп. 39.4.6 ПКУ передбачено необхідність обґрунтування

використання під час визначення діапазону рентабельності інформації за декілька податкових

періодів (років) та розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності.

Зміни при проведенні перевірок. Нові норми передбачають таке:
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№ з/п Норма ПКУ Зміст нововведення

1 пп. 39.5.2.7 ПКУ Термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання

принципу "витягнутої руки" переривається у разі розгляду судом позовів

платника податків щодо призначення, проведення або предмету такої

перевірки, до завершення судових процедур

2 пп. 39.5.2.13 ПКУ У разі ненадання документів після отримання запиту про надання документів

контролюючому органу надано можливість проведення зустрічної звірки

платників податків, що були задіяні в ланцюзі постачання товарів (робіт,

послуг, інших об'єктів цивільних прав), які є предметом контрольованої

операції

3 пп. "в" пп. 39.5.2.13 ПКУ Контролюючому органу надано право надсилати запити компетентним

органам іноземних держав щодо предмета та обставин здійснення

контрольованої операції та/або щодо господарської діяльності та фінансової

звітності нерезидента - сторони контрольованої операції

4 пп. "г" пп. 39.5.2.13 ПКУ Передбачено можливість проведення зустрічі з платником податків

(уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення

відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки",

застосованої контролюючим органом під час перевірки

Позитивним моментом надання коментованих роз’яснень є те, що вони надають необхідну інформацію щодо

головних змін в оподаткуванні як для платників податків, так і для контролюючих органів. Це сприятиме

підвищенню якості перевірочної роботи.



2.3. Податок на додану вартість

2.3.1. Деякі питання реімбурсації лікарських засобів. Постанова Кабінету Міністрів
України від 27.02.2019 р. № 135. Набула чинності 28.02.2019 р. (Урядовий кур’єр, від
28.02.2019 р. № 41)

Коментар: Кабінет Міністрів України розробив зміни до Порядку реімбурсації (відшкодування
вартості) лікарських засобів суб’єктам господарювання та Порядку визначення розміру реімбурсації
лікарських засобів (попередні редакція 17.03.2017 р. № 152).
Зокрема в тексті Постанови наведено визначення:
гранична оптово-відпускна ціна – максимальна вартість добової дози лікарського засобу, який
підлягає реімбурсації, відповідної форми випуску, розрахована на основі зовнішнього референтного
ціноутворення без урахування постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок та
податку на додану вартість;
мінімальна оптово-відпускна ціна – мінімальна вартість добової дози лікарського засобу, який
підлягає реімбурсації, відповідної форми випуску, розрахована на основі внутрішнього референтного
ціноутворення, без урахування постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок і
податку на додану вартість для кожної міжнародної непатентованої назви;
розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу – мінімальна оптово-відпускна ціна
добової дози лікарського засобу, який підлягає реімбурсації, відповідної форми випуску з
урахуванням постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок і податку на
додану вартість;
Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу розраховується за такою формулою:

Рр= М х К (1 + Но/ 100) х (1 + Нр/ 100) х (1+ПДВ/100),
де Рр- розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу;
М - мінімальна оптово-відпускна ціна;
К - кількість добової дози лікарського засобу в упаковці;
Но - гранична постачальницько-збутова надбавка (розмір становить 10 % до оптово-відпускної ціни з 
урахуванням податків);
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Нр - гранична торговельна (роздрібна) надбавка (розмір становить 15 % до закупівельної ціни з 
урахуванням податків.);
ПДВ – податок на додану вартість.

Позитивним моментом є регламентування порядку реімбурсації лікарських засобів. Також до позитиву
слід віднести встановлення межи постачальницько-збутової надбавки та торговельної (роздрібної
надбавки), що не дозволить суб’єктам господарювання занадто завищувати ціни.
До недоліку слід віднести необхідність відшкодування коштів з бюджету (в тому числі ПДВ) суб’єктам
господарювання, які продають лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах серцево-
судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми. Річ в тому, що протягом року
ціна на лікарські засоби може збільшуватися, а розмір субвенції до місцевого бюджету з державного
бюджету має переглядатися рішенням Верховної Ради України, на що потрібен додатковий час.
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5. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

5.1.Індекс інфляції

За даними Державної служби статистики України, у березні 2019 р. показник інфляції, порівняно із

попереднім місяцем, підвищився на 0,4%. З початку року індекс споживчих цін становить 102,4 %.
Порівняно з березнем 2018 р. (за останні 12 місяців) ціни на споживчому ринку зросли на 8,6%.

Значення індексу інфляції може впливати на:

• коригуючі коефіцієнти, які застосовуються до ставок рентної плати за користування надрами для
видобування корисних копалин (п. 252.22 ПКУ);

• індексацію нормативної грошової оцінки земель (ст. 289 ПКУ);

• базу оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи (п. 2921.2 ПКУ);

• індексацію ставок акцизного податку, екологічного податку, рентної плати (абз. 9 пункту 4 Розділу
ХІХ).
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6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ  У БЕРЕЗНІ 2019  р.

КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

Найменування нормативного акту Дата набуття чинності

Про затвердження положень про Державну податкову службу України та
Державну митну службу України. Постанова Кабінету Міністрів України
№227 від 06.03.2019.

20.03.2019 (див.  даний випуск 

моніторингу)
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Моніторинг підготовлено експертно-аналітичною групою 
Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку 

Національної академії наук України (http://ndc-ipr.org) і кафедрою митної 
справи та оподаткування Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця (http://www.kaffinop.hneu.edu.ua)

за підтримки Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області -
регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації 

«Український союз промисловців і підприємців»

під керівництвом заступника директора НДЦ ІПР НАН України з наукової роботи, доктора
економічних наук, професора, Заслуженого економіста України Ю.Б. Іванова

за участю:

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н., доц. А.О. Єніної;

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н., доц. Н. О. Москаленко

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н., доц. О.Є. Найденка;

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н., доц. О. В. Ревенко;

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н. В.В. Карпової;

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н. О.В. Костяної;

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н. В. М. Остапенко;

аспіранта кафедри митної справи та оподаткування М.В. Гомон;

аспіранта кафедри митної справи та оподаткування А.О. Красної

за участю:
виконавчого директора Об’єднання промисловців і підприємців Харківської області - регіонального
відділення ВГО УСПП Е. Є. Набоки.

Перейти до інших випусків моніторингу

https://ndc-ipr.org/analytics/?page=1&filter=monitoringi-z-opodatkuvannya
https://ndc-ipr.org/analytics/

