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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.



НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

Зміст
1. Система оподаткування і адміністрування податків 4

1.1.Реформування податкової системи -

1.2.Регіональні аспекти оподаткування -

1.3.Адміністрування податків -

1.4.Податковий контроль 4

2.Окремі податки і збори 5

2.1.Податок на прибуток підприємств 5

2.2. Податок на доходи фізичних осіб -

2.3. Податок на додану вартість 8

2.4. Акцизний податок 11

2.5. Екологічний податок -

2.6. Рентна плата -

2.7. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки -

2.8. Транспортний податок -

2.9. Плата за землю -

2.10. Єдиний податок
2.11. Туристичний збір

-

-
3. Митне регулювання 14

4. Загальнообов’язкове державне  соціальне страхування -

5. Довідкова інформація 15

6. Нормативно-правові акти, що набули чинності  у травні  2019  р. 16



1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

1.4. Податковий контроль

1.4.1. Про затвердження Постанови «Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України». Постанова Кабінету міністрів України від
22.05.2019 р. № 419. Набула чинності 28.05.2019 р. (Урядовий кур'єр №98,
від 28.05.2019).

Коментар. Зазначеною Постановою Кабінетом міністрів України було відмінено декілька постанов.
Серед загального переліку постанов, що втратили чинність, також було відмінено Постанову, що
затверджувала Порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності,
розрахункових документів і декларацій, від 28.07.1997 р. № 799.
Зазначеним Порядком зазначалися правила прийому документів до відправлення. А саме було
зазначено, що: звіти, розрахункові документи і декларації приймаються до відправлення листами
(посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю (далі - поштові відправлення) з позначкою "Звіт"
та з рекомендованим повідомленням про вручення. Також було зазначено, що поштові відправлення з
вкладенням звітів приймають поштамти, вузли та відділення поштового зв'язку та такі відправлення
здаються безпосередньо до підприємств поштового зв'язку у відкритому вигляді з описом вкладення.
Важливим моментом було те, що під час приймання поштових відправлень працівник поштового
зв'язку обов'язково перевіряв правильність написання адреси одержувача і відправника на
поштовому відправленні та повідомленні про вручення, наявність позначки "Звіт", оформлення опису
вкладення поштового відправлення та звіряв вкладення з описом, підписував опис та робив на ньому
відбиток календарного штемпеля.
Відтепер законодавець пропонує керуватися загальними правилами надання послуг поштового
зв’язку, затвердженими постановою КМУ від 05.03.2009 р. № 270. Слід зауважити, що у разі, якщо
платник податків вирішив надіслати декларацію до ДФС поштою, то таке відправлення слід зробити
не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання такої декларації (п. 49.3 ПКУ).
Позитивним моментом є те, що такі зміни спростять та покращать умови ведення бізнесу, зменшать
регуляторний тиск та адміністративне навантаження на суб’єктів господарювання.
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2.ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

2.1. Податок на прибуток підприємств

2.1.1. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. №
440. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. № 423. Набула чинності
29.05.2019 р. (Урядовий кур'єр № 99, від 29.05.2019 р.).

Коментар: коментованою постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від
13.07.2016 р. № 440 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та
організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення
з Реєстру". Всі зміни можна поділити на дві групи.
1. Зміни, які стосуються всіх неприбуткових організацій. Ці зміни переважно мають
уточнюючий характер.
По-перше, за новими нормами п. 4 Порядку ведення реєстру неприбуткових установ та організацій,
включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 (далі — Порядок №
440) до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр), включаються неприбуткові
організації - юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, які включені до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та юридичні особи за
кодом згідно з ЄДРПОУ, для яких законом встановлені особливості їх державної
реєстрації та які не включаються до зазначеного Єдиного державного реєстру. Отже, прямо
передбачено, що до Реєстру можуть бути включені юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, які не
включаються до Єдиного державного реєстру.
По-друге, суттєво скорочено термін розгляду реєстраційної заяви неприбуткової організації з 14
календарних днів з дня їх отримання контролюючим органом до трьох робочих днів (зміни до п. 8
Порядку № 440).
По-третє, чітко викладено процедуру надання відповіді заявнику щодо реєстрації неприбуткової
організації. Зокрема, за новими нормами п. 8 Порядку № 440 у разі відсутності підстав для відмови у
включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні ознаки неприбутковості контролюючий
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орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом
реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про
включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну)
ознаки неприбутковості.
У разі наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні
(зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової організації з Реєстру
контролюючим органом готується відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 у двох
примірниках, один з яких вручається такій організації у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, а
другий залишається в контролюючому органі.
При цьому контролюючий орган не буде видавати неприбутковій організації рішення про зміну ознаки
неприбутковості. Цю інформацію неприбуткова організація може отримати самостійно із Реєстру.
Ці зміни свідчать про спрощення взаємодії та скорочення обсягів паперового листування між
контролюючими органами та неприбутковими організаціями.
По-четверте передбачено можливість отримання неприбутковою організацією витягу з Реєстру. Так за
новими нормами п. 121 Порядку № 440 неприбуткова організація може звернутися до контролюючого
органу із запитом про отримання витягу з Реєстру.
Запит про отримання витягу з Реєстру за новою формою згідно з додатком 3 подається особисто
представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою
контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації.
Окремо передбачено, що неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом
договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв'язку в
електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у
порядку, визначеному законодавством.
За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох
робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру, який містить відомості
про неприбуткову організацію, визначені п. 11 Порядку № 440, або повідомлення про відсутність
відомостей у Реєстрі. Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є
чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової
організації.
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У разі подання в електронному вигляді запиту на отримання витягу з Реєстру контролюючий орган
надсилає витяг із Реєстру на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, з накладенням
електронної печатки контролюючого органу.
По-п’яте, приведено у відповідність з діючим законодавством норми п. 16 Порядку № 440 щодо
виключення неприбуткової організації з Реєстру. Зокрема, за новими правилами виключення
неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації (в результаті її
ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення). Раніше виключення проводилося на підставі
затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою
організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або
перетворення) або ліквідації. Нові норми більш точно відповідають нормам Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від
15.05.2003 р. № 755-IV, адже саме на дату внесення запису про державну реєстрацію припинення
неприбуткової організації виконуються всі умови щодо ліквідації неприбуткової організації.
Також викладено в новій редакції п. 7 Порядку № 440, а саме — виключено норми, які повторювали
пп. 133.4.1 ПКУ. Наразі в зазначеній нормі просто вказано, що контролюючий орган здійснює
включення неприбуткової організації до Реєстру за умови відповідності такої організації вимогам,
визначеним пп. 133.4.1 ПКУ. Тобто з Порядку № 440 виключено дублювання нормативних актів, що
сприяє полегшенню процедури адміністрування неприбуткових організацій.
2. Зміни, які стосуються релігійних організацій. Щодо релігійних організацій окремо
передбачено, що включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування
неприбуткових організацій" від 17.07.2015 р. № 652-VIII, які відповідають вимогам абз. 2 пп. 133.4.1
ПКУ, включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій із
присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості. Проте не було б зайвим окремо уточнити, що
надання відповідної заяви релігійною організацію в зазначеному випадку не вимагається.
Отже, більшість змін, внесених в Порядок № 440 свідчать про лібералізацію та підвищення якості
порядку адміністрування неприбуткових організацій.
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2.3. Податок на додану вартість

2.3.1. Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про електронні довірчі послуги». Закон України від 16.05.2019 р., № 2725-VIII.
Набув чинності 22.05.2019 р. (Голос України від 21.05.2019, № 93).

Коментар. Внесено зміни до деяких статей Податкового кодексу України, якими регламентується
справляння податку на додану вартість.
Зокрема, зміни зазнали такі підпункти:
183.7 та 183.13.2 – слова «щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб» замінено
словами «щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб»;
200.8 – слова «щодо реєстрації електронного підпису» замінено словами «щодо реєстрації
кваліфікованого електронного підпису»;
201.1 (абзац перший) – слова «електронного підпису уповноваженої платником особи»
замінено словами «кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником
особи»;
201.10 (абзац сьомий) – слова «законодавства щодо електронного документообігу та електронного
цифрового підпису» замінити словами «законів України « та «Про електронні довірчі послуги"»;
Крім того, з пункту 64 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ з переліку товарів, які звільняються від
оподаткування ПДВ при імпорті виключено товари, зазначені у товарній підкатегорії «8504 23 00 00»
УКТ ЗЕД (Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі),
котушки індуктивності та дроселі).
Зміни до основних статей ПКУ носять технічний характер та спрямовано на узгодження з нормами
іншого законодавчого акту.
Зміни внесені до перехідних положень ПКУ дозволять державі отримати додаткові надходження від
ПДВ при імпорті, але разом із тим збільшать вартість продукції, яка буде вироблятися за допомогою
такого обладнання.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
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2.3.2. Щодо Критеріїв блокування ПН/РК (Рішення Окружного адміністративного суду

м. Києва від 26.05.2019 р., справа №640/1240/19). (Оприлюднено 03.05.2019 р. на сайті

Єдиного державного реєстру судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua/

Review/81476559)

Коментар. Окружний адміністративний суд м. Києва скасував лист ДФС України від 05.11.2018 р.

№4065/99-99-07-05-04-18, яким було затверджено критерії блокування ПН/РК.

Основною причиною скасування рішення ДФС України є відсутність реєстрації Листа ДФС України у

Міністерстві юстиції України. За рішенням суду Лист ДФС вважається таким, що не набрав чинності, і

не може бути застосований до платників податків.

Окрім того, критерії ризиковості платника податку не затверджено нормативним актом ДФС України

та не погоджено Міністерством фінансів України, що суперечить вимогам п. 10 Постанови Кабінету

Міністрів України «Про затвердження Порядку зупинення реєстрації податкових накладних /

розрахунків коригування в ЄРПН» від 21 лютого 2018 р. № 117.

Позитивним для платників податків є відміна критеріїв блокування податкових накладних, що мало б

прискорити процедуру реєстрації ПН / РК в ЄРПН.

Разом із тим, незрозуміло чи будуть переглядатися рішення ДФС України про зупинення реєстрації

ПН / РК в період з 05.11.2018 р. по 03.05.2019 р., оскільки рішення Окружного адміністративного суду

міста Києва стосувалося розгляду позиву ТОВ «Гранд-Табак».

Аналогічні позиви можуть бути подано іншими суб’єктами господарювання, що може призвести до

втрат бюджету щодо компенсації витрат на сплату судового збору.

Це, в котрий раз підтверджує недостатню компетентність органів виконавчої влади щодо реалізації

норм податкового законодавства.

Раніше, рішенням Верховного Суду України від 02.04.2019 р. у справі № 822/1878/18 було доведено

необґрунтованість блокування податкових накладних платника ПДВ на підставі критеріїв,

затверджених листом ДФС України від 21.03.2018 р. № 959/99-99-07-18.
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2.3.3. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р.
№ 117. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 391. Набула чинності
11.05.2019 р. (Урядовий кур’єр, 11.05.2019 р., № 87).

Коментар. Постановою КМУ № 391 внесено зміни до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку
зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН» від 21.02.2018 р. №
117. Зокрема, зазнали зміни такі норми:
1. Внесено зміни до ознак, на основі яких може бути проведено моніторинг ПН /РК:
– до ознаки другої додано умову здійснення моніторингу «сума податку на додану вартість
(крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну
територію України), сплачена у попередньому місяці, становить більше 20 тис.
гривень», що означає можливе зупинення реєстрації податкових накладних по ПН /РК з сумами
менше 50 000 грн. з одним отримувачем.
– до ознаки третьої додано нову норму: «загальна сума податку на додану вартість (крім
суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну
територію України), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують
місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування, платником
податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/
розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 400 тис.
гривень»
2. До Постанови № 117 додано два нових додатки:
додаток 4 «Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану
вартість»;
додаток 5 «Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість».
В додатку 1 до Постанови» 117 додано підграфи «Дата набрання чинності рішенням комісії»,
які будуть заповнюватися при складанні граф «Рішення комісії регіонального рівня про реєстрацію
або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних» та «Рішення комісії центрального рівня (ДФС) про реєстрацію або відмову в реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
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3. До «Порядку розгляду скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про

реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

або відмову в такій реєстрації» додано два додатки:

додаток 1 – Скарга на рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

додаток 2 – Рішення за результатами розгляду скарги на рішення комісії регіонального рівня, яка

приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі

податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Внесені зміни здебільшого розширюють перелік осіб, які будуть підлягати моніторингу при складанні

ПН /РК (суми ПДВ, сплачені при операціях з одним отримувачем ПН / РК більше 20 000 грн;

загальна сума ПДВ за місяць більше 400 000 грн).

Позитивним можна вважати появу форми скарги на рішення регіональних комісій щодо відмови у

реєстрації ПН / РК в ЄРПН.

Головним негативом слід вважати відсутність в тексті Постанови критеріїв ризиковості платника ПДВ,

на основі яких має прийматися рішення про зупинення реєстрації ПН / РК, оскільки листи ДФС від

05.11.2018 р. №4065/99-99-07-05-04-18 та від 21.03.2018 р. № 959/99-99-07-18 були скасовано

рішеннями Окружного адміністративного суду міста Києва та рішенням Верховного суду України.

Тож, реалізація норм Постанови КМУ неможлива в повному обсязі без існування затверджених

критеріїв ризиковості платників ПДВ.

2.4. Акцизний податок

2.4.1 Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту
етилового. Постанова Кабінету міністрів України від 24.05.2019 р. № 408. Набула
чинності 25.05.2019 р. (Урядовий кур'єр № 97, від 25.05.2019).
Коментар. Постановою затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального та
спирту етилового.
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З 1 липня 2019 року вводиться в дію Система електронного адміністрування реалізації пального та
спирту етилового. У зв'язку з цим ухвалено Порядок, який передбачає такі процедури:

обов’язкова реєстрація контролюючими органами осіб, які здійснюють реалізацію спирту 
етилового на підставі подання відповідної заяви

ведення реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового

реєстрація платників податків - розпорядників акцизних складів / акцизних складів пересувних, а 
також реєстрацію акцизних складів / акцизних складів пересувних у системі електронного 

адміністрування реалізації пального та спирту етилового

ведення у системі окремого обліку обсягів пального або спирту етилового, що 
оподатковуються акцизним податком, оподатковуються на умовах, встановлених статтею 229 
Кодексу, не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування

забезпечення автоматичного обліку обсягів пального або спирту етилового у розрізі 
платників податку – розпорядників акцизних складів / акцизних складів пересувних, і у розрізі 
акцизних складів / акцизних складів пересувних, а також, зміну формули обсягу реалізованого 

пального або спирту етилового, наведеної у п.232.3 ст.232 Кодексу.

встановлення датою реєстрації платника акцизного податку/акцизного складу дати включення 
його до реєстру платників, але не раніше ніж 1 липня 2019 року

анулювання реєстрації платника акцизного податку проводиться за умови, що в Системі 
електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового дорівнюють нулю 

значення показників залишків пального/спирту етилового, що обліковуються за платником

анулювання реєстрації акцизного складу здійснюється в разі виведення акцизного складу з 
експлуатації та подання заяви з відміткою про анулювання реєстрації акцизного складу в системі 

електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
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Загалом ухвалення даного Порядку є позитивним, оскільки впровадження Система електронного
адміністрування реалізації пального та спирту етилового у липні 2019 було закріплено відповідними
змінами до ПКУ у листопаді 2018. А коментований законодавчий акт чітко визначив алгоритм дій
платників та контролюючих органів при впровадженні Система електронного адміністрування.
Положення Порядку сприяють здійсненню комплексного контролю за обігом і реалізацією пального
та спирту етилового, та знижують ймовірність ухилення від сплати податків.



3. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

3.1. Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків

розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких

нормативно-правових актів. Постанова Правління Національного банку України від

14.05.2019 р. №67. Набула чинності 16.05.2019 р. (Опубліковано на офіційному сайті

Національного банку України від 15.05.19)

Коментар: НБУ спростив валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків за
експортно-імпортними операціями, які є важливими, зокрема, у оборонній та авіакосмічній галузях, а
також у медичній галузі для забезпечення належного доступу населення до медичних послуг.
Так, граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями не буде розповсюджуватись
на:
•імпорт товарів за державними контрактами з оборонного замовлення;
•імпорт послуг чи лікарських засобів за угодами МОЗ України із спеціалізованими організаціями, а
також імпорт послуг для лікування громадян із рідкісними захворюваннями;
•імпорт товарів, які використовуються для виробництва космічної та авіаційної техніки та агрегатів;
•експорт-імпорт товарів у межах угод про розподіл продукції;
•експорт робіт, послуг (крім транспортних і страхових послуг та робіт) та прав інтелектуальної
власності.
•В цілому внесені норми слід оцінювати позитивно, оскільки вони спрямовані на лібералізацію
зовнішньоекономічної діяльності

НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ14



НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ15

5. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

5.1.Індекс інфляції

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

попереднім місяцем, знизився на 0,3 %. З початку року індекс споживчих цін становить 4,2%.
Порівняно з травнем 2018 р. (за останні 12 місяців) ціни на споживчому ринку зросли на 9,6%.

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 та екологічного податку, рентної плати (абз. 9 пункту 4 Розділу ХІХ ПКУ).
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6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ  У ТРАВНІ 2019  р.

КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

Найменування нормативного акту Дата набуття чинності

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого
2018 р. № 117. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р., №
391.

11.05.2019 (див. даний випуск 

моніторингу)

Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження
граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту
товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів. Постанова
Правління Національного банку України від 14.05.2019, №67 .

16.05.2019 (див. даний випуск 

моніторингу)

Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону

України «Про електронні довірчі послуги». Закон України від 16.05.2019 р., №

2725-VIII.

22.05.2019 (див. даний 

випуск моніторингу)

Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту

етилового. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2019 р. ,№ 408.

25.05.2019 (див. даний 

випуск моніторингу)

Про затвердження Постанови «Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Постанова
Кабінету міністрів України від 22.05.2019 р., № 419.

28.05.2019 (див. даний 

випуск моніторингу)

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня
2016 р. № 440. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р., №
423

29.05.2019 (див. даний 

випуск моніторингу)



НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

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;

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/

