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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
1.3.Адміністрування податків
Про затвердження Змін до Порядку взаємодії територіальних органів Державної
фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів
Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків
помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань. Наказ Міністерства
фінансів України від 06 квітня 2018 р. № 417. Набув чинності 29.05.2018 р. (Офіційний
вісник України від 29.05.2018 р. № 41)

Коментар: Найбільш суттєвим є те, що внесеними змінами Порядок поширено на повернення не
тільки надмірно сплачених грошових зобов’язань, а й пені.
Поширення процедури повернення на надмірно сплачену пеню є безумовно справедливою новацією і
сприяє більш повному захисту прав платника податків у відповідних випадках.

1.4.Податковий контроль

Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних
планових перевірок платників податків. Наказ Міністерства фінансів України від 26
березня 2018 р. № 386. Набув чинності 29 травня 2018 р. (Офіційний вісник України від
29 травня 2018 р. № 41)

Коментар: Зазначеним Наказом були внесені зміни до Порядку формування плану-графіка
проведення документальних планових перевірок платників податків затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 02 червня 2015 р. № 524.
Основні зміни торкнулися відповідності Плану-графіка до оновленого Податкового кодексу та до
Митного кодексу України. Відтепер зазначено, що річний план-графік для документальних планових
перевірок відносно дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, складається відповідно до вимого ст. 77 ПКУ, а
контроль щодо дотримання митного законодавства складається відповідно до вимог ст. 346 МКУ.
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Попередня редакція Нова редакція

Загальні положення. Пункт 1

Річний план-графік складається, починаючи з 2018 року. Річний план-графік для документальних планових перевірок
щодо дотримання податкового, валютного та іншого
законодавства України, контроль за дотриманням якого
покладено на контролюючі органи, складається відповідно до
вимог статті 77 розділу ІІ Податкового кодексу України.
План-графік документальних планових перевірок щодо
дотримання вимог законодавства України з питань державної
митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти
нарахування та сплати митних платежів, складається з
квартальних планів-графіків відповідно до вимог статті
346 Митного кодексу України.

Також зміни торкнулися механізму коригувань планів-графіків перевірок, а саме:

Попередня редакція Нова редакція

Загальні положення. Пункт 3

Проекти коригування планів-графіків у разі здійснення такого
коригування формуються територіальними органами ДФС не
пізніше 03 числа другого та третього місяця поточного кварталу
засобами інформаційних систем ДФС

Проекти коригування планів-графіків у разі здійснення такого
коригування формуються територіальними органами ДФС не
пізніше 03 числа кожного місяця поточного року, починаючи з
другого місяця поточного року, засобами інформаційно-
телекомунікаційних систем ДФС.

Змін зазнала і структура плану-графіку проведення документальних планових перевірок платників
податків

Попередня редакція Нова редакція
II. Структура плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.  Пункт 4

I група - фізичні особи, які провадять незалежну професійну
діяльність;
II група - фізичні особи - підприємці, які обрали загальну
систему оподаткування;
III група - фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену
систему оподаткування.

I група - платники податків - фізичні особи, у яких обсяг доходу
за рік не перевищує 20 млн грн;
II група - платники податків - фізичні особи, у яких обсяг доходу
за рік становить 20 млн грн або більше та не перевищує 100 млн
грн;
III група - платники податків - фізичні особи, у яких обсяг
доходу за рік перевищує 100 млн грн.

Значні зміни торкнулися порядку відбору до плану-графіку платників податків – юридичних осіб
фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів та критеріїв їх
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віднесення до певного ступеня ризику

Попередня редакція Нова редакція

III. Порядок відбору до плану-графіка платників податків - юридичних осіб, фінансових установ, постійних 

представництв та представництв нерезидентів. Пункт 3

До плану-графіка в першу чергу включаються платники

податків, які за результатами господарської діяльності

мають найбільші ризики несплати до бюджету податків та

зборів, обов'язкових платежів.

До плану-графіка включаються платники податків, які за

результатами господарської діяльності мають найбільші

ризики несплати до бюджету податків та зборів, платежів.

До підрозділу А насамперед включаються платники

податків, які мають не менше трьох критеріїв високого

ступеня ризику та обсяги доходів або обсяги постачання для

головних управлінь (далі - ГУ) ДФС у Дніпропетровській,

Київській областях, місті Києві, що дорівнюють або більше

100 млн грн, для ГУ ДФС у Запорізькій, Львівській,

Миколаївській, Харківській областях - дорівнюють або

більше 50 млн грн, для Офісу великих платників податків -

дорівнюють або більше 10 000 млн грн, для інших ГУ ДФС -

дорівнюють або більше 20 млн грн (у розрахунку на рік).

Структурні підрозділи ДФС надають Департаменту аудиту

ДФС до 25 числа другого місяця кварталу, аргументовані

пропозиції для врахування при формуванні плану-графіка

перевірок ризикових платників податків, які належать до

кластерних об’єднань платників податків, та їх контрагентів

з обґрунтуванням необхідності включення

Структурні підрозділи ДФС надають Департаменту аудиту

ДФС до 10 листопада року, що передує року, в якому будуть

проводитися документальні планові перевірки,

аргументовані пропозиції для врахування при формуванні

плану-графіка перевірок ризикових платників податків, які

належать до кластерних об’єднань платників податків, та їх

контрагентів з обґрунтуванням необхідності включення

III. Порядок відбору до плану-графіка платників податків - юридичних осіб, фінансових установ, постійних 
представництв та представництв нерезидентів. Пункт 5 (Критерії відбору платників податків - юридичних осіб   високого 

ступеня ризику)

Декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування

податком на прибуток протягом двох податкових (звітних)

періодів за умови, якщо податковим (звітним) періодом є

Пункт відсутній
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Попередня редакція Нова редакція

календарний квартал, або протягом одного податкового

(звітного) періоду за умови, якщо податковим (звітним)

періодом є календарний рік

формування податкового кредиту за рахунок взаємовідносин
з постачальниками, які зареєстровані суб'єктами
спеціального режиму оподаткування із незначною кількістю
працюючих (менше 10 осіб), незначною площею
сільськогосподарських угідь або земельно-водного фонду
(менше 100 га), у сумі понад 1 млн грн або понад 5 відсотків
загального обсягу податкового кредиту, але не менше 100
тис. грн

Пункт відсутній

наявність інформації щодо двох або більше показників, які
свідчать про доведення платника податків до банкрутства,
зокрема коефіцієнт Бівера менше (-0,15), фінансовий
леверидж менше 0,8, коефіцієнт поточної ліквідності менше
1 протягом двох попередніх (звітних) років

Пункт відсутній

Пункт відсутній здійснення операцій з реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг) нижче собівартості

Пункт відсутній різниця між собівартістю реалізованої продукції (товарів,

робіт, послуг) та чистим доходом від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) не перевищує 10 відсотків

собівартості реалізованої продукції

Пункт відсутній декларування експортних та/або імпортних операцій без

фактичного здійснення таких операцій

Пункт відсутній зростання удвічі та більше кредиторської заборгованості за

продукцію (товари, роботи, послуги) протягом двох

попередніх (звітних) років при зростанні запасів

Пункт відсутній сума інших операційних витрат, витрат на збут та

адміністративних витрат перевищує собівартість

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
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Попередня редакція Нова редакція

Пункт відсутній інші операційні витрати перевищують суму матеріальних

затрат та витрат на оплату праці

III. Порядок відбору до плану-графіка платників податків - юридичних осіб, фінансових установ, постійних 
представництв та представництв нерезидентів. Пункт 5 (Критерії відбору платників податків - юридичних осіб   

середнього ступеня ризику)

Пункт відсутній декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування

податком на прибуток протягом двох податкових (звітних)

періодів за умови, якщо податковим (звітним) періодом є

календарний квартал, або протягом одного податкового

(звітного) періоду за умови, якщо податковим (звітним)

періодом є календарний рік

здійснення адміністративних витрат на суму, що перевищує

80 відсотків задекларованого валового прибутку, що може

свідчити про наявність "безтоварних" послуг

Пункт відсутній

здійснення витрат на збут у сумі, що перевищує 80 відсотків

задекларованого валового прибутку від реалізації продукції,

що може свідчити про наявність "безтоварних" послуг

Пункт відсутній

здійснення коригування суб'єктом спеціального режиму

оподаткування податком на додану вартість у бік зменшення

податкового кредиту за декларацією з податку на додану

вартість з позначкою "0121"/"0122"/"0123" з одночасним

коригуванням у бік збільшення податкового кредиту за

загальною декларацією з податку на додану вартість за

останній звітний (податковий) період

Пункт відсутній

декларування за попередні 12 місяців податкового кредиту з
податку на додану вартість у сумі менше 40 відсотків податку
на додану вартість, яка залишається у розпорядженні
сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується
на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму
оподаткування та перевищує 10 млн грн;

Пункт відсутній



НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ9

Попередня редакція Нова редакція

відхилення між сумою доходу суб'єкта спеціального режиму
оподаткування, отриманого від реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва,
продуктів її переробки, від надання супутніх послуг, та
загальним обсягом постачання понад 30 відсотків

Пункт відсутній

Пункт відсутній наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у
податкових деклараціях з податку на додану вартість
податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку
на додану вартість та обсягами податкових зобов’язань або
податкового кредиту з податку на додану вартість за даними
Єдиного реєстру податкових накладних на 5 та більше
відсотків

Пункт відсутній наявність негативних рішень комісії ДФС в системі
автоматизованого моніторингу відповідності податкових
накладних критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для
зупинення реєстрації податкових накладних протягом трьох
звітних періодів

Пункт відсутній інші операційні витрати більше інших операційних доходів
Пункт відсутній наявність в Системі електронного адміністрування реалізації

пального від’ємного ліміту пального
Пункт відсутній невідповідність даних звітності реєстратора розрахункових

операцій та обсягів постачання, зазначених у деклараціях з
податку на додану вартість

Необхідно зазначити, що зміни також торкнулися критеріїв відбору банків та небанківських установ
(високого, середнього та незначного ступеня ризиків), причому, перелік критеріїв віднесення до усіх
ступенів ризику значно збільшився у порівнянні з попередньою редакцією. Однак, протилежна
ситуація з переліком критеріїв відбору платників податків – фізичних осіб, а саме – перелік критеріїв
високого ступеня ризику значно зменшився. А критерії відбору середнього та незначного ступеня
ризику зникли взагалі, що значно полегшить діяльність платників податків – фізичних осіб.
Таким чином, новації до порядку формування плану-графіка проведення документальних планових
перевірок платників податків призведуть до позитивних наслідків, через то, що:
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 по-перше – приводять у відповідність нормативно-правові акти, які висвітлюють механізми до
основних кодифікованих законодавчих актів, і це зменшує можливості неоднозначної трактовки
законодавства у цілях уникнення податків та ухилення від сплати податків;

 по-друге – дають можливість контролюючим органам організовано та заздалегідь планувати свою
діяльність щодо контролю за правильністю нарахування та спати податкових та митних платежів
до бюджетів;

 по-третє – дають можливість платникам податків вірно планувати діяльність підприємства,
господарські процеси, зв’язки з контрагентами та ЗЕД, таким чином, щоб контролюючі органи не
класифікували ці дії як протиправні, які порушують податкове та митне законодавство або можуть
призвести до недоотримання бюджетами грошових коштів.
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2.ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

2.3. Податок на додану вартість

2.3.1. Про затвердження Змін до Порядку взаємодії територіальних органів Державної
фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів
Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків
помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань. Наказ Міністерства
фінансів України від 6 квітня 2018 року № 417. Набув чинності 29 травня 2018 року
(Офіційний вісник України від 29 травня 2018 року, № 41)

Коментар. Внесені зміни в тому числі стосуються електронної системи податку на додану вартість.
Зокрема до пункту 4 наказу додано абзац третій такого змісту:
«У разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість,
зарахованих до бюджету з рахунку платника податку в системі електронного адміністрування податку
на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 2001.5 статті 2001 Податкового кодексу України,
такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного
адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника
податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану
вартість чи на момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок
платника податків в установі банк».
Дана зміна приводить у відповідність норми наказу до норм пп. 2001.4 та 2001.5 статті 200
Податкового кодексу України, що має зняти спірні питання між формулюваннями різних
нормативно-правових актів.
Разом із тим, нова редакція наказу імплементує зміни, які вносилися до Податкового кодексу України
Законом України від 21.12.2016 року № 1797-VIII (тобто, майже півтори роки проблема не була
врегульована).
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2.3.2. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України
від 13 червня 2017 року № 567. Наказ Міністерства фінансів України від 6 квітня 2018
року № 417. Набув чинності 25 травня 2018 року (Офіційний вісник України, від 25
травня 2018 року, № 40)

Коментар. Своїм наказом Міністерство фінансів України визнало таким, що втратив чинність
наказ Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року № 567 «Про затвердження Критеріїв
оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх
для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних».
Позитивним моментом наказу № 417 є реалізація вимог Закону України від 7 грудня 2017 року №
2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (в частині відміни
критеріїв оцінки ступеня ризику, які було запроваджено наказом № 567).
Недоліком наказу № 417 можна вважати доволі тривалий час, протягом якого Міністерство фінансів
України його видавало. Перелік нових критеріїв зупинення реєстрації податкових накладних
(критерії ризиковості платників податку, критерії ризиковості здійснення операцій) було
затверджено Листом ДФС 21.03.2018 року № 959/99-99-07-18 (в тексті Постанови Кабінету Міністрів
України від 21.02.2018 року № 117 дані критерії ризикованості лише згадуються, але не наводяться
повним переліком).
Таким чином незрозуміло, які саме критерії ризиковості застосовували контролюючі органи при
прийнятті рішення щодо зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в
період:
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2.9. Плата за землю

Про внесення змін до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.03.2018 № 162.
Набуде чинності 17 липня 2018 р. (Офіційний вісник України № 30 від 17.04. 2018)

Коментар: внесені зміни до Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
Збільшено коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф) з 2,0
до 3,0. Такий коефіцієнт застосовується для земельних ділянок, інформація про які не внесена до
відомостей Державного земельного кадастру. В результаті запровадження збільшаться податкові
зобов’язання з плати за землю для платників, що мають у власності подібні ділянки. До того ж
платники - юридичні особи повинні будуть скласти та подати уточнюючі податкові декларації за II
півріччя 2018 року з новою довідкою про нормативну грошову оцінку земельної ділянки вже з
врахуванням зазначених змін у законодавстві.
Таким чином зазначені зміни приведуть до певного ускладнення податкового обліку та подання
звітності, а також посилення податкового тиску з плати за землю для платників, що мають у власності
земельні ділянки, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру. З
точки зору держави таке запровадження, з одного боку, приведе до збільшення бюджетних
надходжень, а з іншого, дещо ускладнить роботу контролюючих органів.

Лист ДФС, який було видано раніше, нижче за юридичною силою ніж наказ Міністерства фінансів
України № 417, яким відмінили дію наказу Міністерства фінансів України № 567. Тому в цьому
випадку може виникнути правова колізія, яка може слугувати приводом для платників податку
звертатися до судових органів з оскарженням рішень контролюючих органів щодо зупинення
реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування у зазначений проміжок часу.

22 березня 2018 року

Набуття чинності Листом 

ДФС від 21.03.2018 року № 

959/99-99-07-18 (з переліком 

нових критеріїв) 

29 травня 2018 року

Набуття чинності Наказом 

Міністерства фінансів України № 

417 про втрату чинності наказу 

Міністерства фінансів України від 

13.06.2017 року № 567 (в якому 

наводився перелік попередніх 

критеріїв) 

Які критерії для зупинення 

реєстрації податкових накладних / 

розрахунків коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних 

треба застосовувати?????

?????

??????
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3. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
3.1. Про затвердження Переліку харчових продуктів нетваринного походження та
кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну
територію України підлягають посиленому державному контролю. Наказ
Мінагрополітики № 158 від 26 березня 2018 р. Набув чинності 4 травня 2018 р.
(Офіційний вісник України від 04 травня 2018 р. № 35)

Коментар: Наказ набуває чинності одночасно із набранням чинності Законом «Про державний
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин», але не раніше дня його офіційного опублікування.
Наказом затверджено перелік продуктів із 66 позицій:

Назва товару (призначене використання) Код товару 

згідно з УКТ 

ЗЕД

Країна 

походження 

товару (ISO код 

країни 

походження 

товару)

Небезпечний фактор, 

що підлягає 

визначенню

Ананаси (харчовий продукт - свіжий або охолоджений) 0804 30 00 Бенін (BJ) Залишки пестицидів -1, 

2

Арахіс нелущений (харчовий продукт або корм) 1202 41 00 Болівія (BO) Афлатоксини

Арахіс лущений (харчовий продукт або корм) 1202 42 00 Болівія (BO) Афлатоксини

Арахісове масло (харчовий продукт або корм) 2008 11 10 Болівія (BO) Афлатоксини

Арахіс, приготовлений або консервований іншим способом 

(харчовий продукт або корм)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

Болівія (BO) Афлатоксини

Квасоля (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata 

spp. unguiculata) (харчовий продукт - свіжий, охолоджений 

або заморожений)

0708 20 00

0710 22 00

Камбоджа (KH) Залишки пестицидів -1, 

3

Китайська селера (Apium graveolens) (харчовий продукт -

свіжий або охолоджений)

0709 40 00 Камбоджа (KH) Залишки пестицидів1, 4

Капуста городня (інша їстівна капуста, Кай-лан) -5(харчовий 

продукт - свіжий або охолоджений)

0704 90 90 Китай (CN) Залишки пестицидів -1
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Назва товару (призначене використання) Код товару 

згідно з УКТ 

ЗЕД

Країна 

походження 

товару (ISO код 

країни 

походження 

товару)

Небезпечний фактор, 

що підлягає 

визначенню

Чай ароматизований чи неароматизований (харчовий 

продукт)

0902 Китай (CN) Залишки пестицидів -1, 

6

Перець солодкий (Capsicum annuum) (харчовий продукт -

свіжий, охолоджений або заморожений)

0709 60 10

0710 80 51

Домініканська 

Республіка (DO)

Залишки пестицидів -1, 

7

Перець (інший ніж перець солодкий (Capsicum 

spp.)) (харчовий продукт - свіжий, охолоджений або 

заморожений)

0709 60 99

0710 80 59

Домініканська 

Республіка (DO)

Залишки пестицидів -1, 

7

Квасоля (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata 

spp. unguiculata) (харчовий продукт - свіжий, охолоджений 

або заморожений)

0708 20 00

0710 22 00

Домініканська 

Республіка (DO)

Залишки пестицидів -1, 

7

Суниці (харчовий продукт - свіжий або охолоджений) 0810 10 00 Єгипет (EG) Залишки пестицидів -1, 

8

Перець солодкий (Capsicum annuum) (харчовий продукт -

свіжий, охолоджений або заморожений)

0709 60 10

0710 80 51

Єгипет (EG) Залишки пестицидів -1, 

9

Перець (інший ніж перець солодкий (Capsicum 

spp.)) (харчовий продукт - свіжий, охолоджений або 

заморожений)

0709 60 99

0710 80 59

Єгипет (EG) Залишки пестицидів -1, 

9

Виноград столовий (харчовий продукт - свіжий або 

охолоджений)

0806 10 10 Єгипет (EG) Залишки пестицидів -1, 

2

Арахіс нелущений (харчовий продукт або корм) 1202 41 00 Гамбія (GM) Афлатоксини

Арахіс лущений (харчовий продукт або корм) 1202 42 00 Гамбія (GM) Афлатоксини

Арахісове масло (харчовий продукт або корм) 2008 11 10 Гамбія (GM) Афлатоксини

Арахіс, приготовлений або консервований іншим способом 

(харчовий продукт або корм)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

Гамбія (GM) Афлатоксини

Горіхи лісові у шкаралупі (харчовий продукт) 0802 21 00 Грузія (GE) Афлатоксини

Горіхи лісові без шкаралупи (харчовий продукт) 0802 22 00 Грузія (GE) Афлатоксини
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Назва товару (призначене використання) Код товару 

згідно з УКТ 

ЗЕД

Країна 

походження 

товару (ISO код 

країни 

походження 

товару)

Небезпечний фактор, 

що підлягає 

визначенню

Пальмова олія (харчовий продукт) 1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 99

Гана (GH) Судан (барвники) -10

Виноград сушений (харчовий продукт) 0806 20 Iран (IR) Охратоксин А

Горох стручковий (нелущений) (харчовий продукт - свіжий 

або охолоджений)

0708 10 00 Кенія (KE) Залишки пестицидів -1, 

11

Арахіс нелущений (харчовий продукт або корм) 1202 41 00 Мадагаскар (MG) Афлатоксини

Арахіс лущений (харчовий продукт або корм) 1202 42 00 Мадагаскар (MG) Афлатоксини

Арахісове масло (харчовий продукт або корм) 2008 11 10 Мадагаскар (MG) Афлатоксини

Арахіс, приготовлений або консервований іншим способом 

(харчовий продукт або корм)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

Мадагаскар (MG) Афлатоксини

Насіння кунжуту (харчовий продукт - свіжий або 

охолоджений)

1207 40 90 Нігерія (NG) Сальмонела -12

Арахіс нелущений (харчовий продукт або корм) 1202 41 00 Сенегал (SN) Афлатоксини

Арахіс лущений (харчовий продукт або корм) 1202 42 00 Сенегал (SN) Афлатоксини

Арахісове масло (харчовий продукт або корм) 2008 11 10 Сенегал (SN) Афлатоксини

Арахіс, приготовлений або консервований іншим способом 

(харчовий продукт або корм)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

Сенегал (SN) Афлатоксини

Малина (харчовий продукт - заморожений) 0811 20 31

0811 20 11

0811 20 19

Сербія (RS) Норовірус

Насіння кавуна (Egusi, Citrullus lanatus)

та похідні продукти (харчовий продукт)

1207 70 00

1106 30 90

2008 99 99

Сьєрра Леоне (SL) Афлатоксини
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Назва товару (призначене використання) Код товару 

згідно з УКТ 

ЗЕД

Країна 

походження 

товару (ISO код 

країни 

походження 

товару)

Небезпечний фактор, 

що підлягає 

визначенню

Пальмова олія (харчовий продукт) 1511 10 90

1511 90 11

1511 90 19

1511 90 99

Гана (GH) Судан (барвники) -10

Виноград сушений (харчовий продукт) 0806 20 Iран (IR) Охратоксин А

Горох стручковий (нелущений) (харчовий продукт - свіжий 

або охолоджений)

0708 10 00 Кенія (KE) Залишки пестицидів -1, 

11

Арахіс нелущений (харчовий продукт або корм) 1202 41 00 Мадагаскар (MG) Афлатоксини

Арахіс лущений (харчовий продукт або корм) 1202 42 00 Мадагаскар (MG) Афлатоксини

Арахісове масло (харчовий продукт або корм) 2008 11 10 Мадагаскар (MG) Афлатоксини

Арахіс, приготовлений або консервований іншим способом 

(харчовий продукт або корм)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

Мадагаскар (MG) Афлатоксини

Насіння кунжуту (харчовий продукт - свіжий або 

охолоджений)

1207 40 90 Нігерія (NG) Сальмонела -12

Арахіс нелущений (харчовий продукт або корм) 1202 41 00 Сенегал (SN) Афлатоксини

Арахіс лущений (харчовий продукт або корм) 1202 42 00 Сенегал (SN) Афлатоксини

Арахісове масло (харчовий продукт або корм) 2008 11 10 Сенегал (SN) Афлатоксини

Арахіс, приготовлений або консервований іншим способом 

(харчовий продукт або корм)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

Сенегал (SN) Афлатоксини

Малина (харчовий продукт - заморожений) 0811 20 31

0811 20 11

0811 20 19

Сербія (RS) Норовірус

Насіння кавуна (Egusi, Citrullus lanatus)

та похідні продукти (харчовий продукт)

1207 70 00

1106 30 90

2008 99 99

Сьєрра Леоне (SL) Афлатоксини
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Назва товару (призначене використання) Код товару 

згідно з УКТ 

ЗЕД

Країна 

походження 

товару (ISO код 

країни 

походження 

товару)

Небезпечний фактор, 

що підлягає 

визначенню

Перець (солодкий або несолодкий (Capsicum spp.))

(харчовий продукт - сушений, смажений, подрібнений або 

мелений)

2008 99 99

0904 21 10

0904 21 90

0904 22 00

Шрі-Ланка (LK) Афлатоксини

Арахіс нелущений (харчовий продукт або корм) 1202 41 00 Судан (SD) Афлатоксини

Арахіс лущений (харчовий продукт або корм) 1202 42 00 Судан (SD) Афлатоксини

Арахісове масло (харчовий продукт або корм) 2008 11 10 Судан (SD) Афлатоксини

Арахіс, приготовлений або консервований іншим способом 

(харчовий продукт або корм)

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

Судан (SD) Афлатоксини

Насіння кунжуту (харчовий продукт - свіжий або 

охолоджений)

1207 40 90 Судан (SD) Сальмонела -12

Перець, крім солодкого (Capsicum spp.) (харчовий продукт -

свіжий або охолоджений)

0709 60 99 Таїланд (TH) Залишки пестицидів1, 

13

Квасоля (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata 

spp. unguiculata) (харчовий продукт - свіжі, охолоджені або 

заморожені овочі)

0708 20 00

0710 22 00

Таїланд (TH) Залишки пестицидів -1, 

14

Баклажан (Solanum melongena) (харчовий продукт - свіжі, 

охолоджені або заморожені овочі)

0709 30 00

0710 80 95

Таїланд (TH) Залишки пестицидів -1, 

14

Виноград сушений (харчовий продукт) 0806 20 Туреччина (TR) Охратоксин А

Абрикоси сушені (харчовий продукт) 0813 10 00 Туреччина (TR) Сульфіти -15

Абрикоси, приготовлені або консервовані іншим способом 

(харчовий продукт)

2008 50 61 Туреччина (TR) Сульфіти -15

Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) (харчовий продукт -

свіжий, охолоджений або сушений)

0805 50 10 Туреччина (TR) Залишки пестицидів -1

Перець солодкий (Capsicum annuum) (харчовий продукт -

свіжий, охолоджений або заморожений)

0709 60 10

0710 80 51

Туреччина (TR) Залишки пестицидів -1, 

16
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Назва товару (призначене використання) Код товару 

згідно з УКТ 

ЗЕД

Країна 

походження 

товару (ISO код 

країни 

походження 

товару)

Небезпечний фактор, що 

підлягає визначенню

Листя винограду (харчовий продукт) 2008 99 99 Туреччина (TR) Залишки пестицидів1, 17

Гранат (харчовий продукт - свіжий або охолоджений) 0810 90 75 Туреччина (TR) Залишки пестицидів1, 18

Баклажан (Solanum melongena) (харчовий продукт - свіжі, 

охолоджені або заморожені овочі)

0709 30 00

0710 80 95

Уганда (UG) Залишки пестицидів -1

Ефіопський баклажан(Solanum aethiopicum) (харчовий 

продукт - свіжі, охолоджені або заморожені овочі)

0709 99 90

0710 80 95

Уганда (UG) Залишки пестицидів -1

Насіння кунжуту (харчовий продукт -свіжий або 

охолоджений)

1207 40 90 Уганда (UG) Сальмонела -12

Фісташки у шкаралупі (харчовий продукт) 0802 51 00 Сполучені Штати 

Америки (US)

Афлатоксини

Фісташки без шкаралупи (харчовий продукт) 0802 52 00 Сполучені Штати 

Америки (US)

Афлатоксини

Абрикоси сушені (харчовий продукт) 0813 10 00 Узбекистан (UZ) Сульфіти -15

Абрикоси, приготовлені або консервовані іншим способом 

(харчовий продукт)

2008 50 61 Узбекистан (UZ) Сульфіти -15

Листя коріандру (харчовий продукт - свіжі або охолоджені 

трави)

0709 99 90 В’єтнам (VN) Залишки пестицидів -1, 19

Базилік (тонкоцвітний та солодкий) (харчовий продукт -

свіжі або охолоджені трави)

1211 В’єтнам (VN) Залишки пестицидів -1, 19

М’ята (харчовий продукт - свіжі або охолоджені трави) 1211 В’єтнам (VN) Залишки пестицидів -1, 19

Петрушка (харчовий продукт - свіжі або охолоджені трави) 0709 99 90 В’єтнам (VN) Залишки пестицидів -1, 19

Окра (харчовий продукт - свіжий або охолоджений) 0709 99 90 В’єтнам (VN) Залишки пестицидів -1, 19

Перець, крім солодкого (Capsicum spp.) (харчовий продукт -

свіжий або охолоджений)

0709 60 99 В’єтнам (VN) Залишки пестицидів -1, 19

Пітая (харчовий продукт - свіжий або охолоджений) 0810 90 20 В’єтнам (VN) Залишки пестицидів -1, 19
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3.2.Про внесення змін до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку
вітчизняної суднобудівної промисловості. Закон України від 13.03.2018 р., №2321-19.
Набув чинності 27 травня 2018 р. (Урядовий кур'єр № 99 від 26.05.2018)

3.3. Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну
територію України та реєстрації транспортних засобів». Закон України від 27 лютого
2018 № 2301-19 Набув чинності 23 травня 2018 р. (Голос України від 22 травня 2018 р. №
92)
Коментар: Відповідно до змін, в законі слова «пропуск на митну територію України» замінено
словами «митне оформлення». Це скасовує необхідність мати сертифікат підтвердження відповідності
екологічним стандартам, який потрібно було пред'являти при ввезенні автомобіля в країну і при
державній реєстрації.
Натомість такий сертифікат потрібно буде надати при митному оформленні для вільного обігу
внутрішній митниці.
Окрім цього після слів «на постійне місце проживання до України» доповнено словами «а також на
автомобілі швидкої медичної допомоги, транспортні засоби спеціального призначення, пересувні
медичні клініки, визнані гуманітарною допомогою згідно Закону України «Про гуманітарну
допомогу»,

Таким чином, митниця посилено контролюватиме при імпорті в Україну перелічені харчові продукти
на небезпечний фактор (пестициди, сульфіти, барвники і т. д.), що в деякій мірі покращить якість
імпортних продуктів на ринку країни.

Коментар: Законом встановлено особливий строк (730 днів) переробки для товарів, що ввозяться
підприємствами суднобудівної промисловості для будування, ремонту і модернізації суден.
Відповідну зміну внесено у статтю 151 Митного кодексу.
Таким чином, прийняття закону може сприяти розвитку водного транспорту, суднобудівної та
судноремонтної галузі, шляхом збільшення її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, а
також створить сприятливі умови для нових робочих місць у галузі, внаслідок збільшення кількості
замовлень на суднобудування та судноремонт. До того ж в деякій мірі враховується специфіка галузі
(тривалий виробничий цикл).
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які ввозяться з метою вільного обігу.
Отже, цей закон в головному був прийнятий завдяки необхідності відповідності стандартам для авто
швидкої медичної допомоги, спецавто та пересувної медклініки, що ввозяться в Україну як
гуманітарна допомога.
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4. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ  СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Наказ міністерства фінансів
України від 29 березня 2018 р. № 393. Набуває чинність 8 червня 2018 р. (Офіційний
вісник України № 41 від 29.05. 2018 р.)

Коментар: внесені зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24
листопада 2014 року № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за
№ 1553/26330.
Встановлено форму заяви про взяття на облік платника єдиного внеску - члена фермерського
господарства, раніше для даної категорії платників не існувало окремої форми заяви.
Запроваджено нову форму № 2- ЄСВ Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, на
якого не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань». Раніше форма № 2 - ЄСВ називалася Повідомлення про
взяття на облік платника єдиного внеску. В новій формі враховано специфіку платників єдиного
внеску, на якого не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Визначено, що вразі зміни реєстраційних
даних платника, він подає відповідно заяву, а контролюючий орган видає нове Повідомлення за
формою № 2- ЄСВ.
Визначено, що відокремлені підрозділи іноземних компаній, що включені до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України та при цьому не перебувають на обліку у відповідному
контролюючому органі, повинні обліковуватися в контролюючому органі як платники ЄСВ з ознакою
«платник не подав заяви для взяття на облік».
Таким чином в результаті впровадження зазначених змін буде врегульовано окремі аспекти обліку
платників ЄСВ, що раніше не були прописані, враховано специфіку обліку окремих груп платників
ЄСВ.
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5. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

5.1.Індекс інфляції

За даними Державної служби статистики України, у травні 2018 р. показник інфляції, порівняно із попереднім місяцем,

знизився на 0,8% і дорівнював 100%. Порівняно з травнем 2017 р. (за останні 12 місяців) ціни на споживчому ринку зросли на

9,4 %. Індекс споживчих цін з початку року становить 103,5%.

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). Індекс споживчих цін за 2015 рік застосовується із значенням
120 відсотків (п. 6 підрозділу 6 Розділу XX);

• 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  В  ТРАВНІ 2018  р.

Найменування нормативного акту Дата набуття чинності

Про затвердження Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним
фондом України суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Постанова Правління ПФУ від 21 лютого 2018 р. № 4-2

02.05.2018 р. (див.  випуск 
моніторингу за квітень 

2018 р.)

Про затвердження Переліку харчових продуктів нетваринного
походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при
ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають
посиленому державному контролю. Наказ Мінагрополітики № 158 від 26
березня 2018 р.

04.05.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на
митну територію України та реєстрації транспортних засобів». Закон
України від 27 лютого 2018 № 2301-19

23.05.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів
України від 13 червня 2017 року № 567. Наказ Міністерства фінансів
України від 6 квітня 2018 року № 417

25.05.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо збереження та
розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості. Закон України від 13
березня 2018 р., №2321-19

27.05.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

Про затвердження Змін до Порядку взаємодії територіальних органів
Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та
територіальних органів Державної казначейської служби України у
процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру
сплачених сум грошових зобов’язань. Наказ Міністерства фінансів
України від 06.04.2018 № 417

29.05.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення
документальних планових перевірок платників податків. Наказ
Міністерства фінансів України від 26 березня 2018 р. № 386

29.05.2018 р. (див. даний 
випуск моніторингу)

КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ
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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 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. О.Є. Найденка;

доцента кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н., доц. К.В. Давискіби;

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

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., доц. Є.І. Котлярова;

викладача кафедри митної справи та оподаткування, к.е.н. Ю.М. Малишко;

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

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/

