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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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2.ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ
2.2. Податок на доходи фізичних осіб

2.2.1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України 
щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств. Закон 
Україні від 10 липня 2018 року № 2497-VIIІ. Набув чинності 15 серпня 2018 року (Голос 
України, 14.08.2018 року, № 150).

Коментар. Внесені зміни до Податкового кодексу України щодо перерахування податку на доходи
фізичних осіб з доходів у вигляді орендної плати до місцевих бюджетів податковими агентами.
Встановлено необхідність перерахування ПДФО виключно за місцем знаходження земельних ділянок
(паїв) щодо доходів з орендної плати за земельні ділянки, який перераховується до бюджету
податковими агентами. Внаслідок такого нововведення збільшаться доходи тих місцевих бюджетів, де
фізично розташовані земельні ділянки, що є позитивним моментом для таких місцевих громад.
Встановлено, що при отриманні доходів за цивільно-правовими договорами платниками єдиного
податку четвертої групи, необхідно включити ці доходи до річної податкової декларації та самостійно
сплатити з них податки. Таке нововведення є логічним, оскільки внаслідок впровадження Закону було
доповнено склад платників четвертої групи єдиного податку фізичними особами-підприємцями (див.
підрозділ 2.9), а заміщення сплати ПДФО єдиним податком передбачено для платників 4 групи
тільки щодо основного виду діяльності

2.3. Податок на додану вартість

2.3.1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України 
щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств. Закон 
Україні від 10 липня 2018 року № 2497-VIIІ. Набув чинності 15 серпня 2018 року (Голос 
України, 14.08.2018 року, № 150).
Коментар. Внесені зміни в тому числі торкаються застосування нульової ставки ПДВ при вивезенні 
товарів за межі митної території України у митному режимі реекспорту.



Зокрема у пп. 195.1.1. змінено редакцію пункту «б»: 
195.1. За нульовою ставкою оподатковуються операції з:
195.1.1. вивезення товарів за межі митної території України:
а) у митному режимі експорту

Внесеними змінами розширено перелік випадків застосування нульової ставки ПДВ при вивезенні
товарів за межі митної території України у митному режимі реекспорту.
Так, до 15.08.2018 року нульова ставка ПДВ застосовувалася при реекспорті товарів, які були поміщені
у митний режим імпорту і повертаються нерезиденту – стороні зовнішньоекономічного договору,
згідно з яким ці товари поміщувалися у цей режим, у зв’язку з невиконанням (неналежним
виконанням) умов цього договору або з інших обставин, що перешкоджають його виконанню.
З 15.08.2018 року нульова ставка ПДВ також поширюється на реекспорт товарів, які були поміщені у
митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому
самому стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, крім природних змін їх якісних
та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування та зберігання, або у вигляді
продуктів їх переробки.
Позитивною ця зміна буде для платників податків, які здійснюють операцію реекспорту, оскільки буде
відсутній обов’язок щодо нарахування та сплати ПДВ за такою операцією, що дозволить таким
постачальникам використати зекономлені кошти на різні потреби.
Для держави ця зміна носить здебільшого негативний характер, оскільки може призвести до
зменшення надходжень ПДВ.
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Редакція пункту «б» до 15.08.2018 року

у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені 

у такий режим відповідно до пункту 5 частини 

першої статті 86 Митного кодексу України



2.9. Плата за землю

2.9.1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України
щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств. Закон
Україні від 10 липня 2018 року № 2497-VIIІ. Набув чинності 15 серпня 2018 року (Голос
України, 14.08.2018 року, № 150).
Коментар. До Податкового кодексу України внесено зміни щодо оподаткування земельним
податком, визначено, що податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати.
В попередній редакції Податкового кодексу земельний податок за такі землі складався виключно з
рентної плати. Позитивним наслідком такого впровадження для місцевих громад стане отримання
додаткового джерела надходжень до місцевих бюджетів у вигляді земельного податку з лісових
земель. Для платників податку таке впровадження розглядається як негативне, оскільки веде до
посилення фіскального тиску на них.

2.10. Єдиний податок.

2.10.1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України
щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств. Закон
Україні від 10 липня 2018 року № 2497-VIIІ. Набув чинності 15 серпня 2018 року (Голос
України, 14.08.2018 року, № 150).
Коментар. До Податкового кодексу України внесені зміни стосовно віднесення сімейних
фермерських господарств до 4-ої групи платників єдиного податку. Зокрема, за новими нормами пп.
14.1.235 ПКУ до сільськогосподарського товаровиробника для цілей глави 1 розділу XIV ПКУ
віднесено також фізичну особу – підприємця.
Ці зміни є, безумовно, позитивними і направлені на заохочення фізичних осіб до створення
фермерських господарств не тільки у вигляді юридичної особи. Отже за прогнозами можна очікувати
активізацію діяльності фермерських господарств без створення юридичної особи.
Новації полягають у такому. За зміненими нормами пп. 4 п. 291.4 ПКУ 4 групу платників єдиного
податку розділено на дві категорії:
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Платники єдиного податку четвертої групи 

Юридичні особи незалежно від 

організаційно-правової форми, у яких 

частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75% 

Фізичні особи - підприємці, які провадять 

діяльність виключно в межах фермерського 

господарства, зареєстрованого відповідно до 

Закону України "Про фермерське господарство" 

за умови виконання сукупності таких вимог: 

Здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, 

вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж 

 

Провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси 

 

Не використовують працю найманих осіб 

 

Членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні ч. 2 ст. 3 

Сімейного кодексу України (сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з 

навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не 

проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає) 

Площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні 

членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів 

 

Рис. Склад платників єдиного податку четвертої групи
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При цьому пп. 291.4.7 ПКУ передбачено, що фізичні особи - підприємці можуть бути платниками
податку у рік державної реєстрації. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи -
підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву про
обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої
групи, вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації (пп. 298.8.5 ПКУ). Заява
подається на вибір платника податків в один із таких способів (пп. 298.1.1 ПКУ):
1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;
4) державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, що подається для
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця з урахуванням вимог п. 291.5 ПКУ.
Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до
контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної
реєстрації фізичної особи - підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Відомості про реєстрацію або анулювання реєстрації фізичної особи - підприємця - платника єдиного
податку 4 групи у формі витягу з реєстру платників єдиного податку не пізніше 30 календарних днів з
дня такої реєстрації надаються контролюючим органом органу місцевого самоврядування за
податковою адресою такого платника податку (п. 298.9 ПКУ).
Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які
протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної
системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для 4 групи (фізичні особи), перший
податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна
реєстрація (п. 294.4 ПКУ).
Фізичні особи - підприємці, які у звітному періоді обрали спрощену систему оподаткування та ставку
єдиного податку, встановлену для 4 групи, або перейшли на застосування ставки єдиного податку,
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встановленої для 4 групи, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося таке обрання/перехід,
а надалі - у загальному порядку, визначеному пп. 295.9.2 ПКУ (пп. 295.9.3 ПКУ).
Отже, такі особи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого 
поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника 
податку податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 
46 ПКУ (пп. 295.9.1, пп. 298.8.1 ПКУ). 
Фізичні особи - підприємці, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та 
ставки єдиного податку, встановленої для 4 групи, вперше подають  звітність протягом 20 календарних 
днів з дня подання такої заяви (пп. 298.8.1 ПКУ). При цьому такі особи подають тільки загальну 
податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких 
справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних 
насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), -
контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку), а 
окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої 
земельної ділянки — не надають (ця вимога стосується тільки платників єдиного податку 4 групи -
юридичних осіб).
Єдиний податок фізичні особи - підприємці сплачують щоквартально протягом 30 календарних днів, 
що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах (пп. 
295.9.2 ПКУ):
у I кварталі - 10 відсотків; 
у II кварталі - 10 відсотків; 
у III кварталі - 50 відсотків;
у IV кварталі - 30 відсотків.
Як і інші платники єдиного податку, фізичні особи, зареєстровані платниками єдиного податку 4 групи 
звільняються від сплати (п. 297.1 ПКУ):
- податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті
господарської діяльності платника єдиного податку четвертої групи (фізичної особи) та оподатковані
згідно з главою 1 розділу XIV ПКУ);
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- податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що
не використовуються платниками єдиного податку четвертої групи для ведення
сільськогосподарського товаровиробництва;
- рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи;
При цьому за зміненими нормами п. 297.3 ПКУ фізичні особи - підприємці платники єдиного податку
4 групи не виконують передбачені ПКУ функції податкового агента у разі нарахування (виплати,
надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка
перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах. Тому отримувач такої винагороди
зобов'язаний включити суми таких доходів до річної податкової декларації за звітний рік та
самостійно сплатити з них податки та збори (пп. 164.2.2 ПКУ).
Новими нормами пп. 298.8.6-298.8.8 ПКУ передбачено санкції за недотримання умов перебування
на спрощеній системі оподаткування для фізичних осіб – підприємців, платників єдиного податку 4
групи. Зокрема, якщо такі особи у податковому (звітному) періоді не забезпечили дотримання
сукупності умов (критеріїв), передбачених пп. "б" пп. 4 п. 291.4 ПКУ, вони зобов'язані сплатити у
поточному році податок у розмірі, що розраховується виходячи з 25 % річної суми податку за кожний
квартал, протягом якого платник перебував на 4 групі платників єдиного податку, та з наступного
податкового (звітного) кварталу перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для
платників єдиного податку третьої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи
оподаткування. Заява про такий перехід подається таким платником податку не пізніше 20 числа
місяця, наступного за календарним кварталом, у якому не забезпечено дотримання сукупності умов
(критеріїв), передбачених пп. "б" пп. 4 п. 291.4 ПКУ.
Платники єдиного податку 4 групи можуть самостійно перейти на застосування ставки єдиного
податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або відмовитися від спрощеної
системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з
першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано відповідну
заяву, за умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що розраховується виходячи з 25 % річної
суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на 4 групі платників єдиного
податку (пп. 298.8.7 ПКУ).
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Сільськогосподарський товаровиробник повторно може бути включений до 4 групи платників єдиного 
податку не раніше ніж через два календарні роки після його переходу на застосування ставки єдиного 
податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його попередньої 
реєстрації платником єдиного податку 4 групи (пп. 298.8.8 ПКУ). 
До позитивних змін слід віднести розповсюдження на фізичних осіб – підприємців, платників
єдиного податку 4 групи звільнення від обов’язкового використання реєстраторів розрахункових
операцій за умови дотримання встановлених критеріїв (п. 296.10 ПКУ).
Зокрема, такі особи можуть не використовувати реєстратори розрахункових операцій, якщо обсяг
доходу протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в
календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових
операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора
розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за
виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом
реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
Відповідні зміни внесені також до Закону України "Про фермерське господарство", Закону України
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань".
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4. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ  СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

4.1. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо
стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств. Закон
Україні від 10 липня 2018 року № 2497-VIIІ. Набув чинності 15 серпня 2018 року (Голос
України, 14.08.2018 року, № 150).

Коментар. Зазначений Закон України спрямований на отримання сімейними фермерськими
господарствами офіційного статусу платників Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, що дозволяє їм отримати соціальний захист та право на пенсію.
У зв’язку з прийняттям коментованого закону вносяться відповідні зміни до Закону України "Про
державну підтримку сільського господарства України", що передбачають надання додаткової
фінансової підтримки сімейним фермерським господарствам, які зареєстровані платниками єдиного
податку 4 групи через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного
фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:
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Рік Розмір доплати Умови надання доплати*

1 рік 0,9 мінімального страхового внеску 0,1 мінімального страхового внеску

2 рік 0,8 мінімального страхового внеску 0,2 мінімального страхового внеску

3 рік 0,7 мінімального страхового внеску 0,3 мінімального страхового внеску

4 рік 0,6 мінімального страхового внеску 0,4 мінімального страхового внеску

5 рік 0,5 мінімального страхового внеску 0,5 мінімального страхового внеску

6 рік 0,4 мінімального страхового внеску 0,6 мінімального страхового внеску

7 рік 0,3 мінімального страхового внеску 0,7 мінімального страхового внеску

8 рік 0,2 мінімального страхового внеску 0,8 мінімального страхового внеску

9 рік 0,1 мінімального страхового внеску 0,9 мінімального страхового внеску

10 рік 0,1 мінімального страхового внеску 0,9 мінімального страхового внеску



*Фінансова підтримка надається сімейному фермерському господарству виключно за умови, що його
голова сплачує за себе та за кожного з членів свого фермерського господарства (якщо вони не
підлягають страхуванню на інших засадах) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у сумі, не меншій, ніж зазначена.
Порядок надання передбаченої цією статтею фінансової підтримки визначається Кабінетом
Міністрів України.
Зазначені зміни можна охарактеризувати як позитивні, оскільки вони направлені на стимулювання
сплати головою фермерського господарства страхового внеску за себе та за кожного з членів свого
фермерського господарства в певному розмірі від мінімального страхового внеску. Надання
фінансової підтримки від держави дозволить таким особам отримати право на майбутнє пенсійне
забезпечення і при цьому заощадити зараз власні кошти на обов’язкову сплату єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

4.2. Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. Наказ Міністерства фінансів України від 15.05.2018 № 511. Набув
чинності з 01.08.2018. (Офіційний вісник України, 6.07.2018, № 51)

Коментар. Зазначеним Наказом були внесені зміни та доповнення до Наказу Міністерства фінансів
України від 14 квітня 2015 року № 435 «Про затвердження Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування». За допомогою цього Наказу приведено у відповідність нормам діючого
законодавства порядок формування звітності страхувальниками. Зміни полягали у корегуванні
форм звітності, додатків до Порядку. Незначні зміни торкнулися додатку Д4 (місячний звіт) та
додаток Д5 (річний звіт).
У додатку 4 (місячний звіт) було додано строки, що надають інформацію про те, скільки було б
нараховано ЄСВ за ставкою 22%, якби не застосовувалися ставки для інвалідів (8,41%, 5,3% та 5,5%).
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Також у таблиці звіту повинна відображатись інформація щодо професійної назви роботи, код
класифікатора професій, посада, військове звання та документ-підстава про початок роботи та
відпустці, кінці трудових або цивільно-правових відносин, переміщенні на іншу посаду.
Відносно змін у додатку 5 (річний звіт), то цей звіт подають до органів доходів та зборів підприємці,
особи, що здійснюють незалежну підприємницьку діяльність та члени фермерського господарства.
При цьому зазначено, що фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, хто обрав спрощену систему
оподаткування, подають звіт за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним
періодом. При цьому особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подають звіт за себе
один раз на рік до 1 травня.
Фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, хто обрав спрощену систему оподаткування, та члени
фермерського господарства, взагалі звільняються від сплати ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за
віком або є інвалідами, або особами що отримують згідно закону пенсію або соціальну допомогу.
Зазначеними особами звіт взагалі не подається.
Також слід звернути увагу, що якщо члени фермерського господарства, які не підпадають під
страхування на інших підставах, взагалі знімаються з обліку як платники ЄСВ. У такому разі вони
зобов’язані надати Звіт за формою 5, в якому вказати тип форми «ліквідаційна» на протязі 30
календарних днів з дня подачі заяви до органу ДФС про зняття з обліку.
Звітність за новими формами, затвердженими зазначеним Наказом, подаватиметься платниками
ЄСВ, починаючи з 1 вересня 2018 року, тобто за звітні періоди починаючи з серпня 2018 року.
Дані зміни слід розглядати як позитивні через те, що: по-перше – вони призводять до відповідності
діючі норми законодавства; по-друге – для членів фермерського господарства нарешті надали форму,
за якою вони зможуть вперше звітувати за 2018 рік. Однак, відтепер платникам ЄСВ необхідно
привести у відповідність назви посад у Звіті, у трудовій книжці, у кадровій документації, у наказах по
підприємству, у посадових інструкціях та штатному розкладі. У всіх зазначених документах назви
посад повинні бути однаковими.
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5. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

5.1.Індекс інфляції

За даними Державної служби статистики України, у серпні 2018 р. рівень цін, порівняно із попереднім місяцем, не змінився.

Порівняно з серпнем 2017 р. (за останні 12 місяців) ціни на споживчому ринку зросли на 9,0 %. Індекс споживчих цін з початку

року становить 103,6%.

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). 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  СЕРПНІ 2018  р.

Найменування нормативного акту Дата набуття чинності

Про внесення змін до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Наказ

Міністерства фінансів України від 15.05.2018 № 511.

01.08.2018 (див. даний випуск 
моніторингу)

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів

України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних

фермерських господарств. Закон України від 10.07.2018 року № 2497-VIII.

15.08.2018(див. даний випуск 
моніторингу)

КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ



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 з наукової роботи, доктора економічних наук,
професора, Заслуженого економіста України Ю.Б. Іванова

за участю:

Завідувача кафедри митної справи та оподаткування, д.е.н., доц. В.Ф. Тищенко;

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

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

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;

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/

