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

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

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

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

1.4. Податковий контроль

1.4.1. Питання Державної податкової служби. Розпорядження Кабінету міністрів України
від 21.08.2019 р., № 682-р. Набуло чинності 4.09.2019 р. (Офіційний вісник України, від
04.09.2019 року, № 168)

Коментар. Згідно з зазначеним Розпорядженням КМУ погоджується з пропозицією Міністерства
фінансів України відносно можливості забезпечення здійснення Державної податкової службою
України покладених на неї функцій та повноважень, які були визначені Постановою КМУ «Про
затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України»
від 06.03.2019 р. № 227. Даною Постановою було затверджено перехід функцій та повноважень від
Державної фіскальної служби до Державної податкової служби у зв’язку з припиненням повноважень
першої. До Державної податкової служби переходять повноваження та функції відносно реалізації
державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на обов’язкове
державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час
застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за
дотриманням якого покладено на ДПС.
Розпорядження завершує низку заходів з утворення Державної податкової служби України, що
забезпечує можливість виконання нею своїх повноважень і функцій.
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2.ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

2.1. Податок на прибуток підприємств

2.1.1. Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані
операції. Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2019 р., № 242. Набув чинності
9.08.2019 р. (Офіційний вісник України від 09.08.2019 р., № 60 )

Коментар. Коментованим наказом внесено зміни до форми та Порядку складання Звіту про
контрольовані операції, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 р. № 8. Всі
зміни мають уточнюючий характер і пов’язані з новими правилами визначення контрольованих
операцій стосовно постійних представництв.
Так, з 01.01.2018 р. пп. 39.2.1.1 Податкового кодексу України було доповнено абз. «ґ», згідно з яким до
контрольованих операцій було віднесено господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські
розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні. У
зв’язку з цим виникла необхідність внесення відповідних змін до форми та Порядку складання Звіту
про контрольовані операції. Проте Мінфін зробив це не відразу після внесення змін до ПКУ, а тільки
перед настанням терміну подання Звіту про контрольовані операції за 2018 р. За нормами пп. 39.4.2
ПКУ платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати
звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
податкову і митну політику, до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в
електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний
документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
У зв’язку з віднесенням операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним
представництвом в Україні до контрольованих, у форму Звіту про контрольовані операції було внесено
такі зміни:
1) додаток 1 до Порядку складання Звіту про контрольовані операції, в якому наведено Коди підстави
віднесення господарських операцій до контрольованих, доповнено кодом «050» — «Господарські
операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та
його постійним представництвом відповідно до підпункту "ґ" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту
39.2 статті 39 Податкового кодексу України»;
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2) додано такі коди ознаки пов'язаності особи в Додатку 2 до Порядку складання Звіту про
контрольовані операції:

У зв’язку з цим змінено коди:

3) додаток 4 до Порядку складання Звіту про контрольовані операції доповнено новим кодом «208» —
«Фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні»;
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Код Ознака

508 Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа

509 Повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа

Код Ознака

новий старий

510 508 Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик),

поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої

юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що

провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів)

Для юридичної та фізичної особи

511 509
Фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами

юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

512 510
Фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати

(обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

513 511 Фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі

514 512
Фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи

або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

515 513

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або

будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які

надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази (для фінансових

установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів)

Інше

517 514 Визнано пов'язаними особами самостійно

518 515 Визнано пов'язаними особами в судовому порядку



4) додаток 5 до Порядку складання Звіту про контрольовані операції доповнено новими кодами:

Відповідні зміни також внесено до Порядку складання звіту про контрольовані операції. Зокрема, в
новій редакції викладено Інформацію до додатка до Звіту про контрольовані операції за _____ рік,
проте фактично змінилися тільки відповідні коди пов'язаності: замість кодів «501», «509» наводяться
коди «501, 511», замість коду «506» — код «509», замість кодів «508, 513» — коди «510, 516».

2.2. Податок на доходи фізичних осіб

2.2.1. Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року 

№ 859. Наказ Міністерства фінансів України від 25.04.2019 р., № 177. Набув чинності 

7.08.2019 р. (Офіційний Вісник № 59 від 9.08.2019 р.)

Коментар. Внесено зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743, та до Інструкції щодо заповнення податкової
декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02
жовтня 2015 року № 859, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за №
1298/27743.
Внесення змін до Інструкції та декларації було зумовлено ухваленням та набранням чинності низкою
законів, якими було доповнено та змінено Податковий кодекс, зокрема: Закон України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення
адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23.11.2018 № 2628; Закон України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання
утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 10.07.2018 № 2497-VI.II.
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Код Найменування сторони Назва операції, в якій беруть участь сторони операції

145 Нерезидент Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські

розрахунки) між нерезидентом та його постійним

представництвом в Україні

146 Постійне представництво нерезидента в Україні



Було впроваджено новий окремий додаток Ф3 «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються
податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв'язку з використанням права на
податкову знижку". Створення цього додатку зумовлено тим, що перелік витрат під час застосування
права на податкову знижку розширився.
Розділ ІІ декларації "Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу"
доповнено новими рядками:
10.2 "Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до
умов цивільно-правового характеру";
10.4.1 "Дохід, отриманий від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим
агентом, за оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або
не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової
адреси платника податку (орендодавця)".
Додаткові рядки було внесено у зв’язку зі змінами у законодавстві та розширенням кола доходів, які
включаються до загального річного оподатковуваного доходу.
Таким чином, затвердження нової форми Декларації про майновий стан та доходи варто розглядати
позитивним зрушенням, оскільки завдяки цьому форми звітності відповідатимуть нормам чинного
податкового законодавства.

2.3. Податок на додану вартість

2.3.1. Критерії ризиковості платника податку та критерії ризиковості здійснення
операцій. Лист Державної фіскальної служби України від 7.08.2019 р. № 962/99-99-29-01-
01. (Офіційний сайт Державної фіскальної служби
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/postanovi-kabinetu-ministr/73583
.html)

Коментар. Прийнято нові критерії ризиковості платника податків та здійснення операцій, а також
Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, кодів продукції та послуг згідно з ДКПП, які застосовуються
для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків коригування, які подано на
реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних критеріям ризиковості здійснення операції при
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здійсненні моніторингу, які раніше регламентувалися Листом ДФС 21 березня 2019 року № 959/99-99-
07-18.
Слід зауважити, що дані Критерії було погоджено з Міністерством фінансів України (Лист Міністерства
фінансів України від 6 серпня 2019 року № 26010-06-5/20111), що відповідає вимогам пункту 10
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації
податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 21
лютого 2018 року № 117.
Основні відмінності в критеріях ризиковості платника податку:
1. Внесені зміни до пп. 1.6. передбачають, що комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та
Офісу великих платників податків ДФС можуть розглядати питання щодо встановлення ризиковості
платника податків, а саме:
виключено пункт, яким передбачалася підстава розгляду ризиковості платника – дата реєстрації
платникомПДВ не перевищуєтрьох місяців;
змінено редакцію одного з пунктів, який передбачав ризиковість платника податку у випадку його
реєстрації на непідконтрольній території України (уточнено, що саме керівник та / або головний
бухгалтер мають бути зареєстровані на непідконтрольній території для виникнення ризиковості);
2. Додано абзац до пп. 1.6, яким передбачено, що інформація про внесення/виключення платника
податку до/з переліку ризикових платників податків, буде доступною платнику в Електронному
кабінеті.
Основні відмінності в критеріях ризиковості здійснення операцій:
1. Збільшено кількість критеріїв з чотирьох до шести (додано пункти 2.5. та 2.6); 
2. В пункті 2.5. передбачено, що сума компенсації вартості товару/послуги, зазначеного у розрахунку
коригування на зменшення суми податкових зобов'язань, який подано отримувачем такого
товару/послуги на реєстрацію в Реєстрі, перевищує величину залишку, що визначається як різниця
обсягу придбання на митній території України з 01 січня 2017 року, зазначеного постачальником в
зареєстрованих у Реєстрі податкових накладних / розрахунках коригування, складених на отримувача
такого товару/послуги та обсягу постачання з 01 січня 2017 року, зазначеного отримувачем в
зареєстрованих у Реєстрі податкових накладних/розрахунках коригування на постачання даного
товару/послуги.
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3. В пункті 2.6. передбачено, що розрахунок коригування на зменшення податкових зобов'язань до

податкової накладної, виписаної та зареєстрованої постачальником товарів/послуг на неплатника

податку на додану вартість, складений та поданий на реєстрацію в Реєстрі у термін, що перевищує 14

календарних днів з дня складання податкової накладної, зареєстрованої в Реєстрі без порушень

граничних строків реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної.

Перелік кодів товарів, згідно з УКТ ЗЕД, та послуг з кодами, згідно з ДКПП, які

застосовуються для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків

коригування, які подано на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних,

критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні моніторингу зазнав таких

змін:

1. Збільшено з 65 до 106 позицій перелік кодів товарів.

2. Перелік кодів товарів наведено в порядку зростання коду УКТ ЗЕД (раніше наводилися за довільним

порядком).

Позитивним моментом є зменшення кількості підстав для встановлення ризиковості платника

податків. Окрім того платники податку отримали можливість дізнаватися, за якими критеріями вони

можуть визнаватися ризиковими, що має дозволити платникам в майбутньому уникнути такої ситуації.

До негативних моментів відноситься збільшення критеріїв ризиковості здійснення операцій та

збільшення переліку кодів товарів, за якими буде визначатися відповідність критеріям ризиковості

здійснення операції при здійсненні моніторингу. Це збільшує витрати часу працівників контролюючих

органів на аналіз податкових накладних і, можливо, призведе до збільшення кількості податкових

накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, реєстрація яких буде зупинена. Окрім

того і платники податку і контролюючі органи мають витратити час для адаптації до нового переліку

кодів товарів, який значно збільшився.
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2.3.2. Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника
податку. Лист Державної фіскальної служби України від 7.08.2019 р. № 1963/99-99-29-01-
01. (Офіційний сайт Державної фіскальної служби
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/postanovi-kabinetu-ministr/73583
.html)

Коментар. Затверджено новий Перелік показників, за яким визначається позитивна податкова
історія платника податку, які раніше регламентувалися Листом ДФС 21 березня 2019 року № 960/99-
99-07-18.

Слід зауважити, що даний Перелік було погоджено з Міністерством фінансів України (Лист
Міністерства фінансів України від 6 серпня 2019 року № 26010-06-5/20111), що відповідає вимогам
пункту 10 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань зупинення
реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»
від 21 лютого 2018 року № 117.

Внесені зміни носять суто технічний характер, оскільки кількість показників не змінилася
(залишилося вісім показників), а змін зазнали пункти, в яких згадувалися календарні дати. Замість
фраз, в яких згадувався 2017 чи 2018 роки, в новій редакції наводяться фрази «попереднього року»,
«поточного року».

2.11. Туристичний збір

2.11.1. Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору. Наказ
Міністерства фінансів України від 8.05.2019 р., № 186. Набув чинності 13.08.2019 р.
(Офіційний вісник України, від 13.08.2019 року, № 61).

Коментар. Внесені зміни форми декларації з туристичного збору в зв’язку з порядком нарахування
туристичного збору.
В новій формі декларації передбачено Додаток «Розрахунок №2 податкових зобов'язань з
туристичного збору», зокрема – в пункті І. «Розрахунок податкового зобов’язання» загальна кількість
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діб розміщення, розмір мінімальної заробітної плати, ставку збору в залежності від типу туризму
(внутрішній або ввізний), а також користування податковою пільгою. У розділі ІІ Додатку зазначається
розрахунок авансових внесків з туристичного збору, а також рішення органу місцевого самоврядування
щодо сплати туристичного збору авансовими внесками (згідно до підпункту 268.7.1 пункту 268.7 статті
268 Податкового кодексу України).

Слід зазначити, що дані про податкову пільгу (колонки 7-12 Розрахунку податкового зобов’язання)

заповнюються у Податкових деклараціях, які надаватимуться за звітні періоди, починаючи з 01 січня

2020 року (дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року №

891 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1233»).
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3. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
3.1. Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з
виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального
фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році. Постанова Кабінету міністрів
України від 21.08.2019 р., №778. Набрав чинності 31.08.2019. (Урядовий кур'єр від
31.08.2019, № 166.)

Коментар. Урядом прийнято постанову про внесення змін до Порядку зарахування частини
акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до
загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році.
Таке рішення спрямоване на реалізацію пункту 431 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення”
Бюджетного кодексу України стосовно спрямування частини акцизного податку з пального до
загального фонду бюджетів місцевого самоврядування.
З метою автоматичного розподілу між бюджетами місцевого самоврядування частини (13,44%)
акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у
другому півріччі 2019 року мають бути встановлені відповідні частки. Частки визначено, виходячи з
обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній
території за І півріччя 2019 року, які базуються на даних реєстраторів розрахункових операцій.
Прийняття постанови сприятиме належному фінансовому забезпеченню місцевих бюджетів у 2019 
році.
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4. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ  СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада
2014 р. № 675. Постанова Кабінету міністрів України від 24.07.2019 р., № 655. Набула
чинності 01.08.2019 р. (Урядовий кур'єр від 26.07.2019 р., № 141.)

Коментар. Даною Постановою внесені зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2014 р. № 675, яким було затверджено пропозиції щодо розподілу єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Зміни, які вносяться до пропорцій розподілу:
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Пункти додатку, які 

змінюються

Стара редакція Нова редакція

Пункт 1, абзац другий Сума єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне

соціальне страхування …….

розподіляється на: загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на

випадок безробіття, - 5,0026 відсотка

Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування ……. розподіляється на:

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на

випадок безробіття - 4,8058 відсотка

Пункт 1, абзац третій Сума єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне

соціальне страхування …….

розподіляється на: загальнообов’язкове

державне соціальне страхування у

зв’язку з тимчасовою втратою

працездатності і загальнообов’язкове

державне соціальне страхування від

нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності, -

9,3759 відсотка

Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування ……. розподіляється на:

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від

нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання, які спричинили втрату працездатності, -

9,5727 відсотка



Зміни в пропорціях щодо розподілення відсотків у бік державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності і загальнообов’язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, дозволить додатково отримати надходження в бюджети цих фондів, що сприятиме
ліквідації заборгованості по виплатам з даних фондів.
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Пункт 4 (доповнення) відсутній Установити, що сума єдиного внеску, що сплачується

платниками, зазначеними в пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 4, 5

і 5-1 частини першої статті 4, абзаці третьому частини першої

статті 10 Закону, тимчасово у серпні 2019 року розподіляється

на:

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття – 0,1321 відсотка;

загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з

тимчасовою втратою працездатності і загальнообов’язкове

державне соціальне страхування від нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання, які спричинили

втрату працездатності, - 14,2464 відсотка;

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до

солідарної системи) – 85,6215 відсотка.
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5. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

5.1.Індекс інфляції

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

попереднім місяцем, підвищився на 0,3%. З початку року індекс споживчих цін становить 2,7 %.
Порівняно з серпнем 2018 р. (за останні 12 місяців) ціни на споживчому ринку зросли на 8,8%.

Значення індексу інфляції може впливати на:

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

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

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

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

КАФЕДРА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ 
ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

Найменування нормативного акту Дата набуття чинності

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від

26 листопада 2014 р. № 675. Постанова Кабінету міністрів України від

24.07.2019 р., № 655.

1.08.2019 (див. даний 

випуск моніторингу)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня

2015 року № 859. Наказ Міністерства фінансів України від 25.04.2019

р., № 177.

7.08.2019 (див. даний 

випуск моніторингу)

Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про

контрольовані операції. Наказ Міністерства фінансів України від

10.07.2019 р. № 242.

9.08.2019 (див. даний 

випуск моніторингу)

Про визнання таким, що втратив чинність, Наказу Міністерства фінансів

України від 01 липня 1997 року № 141. Наказ Міністерства фінансів

України від 18.07.2019 р., № 247.

9.08.2019 (див. випуск 

моніторингу за липень 

2019 р.)

Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та

Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку. Наказ

Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. , №189.

9.08.2019 (див. випуск 

моніторингу за липень 

2019 р.)

Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору.

Наказ Міністерства фінансів України від 8.05.2019 р., № 186.

13.08.2019 (див. даний 

випуск моніторингу)

Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з

виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального

до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році.

Постанова Кабінету міністрів України від 21.08.2019 р., №778.

31.08.2019 (див. даний 

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

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

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

«Український союз промисловців і підприємців»

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

за участю:

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

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

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

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

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

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

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/

