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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 оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця (https://www.facebook.com/groups/ 
1926891494261445/) 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 у 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 (починаючи з листопада 2017 р.); 
• 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 

1.3.1. Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників  податків. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 
р. № 822. Набув чинності 21.11.2017 р. (Офіційний вісник України від 21.11.2017 р. № 91) 

Коментар:  Цим наказом одночасно скасовано дію попереднього Положення, що було затверджене 
наказом Міністерства доходів і зборів від 10.12.2013 р. № 779. 
Найбільш суттєві відмінності між двома редакціями Положення зводяться до наступного: 
1. Оновлене Положення не поширюється на реєстрацію іноземців та осіб без громадянства, які є 
засновниками юридичних осіб, створених на території України; 
2. Передбачена можливість внесення до ІD-паспорта інформації щодо реєстраційного номера облікової 
картки платника податків; 
3. Врегульовано порядок подання документів для проведення реєстрації, внесення змін або отримання 
відомостей з Державного реєстру засобами електронного зв’язку. Також передбачена можливість 
подання документів через центри надання адміністративних послуг. 
4. З п’яти до трьох робочих днів скорочено термін проведення реєстрації, внесення змін та термін 
отримання відомостей з Державного реєстру. 
В цілому, внесені зміни мають позитивну спрямованість, дозволяють зменшити витрати часу 
платників податків; створюють передумови для розширення сфери застосування IT-технологій. 

1.3.2. Порядок застосування норм пунктів 102.6-102.7 статті 102 глави 9 розділу ІІ 
Податкового кодексу України. Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2017  № 
861. Набуває чинності 05.12.2017 р. (Офіційний вісник України від 05.12.2017 р. № 95) 

Коментар: Цим наказом скасована дія наказу ДПА України від 24.12. 2010 р. № 1044 «Про 
затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6-102.7 статті 102 Податкового кодексу 
України» та затверджена нова редакція відповідного порядку. 
Оновлений порядок визначає механізм продовження граничних строків для подання податкової 
декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених 
грошових зобов'язань. 
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Внесені зміни носять виключно редакційний характер і спрямовані на узгодження норм Порядку з 
тими змінами, що відбулись у законодавстві протягом 2010-2017 рр. (наприклад, створення 
Національної поліції, перетворення Міністерства доходів і зборів у Фіскальну службу України тощо). 

1.3.3. Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів. Наказ 
Міністерства фінансів України від 06.10.2017  № 839. Набуває чинності  08.12.2017 р. 
(Офіційний вісник України від 28.11.2017 р. № 93) 

Коментар: Найбільш суттєві  зміни можна згрупувати наступним чином: 

1. Уточнено порядок 

взяття на облік за 

основним місцем обліку 

окремих груп платників 

податків, об’єктів 

оподаткування, об’єктів 

пов’язаних з 

оподаткуванням 

 Уточнено процедуру взяття на облік за основним місцем обліку відокремленого підрозділу 

іноземної компанії, організації; 

 Наведено порядок складання Повідомлення за формою № 20-ОПП у разі створення 

відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України; 

 Викладено в новій редакції форму № 20-ОПП; 

 Виключено норму, згідно з якою у разі неподання самозайнятою особою заяви про взяття 

на облік, контролюючим органом здійснюються відповідні заходи щодо встановлення 

місця проживання такої особи 

2. Внесення змін до 

процедури переведення 

платника податків на 

обслуговування з одного 

контролюючого органу 

до іншого (взяття на 

облік/зняття з обліку) 

 Встановлено, що зняття з обліку (за основним місцем обліку) за попереднім 

місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично одночасно із взяттям 

на облік (за основним місцем обліку) за новим місцезнаходженням (місцем проживання); 

на попередньому місці обліку такий платник податків залишається на обліку за 

неосновним місцем (крім організацій, включених до Реєстру неприбуткових організацій); 

 Виключено норму, згідно з якою у разі реорганізації великого платника податків 

новоутворений платник податків (правонаступник) може бути переведений на облік до 

контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, за 

основним місцем обліку великого платника податків – попередника; 

 Виключено норму, згідно з якою платник податків, який перебуває на обліку в 

контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, та не 

включений до Реєстру великих платників податків на наступний календарний рік, 

переводиться на облік до контролюючого органу за його місцезнаходженням з початку 

нового бюджетного періоду (календарного року) 
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3. Внесення змін до 

порядку зняття з 

обліку платників 

податків у 

контролюючих 

органах 

 Скасовано пункти 11.9-11.12 Порядку, які регламентували процедуру призначення та 
проведення документальної позапланової перевірки  при отриманні контролюючим органом 
документів про ліквідацію, реорганізацію, припинення, або про порушення провадження у 
справі про визнання банкрутом платника податків. Скасовано вимоги щодо проведення такої 
перевірки і у разі спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації; 

 Внесено зміни до порядку узгодження плану реорганізації юридичної особи, яка має 
податковий борг. Оновлений порядок передбачає, що у разі отримання рішення про відмову 
в узгодженні плану реорганізації платник податків може погасити грошові зобов’язання 
та/або податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових 
зобов’язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до 
контролюючого органу за основним місцем обліку платника для його узгодження.  При 
цьому скасовано норму, згідно з якою рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації 
приймається у разі, коли за висновками контролюючого органу така реорганізація може 
призвести до неналежного виконання грошових зобов'язань платником податків, який 
реорганізовується, або якщо розподіл грошових зобов'язань та/або податкового боргу між 
правонаступниками не відповідає вимогам ст. ПКУ; 

 Виключено норму згідно з якою: у разі коли внаслідок припинення платника податків - 
юридичної особи шляхом ліквідації частина його податкових зобов'язань чи податкового 
боргу залишається непогашеною, такі податкові зобов'язання чи борг погашаються за 
рахунок активів засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або 
додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника податків відповідно до закону у 
межах повної або додаткової відповідальності, а в разі ліквідації філії, 

 відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - за рахунок юридичної 
особи незалежно від того, чи є вона платником податку та збору, стосовно якого виникло 
податкове зобов'язання або податковий борг таких філії, відділення, іншого відокремленого 
підрозділу; 

 Скасовано право контролюючого органу призначати та проводити документальну перевірку 
фізичної особи - платника податків після державної реєстрації припинення підприємницької 
діяльності за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим 
кодексом України; 

 Внесено зміни до порядку зняття з обліку як платників податків окружних виборчих комісій 
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Крім того, розподілено обов’язки з обліку платників податків між міжрегіональними територіальними 
органами (ГУ) та об’єднаними державними податковими інспекціями (ДПІ): 

ГУ ДПІ 

 забезпечують організацію роботи з реєстрації та ведення 
обліку платників податків, об’єктів оподаткування та 
об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, що перебувають на 
їх території; 

 забезпечують достовірність та повноту обліку платників 
податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з 
оподаткуванням; 

 формують та ведуть Єдиний банк даних юридичних осіб, 
Реєстр самозайнятих осіб та інші реєстри, що формуються 
та ведуться згідно з цим Порядком; 

 вживають заходів, пов’язаних з припиненням (закриттям) 
платників податків, формують та направляють (видають) 
відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі 
сплати податків і зборів, відомості про узгодження плану 
реорганізації юридичної особи та довідки про зняття з 
обліку платника податків 

 здійснюють реєстрацію та ведення обліку платників 
податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з 
оподаткуванням; 

 опрацьовують відомості з Єдиного державного реєстру; 
 приймають заяви та повідомлення від платників податків, 

визначені цим Порядком; 
 формують та видають довідки, свідоцтва, повідомлення, 

визначені цим Порядком (крім довідок, відомостей, що 
формуються та видаються ГУ); 

 формують та ведуть Єдиний банк даних юридичних осіб, 
Реєстр самозайнятих осіб та інші реєстри, що формуються 
та ведуться згідно з цим Порядком; 

 виконують інші функції сервісного обслуговування 
платників податків, визначені законом. 

ДПІ здійснюють процедури обліку платників податків, які не передбачають одночасного виконання 
або завершення яких можливе без виконання інших процедур або функцій, що належать до 
повноважень ГУ. 
Внесеними змінами усуваються протиріччя між вимогами Порядку обліку платників податків та 
вимогами Податкового кодексу в редакції, що діє з 01.01.2017 р. 
Перетворення ДПІ на сервісний орган, що надає певні послуги платникам податків та веде їх облік, 
позбавлення такого органу права ведення контрольно-перевірочної роботи потребують 
«переналагодження» процедур постановки на облік та зняття з обліку, перерозподілу повноважень з 
обліку між різними ієрархічними рівнями Фіскальної служби. Саме на це й спрямовані затверджені 
зміни. 
Але спрощення порядку зняття з обліку платника податків у контролюючих органах потенційно може 
привести до підвищення ризику непогашення податкового боргу. 



НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ 
КАФЕДРА ОПОДАТКУВАННЯ  

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 8 

2.ОКРЕМІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 

 

 

2.3. Податок на додану вартість 

2.3.1. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків 
на Оптовому ринку електричної енергії України. Закон України від 09.11.2017 р. № 2198-
VIII. Набуде чинності 03.12. 2017 р. (Голос України  від 02.12.2017 р., № 226). 

Коментар. Даним законом внесено зміни до деяких норм Розділу V «Податок на додану вартість» та 
Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.  
Зокрема:  
1. Збільшено строк, протягом якого покупець має право віднести суми ПДВ за зареєстрованими 
податковими накладними/розрахунками коригування до податкових накладних (при цьому 
виключено норму щодо переривання цього строку у випадку зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування до податкової накладної)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пп. 198.6 (абзаци 

четвертий та п’ятий ) 

До внесення змін законом № 2198-VIII 
 

Не пізніше  ніж через 365 календарних днів з 

дати складення податкових накладних / розрахунків 

коригування до таких податкових накладних 

Після внесення змін законом № 2198-VIII 
 

Не пізніше  ніж через 1 095 календарних днів 

з дати складення податкових накладних / розрахунків 

коригування до таких податкових накладних 

Пп. 198.6 (друге речення абзаців четвертого та п’ятого) – ВИКЛЮЧЕНО: 
 

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових 

накладних згідно з пунктом 201.16 статті 201 цього Кодексу перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та 

відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу. 

2. Знято обмеження 365 календарних днів для можливості реєстрації в Єдиному реєстрі податкових 
накладних податкових накладних та розрахунків коригування, складених починаючи з 1 липня 2015 
року. 
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До внесення змін законом № 2198-VIII 

 

Платник податку має право зареєструвати податкову 

накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума 

податку не перевищує суму, обчислену відповідно до 

пункту 200
1
.3 статті 200

1
 цього Кодексу протягом 365 

календарних днів, що наступають за датою виникнення 

податкових зобов'язань, відображених у відповідних 

податкових накладних та/або розрахунках коригування. 

Пп. 201.10 (абзац 

вісімнадцятий ) 

Після внесення змін законом № 2198-VIII 

 

Платник податку має право зареєструвати 

в Єдиному реєстрі податкових 

накладних податкову накладну та/або 

розрахунок коригування, складені 

починаючи з 1 липня 2015 року, в яких 

загальна сума податку не перевищує суму, 

обчислену відповідно до пункту 200
1
.3 

статті 200
1
 цього Кодексу 

3. Додано пункт 62 до підрозділу 2 Розділу ХХ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимчасово, до 1 липня 2018 року, не застосовуються штрафи, передбачені статтею 120
-1

, статтею 126 цього Кодексу (в частині 

податку на додану вартість), та не нараховується пеня, встановлена підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 цього Кодексу (в частині 

податку на додану вартість), до виробників електричної енергії, що здійснюють постачання електричної енергії державному 

підприємству "Енергоринок" та станом на 1 січня 2016 року мали податковий борг з податку на додану вартість, в тому числі 

розстрочений та/або відстрочений. 

Перелік виробників електричної енергії, на яких поширюється дія цього пункту, та Перелік податкових накладних, складених 

такими виробниками електричної енергії з 1 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, 

затверджуються Кабінетом Міністрів України". 

 
Внесені зміни з одного боку носять позитивний характер завдяки збільшенню строків віднесення сум 
до податкового кредиту. Але з іншого боку, незрозуміло чому саме на такий термін подовжено 
вказаний строк. Це може дещо ускладнити порядок перевірок операцій з ПДВ для контролюючих 
органів, оскільки слід буде враховувати дані по операціям контрагентів за 1 095 календарних днів 
(заміст 365 календарних днів).  
Спірним також є рішення щодо можливості реєстрації податкових накладних, складених після 1 
липня 2015 року (пп. 201.10), оскільки ця норма збільшить навантаження на робітників ДФС щодо 
проведення зустрічних звірок.  
Позитивним моментом є відміна штрафних санкцій та пені (п.62, підрозділу 2 Розділу 20) для 
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виробників електричної енергії (але разом із тим, бюджет країни додатково не отримує значні суми 
коштів). Крім того, ускладнюється порядок реалізації цього пункту, оскільки дотепер відсутній перелік 
виробників, на яких поширюється дана норма Податкового кодексу України.  

2.3.2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки 
кінематографії в Україні. Закон України від 07.11 2017 р. № 2176-VIII. Набуває чинності 
03.12. 2017 р. (Голос України, від 02.12.2017 р., № 226) 

Коментар. Внесено зміни до деяких норм Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України стосовно підтримки кінематографії в Україні.  
Зокрема:  
1. Змінено редакцію пункту 12 підрозділу 2 розділу ХХ, а саме подовжено звільнення від 
оподаткування ПДВ операцій з постачання національних фільмів:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До внесення змін законом № 2176-VIII 

 

Тимчасово, до 1 січня 2018 року, 
звільняються від оподаткування податком на 

додану вартість операції з постачання 

національних фільмів, визначених Законом 

України "Про кінематографію", виробниками, 

демонстраторами та розповсюджувачами 

національних фільмів, а також постачання робіт та 

послуг з виробництва, у тому числі тиражування, 

національних фільмів та іноземних фільмів, 

дубльованих, озвучених, субтитрованих 

державною мовою на території України, а також 

постачання робіт та послуг з дублювання, 

озвучення та/або субтитрування державною мовою 

іноземних фільмів на території України 

Після внесення змін законом № 2176-VIII 

 

Тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від 

оподаткування податком на додану вартість операції з постачання 

національних фільмів, визначених Законом України "Про 

кінематографію", виробниками, демонстраторами та 

розповсюджувачами національних фільмів, а також з постачання робіт 

та послуг з виробництва національних фільмів, а також з постачання 

робіт та послуг з виготовлення архівного комплекту вихідних 

матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території 

України, з постачання робіт та послуг з тиражування національних 

фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною 

мовою на території України, а також з постачання робіт та послуг з 

дублювання, озвучення державною мовою іноземних фільмів на 

території України, з постачання робіт та послуг із збереження, 

відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини 

Пункт 12, 

підрозділу 2 

Розділу ХХ 
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Додано пункт 131 та пункт 61 до підрозділу 2 Розділу ХХ Податкового кодексу України (звільнення від 
ПДВ послуг, пов’язаних з кінематографією; імпорту товарів для використання у кінематографічній 
діяльності):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пункт 61 

 

Тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на 

додану вартість операції суб’єктів кінематографії, яким відповідно до Закону України "Про 

державну підтримку кінематографії в Україні" надається державна підтримка, з ввезення на 

митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що входять до складу 

національної кінематографічної спадщини, та товарів, призначених для використання у 

кінематографічній діяльності, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 3706, 3920 73 10 00, 

3923 40 10 00, 8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405. 

Порядок, обсяги та умови ввезення на митну територію України зазначених у цьому 

пункті товарів визначаються Кабінетом Міністрів України. 

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний 

збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке 

порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на 

митну територію таких товарів, а також сплатити пеню відповідно до закону 

 

Пункт 131 
  
Тимчасово, до 1 січня 2023 
року, звільняються від 
оподаткування податком на додану 
вартість операції з постачання 
послуг з демонстрування, 
розповсюдження та/або 
публічного сповіщення 
національних фільмів та іноземних 
фільмів, дубльованих, озвучених 
державною мовою на території 
України, демонстраторами, 
розповсюджувачами та/або 
організаціями мовлення 
(публічними сповіщувачами) 

Даний закон з економічної точки зору дозволить виробникам та розповсюджувачам кінопродукції 
зекономити кошти, які можуть бути спрямовані на фінансування додаткових рекламних заходів щодо 
даної кінопродукції.  
З іншого боку, бюджет України недотримає значні суми ПДВ від цих операцій.   
Крім того дотепер відсутній порядок Кабінету Міністрів України щодо обсягів та умов ввезення на 
митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що входять до складу національної 
кінематографічної спадщини та товарів, призначених для використання у кінематографічній 
діяльності. Це ускладнить порядок застосування норм цього наказу та може призводити до 
конфліктних ситуацій між платниками податків та контролюючими органами.  
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2.3.3. Про затвердження Змін до Порядку інформаційної взаємодії Міністерства 
фінансів України з Державною фіскальною службою України та Державною 
казначейською службою України в процесі формування Реєстру заяв про повернення 
сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Наказ Міністерства 
фінансів України від 09.11 2017 р. № 927. Набув чинності 17.11.2017 р. (Офіційний вісник 
України від 17.11.2017 р., № 90) 

Коментар. Даною наказом внесено зміни до попередньої редакції від 3 березня 2017 року № 326.   
Зміни до Розділу ІІ щодо інформаційної взаємодії органів ДФС та Міністерства фінансів України 
стосуються пролонгації часу здійснення певних дій органами ДФС та Міністерства фінансів України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакція від 03.03.2017 року № 326 

 

Пункт 1: ДФС до 10-ї години (крім вихідних, святкових та неробочих 

днів) вносить до Реєстру інформацію, за попередній робочий день. 

 

Пункт 4. ДФС вносить до Реєстру інформацію про перерахування сум 

бюджетного відшкодування платникам податку у порядку безспірного 

списання ПДВ за судовими рішеннями на підставі даних Казначейства, 

отриманих відповідно до порядку взаємодії органів Казначейства та 

органів ДФС в процесі виконання державного та місцевого бюджетів за 

доходами та іншими надходженнями, на наступний робочий день до 

10-ї години після отримання інформації щодо такого перерахування. 

 

Пункт 5. Мінфін до 11-ї години забезпечує автоматичну обробку 

інформації, отриманої від ДФС, та щоденне оприлюднення (крім 

вихідних, святкових та неробочих днів) Реєстру на своєму офіційному 

веб-сайті 

 

 

Редакція наказу від 09.11.2017 року №927 

 

Пункт 1: ДФС до 12-ї години (крім вихідних, святкових та неробочих 

днів) вносить до Реєстру інформацію, за попередній робочий день. 

 

Пункт 4: ДФС вносить до Реєстру інформацію про перерахування сум 

бюджетного відшкодування платникам податку у порядку безспірного 

списання ПДВ за судовими рішеннями на підставі даних Казначейства, 

отриманих відповідно до порядку взаємодії органів Казначейства та 

органів ДФС в процесі виконання державного та місцевого бюджетів за 

доходами та іншими надходженнями, на наступний робочий день до 

12-ї години після отримання інформації щодо такого перерахування. 

 

Пункт 5. Мінфін до 13-ї години забезпечує автоматичну обробку 

інформації, отриманої від ДФС, та щоденне оприлюднення (крім 

вихідних, святкових та неробочих днів) Реєстру на своєму офіційному 

веб-сайті 

 

 
Окрім того, до пункту 6 Розділу ІІ наказу додано два абзаци:  
ДФС за результатами опрацювання повідомлень, які не пройшли перевірку електронних цифрових 
підписів посадових (уповноважених) осіб та печатки відповідного територіального органу, на 
наступний робочий день після отримання повідомлення з відмовою накладає повні та/або коректні 



НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ 
КАФЕДРА ОПОДАТКУВАННЯ  

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 13 

 

 

електронні цифрові підписи, печатки та надсилає таке повідомлення повторно. 
ДФС за результатами опрацювання повідомлень, що містять неповні та/або некоректні платіжні 
реквізити, на наступний робочий день після отримання від платника податку заяви з уточненими 
платіжними реквізитами формує повідомлення з уточненими платіжними реквізитами, необхідними 
для перерахування сум бюджетного відшкодування. 
Зміни до Розділу ІІІ щодо інформаційної взаємодії Міністерства фінансів України та Казначейства 
стосуються прологнації часу здійснення певних дій даними органами влади:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакція від 03.03.2017 року № 326 

 

Пункт 1: Казначейство до 11-ї години операційного дня отримує з 

Реєстру інформацію про узгоджені суми бюджетного відшкодування із 

зазначенням платіжних реквізитів, необхідних Казначейству для 

виконання пункту 12 Порядку ведення Реєстру заяв про повернення 

суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість 

 

Пункт 4. Казначейство не пізніше 10-ї години робочого дня, що настає 

за днем перерахування узгоджених сум бюджетного відшкодування 

платникам податку, вносить до Реєстру інформацію про повернення 

суми бюджетного відшкодування на поточний банківський рахунок 

платника податку в обслуговуючому банку та/або в рахунок сплати 

грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших 

платежів, що сплачуються до державного бюджету, з накладанням 

електронного цифрового підпису 

 

Пункт 5. Мінфін до 11-ї години забезпечує автоматичну обробку 

інформації, отриманої від Казначейства, та щоденне оприлюднення 

(крім вихідних, святкових та неробочих днів) Реєстру на своєму 

офіційному веб-сайті 

 

Редакція наказу від 09.11.2017 року №927 

 

Пункт 1:  Казначейство після 13-ї години операційного дня отримує з 

Реєстру інформацію про узгоджені суми бюджетного відшкодування із 

зазначенням платіжних реквізитів, необхідних Казначейству для 

виконання пункту 12 Порядку ведення Реєстру заяв про повернення 

суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість 

 

Пункт 4: Казначейство після 13-ї години робочого дня, що настає за 

днем перерахування узгоджених сум бюджетного відшкодування 

платникам податку, вносить до Реєстру інформацію про повернення 

суми бюджетного відшкодування на поточний банківський рахунок 

платника податку в обслуговуючому банку та/або в рахунок сплати 

грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших 

платежів, що сплачуються до державного бюджету, з накладанням 

електронного цифрового підпису  

 

Пункт 5. Мінфін до 14-ї години забезпечує автоматичну обробку 

інформації, отриманої від Казначейства, та щоденне оприлюднення 

(крім вихідних, святкових та неробочих днів) Реєстру на своєму 

офіційному веб-сайті 

 

Окрім того, абзац третій пункту третього Розділу ІІІ доповнено словами:  
У разі повернення банком та/або органом Казначейства перерахованої суми бюджетного 
відшкодування у зв’язку із зазначенням неправильних реквізитів Казначейство надає Мінфіну 
електронне повідомлення про це наступного операційного дня та таке повідомлення в той 
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самий день стає доступним ДФС для подальшого уточнення платіжних реквізитів 
відповідно до пункту 6 розділу ІІ. 
Внесені зміни здебільшого носять негативний характер, оскільки збільшується час на здійснення дій 
органами ДФС, Міністерства фінансів України та Державною Казначейською службою України щодо 
відшкодування ПДВ, що затримує процедуру отримання платниками ПДВ сум відшкодування. 
Внесення змін наприкінці року потребує часу на адаптацію як з боку органів виконавчої влади, так, і, з 
боку платників ПДВ, які мають більше часу чекати на оприлюднення інформації щодо Реєстрів 
відшкодування ПДВ.  

2.3.4. Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для 
зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних. Наказ Міністерства фінансів України від 9 листопада 2017 року 
№ 926. Набув чинності 17 листопада 2017 року (Офіційний вісник України, 17.11.2017 р., 
№ 90).  

Коментар. Даним наказом внесено вже чергові (вже треті протягом другого півріччя) зміни до 
наказу Міністерства фінансів України від 13.06.2017 року № 567.  
Основні зміни стосуються:  
1. Змінено редакцію пункту 3 наказу, зокрема додано норму, яка регламентує порядок подання 
інформації платниками податків для здійснення моніторингу ступеня ризику податкових накладних 
(інформація має автоматично враховуватися): 
Інформація, яка подається платниками, у яких: 
– значення показників D (відношення сум сплачених податків за 12 місяців та загальною сумою 
постачання товарів на митній території України за останні 12 місяців) та P (сума ПДВ у податкових 
накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних), мають такі розміри: D>0,02, P 
< Pм × 1,3; 
– обсяг постачання товарів/послуг у податкових накладних / розрахунках коригування, складених з 01 
січня 2017 року в Реєстрі, становить більше 25 відсотків загального обсягу постачання за період з 01 
січня 2017 року.  
2. Змінено редакцію абзацу восьмого, підпункту четвертого, пункту 5 (додано друге 
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речення) :  
У разі якщо до контролюючого органу надійшла інформація, що свідчить про надання платником 
недостовірної інформації згідно з додатком до цих Критеріїв, Комісія ДФС має право прийняти 
рішення про неврахування інформації, наданої платником за встановленою формою, при здійсненні 
ДФС Моніторингу. Якщо така інформація була врахована системою Моніторингу 
автоматично, після прийняття Комісією ДФС рішення про неврахування інформації, 
така інформація не підлягає автоматичному врахуванню. 
3. Додано абзац дев’ятий до підпункту четвертого, пункту 5: 
Значення показників D та P обраховуються ДФС автоматично кожного 10 числа календарного місяця, 
наступного за звітним, та стають доступними платнику в електронному кабінеті. 
4. Абзац другий пункту шостого викладено в новій редакції:  
зокрема, передбачено диференціація залишку різниці обсягу придбання товарів та обсягу постачання 
товарів (раніше діяла одна норма – більше 75 % загального такого залишку):  
більше 75% загального такого залишку для платників, у яких значення показника D 
становить більше 0,03;  
більше 60% – від 0,02 до 0,03;  
більше 50% – від 0,015 до 0,02;  
більше 40% – від 0,01 до 0,015,  
більше 30% – від 0,005 до 0,01,  
більше 20% – до 0,005.  
5. Додано третій критерій, за яким буде здійснюватися моніторинг податкової накладної / 
розрахунку коригування до податкової накладної: 
розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка 
складена на отримувача – платника податку на додану вартість, якщо передбачається зміна вартості 
товару/послуг більше ніж удвічі та/або зміна номенклатури товарів/послуг (для кодів товарів згідно 
з УКТ ЗЕД – зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до Державного 
класифікатора продукції та послуг – перших двох цифр кодів). 
6. Змінено редакцію останнього абзацу пункту 6: 
У разі якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна / розрахунок 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18/paran3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18/paran3
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коригування відповідає одній з умов, зазначених у підпунктах 2, 3 цього пункту (в попередній 
редакції – тільки у підпункті 2), реєстрація такої (такого) податкової накладної / розрахунку 
коригування зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу. 
Нажаль, позитивних змін в цьому наказі знайти важко, оскільки чергові зміни до переліку критеріїв 
зупинення реєстрації податкових накладних тільки ускладнюють сприйняття норм наказу та 
можливості його реалізації на практиці працівниками ДФС. Додатково на органи ДФС покладено 
обов’язок (що збільшує витрати часу на опрацювання податкових накладних та прийняття рішення 
щодо зупинення їх реєстрації):  
зіставляти значення показників D та P;  
обчислювати питому вагу обсягу постачання товарів/послуг у податкових накладних / розрахунках 
коригування, складених з 01 січня 2017 року в Реєстрі, в загальному обсязі постачання за період з 01 
січня 2017 року; 
диференціювати залишок різниці обсягу придбання товарів та обсягу постачання товарів.  
Крім того, поява третього критерію блокування податкових накладних призведе до збільшення 
кількості податкових накладних, реєстрація яких буде зупинена.  
Це призводить до втрат бізнесом (продавцями) контрагентів (покупців), і, як наслідок, призводить до 
зменшення обігових коштів, та недотримання державою суми ПДВ від продавця.  

2.3.5. Про затвердження змін до Переліку кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД. Наказ 
Державної фіскальної служби України від 26.10. 2017 р. № 708. Набув чинності 23.11. 
2017 р. Оприлюднено на сайті Офіційного видання ДФСУ «Вісник. Офіційно про 
податки» http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100006407-do-uvagi-platnikiv-pdv-vneseno-
zmini-do-pereliku-kodiv-tovariv-zgidno-z-ukt-zed 

Коментар. Внесено зміни до попередньої редакції наказу ДФС від 30.06.2017 року № 461.  
До переліку кодів товарів УКТ ЗЕД які застосовуються для здійснення автоматизованого моніторингу 
відповідності податкових накладних/розрахунків коригування Критеріям оцінки ступеня ризиків, 
достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних, додано такі коди: 
4301 – сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання 
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2.4. Акцизний податок 

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-
лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових 
даних з них електронними засобами зв'язку. Постанова КМУ від 22.11.2017 р. № 891. 
Набув чинності 25.11.2017 р. (Урядовий кур'єр від 25.11.2017 р., № 223) 

Коментар: затверджено Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і 
рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними 
засобами зв'язку. Ця постанова ухвалена для виконання вимог сьомого абзацу пункту 230.1  
Податкового кодексу. Постановою впроваджено автоматизовану систему  контролю та збору 
інформації щодо виробництва та реалізації пального, що досягається шляхом встановлення приладів 
обліку пального на акцизних складах, відстеження наявності пального, перерахунку його залишків, 
встановлення відхилень залишків.  
 В результаті впровадження постанови буде посилено контроль за обігом палива, а також і за 
нарахуванням акцизного податку. 

у виробництві хутрових виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103; 
4302 – хутрова шкурки дублені або вичинені (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або 
обрізки хутрових шкурок), нез’єднані або з’єднані (без додавання інших матеріалів), крім включених 
до товарної позиції 4303. 
Загалом даний перелік відтепер налічує 227 кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД.  
З одного боку поява цього переліку чітко прописує, які саме товари будуть підлягати моніторингу при 
вивченні податкових накладних. Але, з іншого боку незрозуміло яким чином було обґрунтовано цей 
перелік і чому саме ці коди УКТ ЗЕД до цього переліку було включено.  
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3. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
3.1. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо державної підтримки 
кінематографії в Україні. Закон України від 07.11.2017 р. № 2176-VIII. Набуває чинності 
03.12. 2017 р. (Голос України від 02.12.2017 р., № 226). 

Коментар: Законом внесено зміни до деяких норм Розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» 
Митного кодексу України стосовно підтримки кінематографії в Україні, а саме додано до пункту 4 
розділу ХХІ  

 
Тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та 

поміщенні в митний режим імпорту, товари, що входять до складу національної кінематографічної спадщини, та товари, призначені для 

використання у кінематографічній діяльності, що ввозяться на митну територію України суб'єктами кінематографії, яким відповідно 

до Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" надається державна підтримка, за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 

3706, 3920 73 10 00, 3923 40 10 00, 8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405. 

Порядок та обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Норми Закону спрямовані на виховання особистості, формування та підтримку спільних для членів 
даного суспільства уявлень та цінностей, моделювання соціокультурного середовища. Разом з тим 
недоліком прийнятої норми є скорочення державних доходів, що негативно вплине на формування 
бюджету країни.  

3.2. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 
364. Постанова КМУ від 22.11.2017 р. № 878.   Набула чинності 24.11.2017 р. (Урядовий 
кур’єр від 24.11.2017 р. № 222) 

Коментар: Документом запроваджено обов’язкове використання суб’єктами господарювання і 
державними органами інформаційної системи «єдине вікно» та передбачено внесення змін до його  
функціонування: 
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Зміна Очікуваний результат 

поширення дії «єдиного вікна» на операції з переміщення товарів у всіх 

митних режимах, а також на переміщення товарів за періодичними 

митними деклараціями та попередніми деклараціями, які містять повний 

обсяг даних; 

Скорочення рівня корупції в митних 

органах, зменшення витрат часу на 

проходження митних процедур 

замість сканованих копій транспортних (перевізних) документів, 

рахунків-фактур (інвойсів), контрактів, сертифікатів походження 

підприємство може надіслати разом з електронним повідомленням 

відомості про товарну партію, які містять дані, що згідно із 

законодавством вносяться до попередньої митної декларації (за винятком 

відомостей про вартість товарів). 

зменшення кількості документів , 

необхідних для проходження митних 

процедур 

Уповноважена посадова особа в час не більше ніж чотири робочих години 

з моменту отримання через веб-інтерфейс  електронного повідомлення і 

сканованих документів приймає рішення щодо товарів, що вивозяться за 

межі митної території України 

скорочення витрат часу на проходження 

митних процедур 

Внесення відповідних змін до порядку функціонування «єдиного вікна» забезпечить зниження 
ризику корупційності при проходженні суб’єктами господарювання митних процедур через 
відсутність прямого контакту з посадовими особами митних органів, дозволить скоротити витрати 
часу на підготування документів та  проходження митних процедур. 

3.3. Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей 
органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим 
часом, установленим для них. Наказ Міністерства фінансів України від 23.10. 2017 р. № 
862. Набуває чинності 05.12. 2017 р. (Офіційний вісник України від 05.12.2017 р., № 95). 

Наказом не передбачено змін, дія яких впливала би на умови ведення бізнесу, адже цей акт майже 
дослівно дублює норми Наказу Міністерства доходів і зборів України від 16.12.2013 р. № 804, який 
втратив чинність. 
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Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Наказ Міністерства фінансів 
України від 25.09.2017 р. № 803. Набув чинності 10.11.2017 р. (Офіційний вісник України 
від 10.11.2017 р., № 88). 

4. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ  СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

Коментар. Наказом внесені зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - Порядок). Основні нововведення 
зводяться до наступного: 

Суть змін Позитивні наслідки Ризики (недоліки) 

1. З переліку обставин, що вимагають подання платником ЄСВ 

заяви за формою № 1-ЄСВ з приміткою «Зміни» виключено 

«зміну форму власності» (п. 4 розд. ІІІ)  

Норму приведено у відповідність до 

чинного законодавства та усунення 

дублювання, адже виключена 

обставина по суті є складовою 

організаційно-правової форми 

підприємства (ст. 63 Господарського 

кодексу України від 16.01.2003 р. 

№ 436-IV) 

 X 

2. Уточнено порядок зняття з обліку платників ЄСВ, а саме: 

- щодо платників ЄСВ - юридичних осіб (відокремлених 

підрозділів) та фізичних осіб – підприємців: 

уточнено, що після отримання від державного реєстратора 

відповідних відомостей контролюючий орган проводить 

передбачену законодавством перевірку 

(раніше - позапланову документальну перевірку) 

платника щодо правильності нарахування та сплати ЄСВ (п. 2 

розд. ІV); 

Психологічно пом’якшено 
сприйняття необхідності проведення 
такої перевірки (адже позапланові 
перевірки переважно здійснюються 
при виявленні порушень чинного 
законодавства), яка, по суті, 
залишається позалановою, 
обов’язково здійснюваною при знятті 
з обліку платника податків (пп. 78.1.7 
Податкового кодексу України від 
2.10.2010 р. № 2755-VI (далі - ПКУ) та 
п.1,3 Положення про Державну  
фіскальну службу України,  

  

  

  

  

 X 
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Суть змін Позитивні наслідки Ризики (недоліки) 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.05.2014 р. 

№ 236) 

  

уточнено, що остаточні розрахунки платник здійснює за 

результатами перевірки щодо правильності 

нарахування та сплати ЄСВ (раніше - на основі акта 

перевірки) (п. 3 розд. ІV) 

Норму приведено у відповідність до 

норм чинного законодавства, зокрема 

п. 86.1 ПКУ, згідно якої акт 

складається у разі встановлення під 

час перевірки порушень, а довідка -  у 

випадку їх відсутності. 

Отже, здійснена заміна усуває 

сприйняття платника виключно як 

порушника законодавства 

 X 

з тексту Порядку вилучено норми, якими визначалися 

обставини щодо непроведення перевірки щодо правильності 

нарахування та сплати ЄСВ при знятті з обліку платників 

єдиного внеску фізичних осіб – підприємців (п. 8 розд. ІV); 

  

  

  

Норму приведено у відповідність до 

чинного законодавства, передусім 

зазначеного раніше пп. 78.1.7 ПКУ, 

що передбачає обов’язкове 

проведення позапланової перевірки, 

якщо подано заяву про зняття з 

обліку платника податків 

Ускладнення 

процедури зняття з 

обліку платника 

податків 

- щодо платників ЄСВ, на яких не поширюється дія Закону № 

755  уточнено, що при отриманні заяви за формою № 7-ЄСВ 

(додаток 4), контролюючий орган проводить передбачену 

законодавством перевірку (раніше - позапланову 

документальну перевірку) щодо правильності 

нарахування та сплати ЄСВ (п. 3 розд. V) 

Впорядковано «внутрішні» 

положення норм Порядку у зв’язку із 

внесеними до його тексту змінами 
 X 

3. Порядок доповнено новим розділом VI. Організація 

обліку платників єдиного внеску у контролюючих органах, 

згідно якого: 

Уточнено функції контролюючого 

органу з питань обліку платників ЄСВ 

та їх розподіл між територіальними  

Несинхронність 

набуття чинності 

змін в «загальному»  
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Суть змін Позитивні наслідки Ризики (недоліки) 

функції обліку платників ЄСВ у контролюючому органі 

здійснюють підрозділи обслуговування платників, а саме: 

- ГУ -  підрозділи, утворені в Державній фіскальній службі 

України, головних управліннях ДФС в областях, м. Києві, 

Офісі великих платників податків ДФС; 

- ДПІ - підрозділи, утворені в державних податкових 

інспекціях у районах, містах (крім міста Києва), районах у 

містах, об’єднаних державних податкових інспекціях; 

його органами. Відповідні зміни 

мають на меті узгодження із 

Порядком обліку платників податків і 

зборів (затверджений Наказом 

Міністерства фінансів України від 

09.12.2011 р. № 1588), до тексту якого 

внесені корегування Наказом 

Міністерства фінансів України від 

06.10.2017 р. № 839 (набирають 

чинності 8 грудня 2017 р.) 

порядку обліку 

платників податків 

та порядку обліку 

платників ЄСВ 

ГУ: 
- забезпечують організацію роботи з ведення обліку платників 
ЄСВ; 
- забезпечують достовірність та повноту обліку платників ЄСВ; 
- ведуть реєстр страхувальників згідно з Положенням про 
реєстр страхувальників; 
- проводять заходи, пов’язані з припиненням (закриттям) 
платників ЄСВ, формують та направляють (видають) відомості 
про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати ЄСВ за 
формою № 11-ЄСВ та повідомлення про зняття з обліку 
платника ЄСВ за формою № 10-ЄСВ у порядку, визначеному 
розділами ІV,V Порядку; 
 ДПІ: 
- здійснюють ведення обліку платників ЄСВ; 
- приймають заяви від платників ЄСВ, визначені Порядком; 
- формують та видають довідки, повідомлення, визначені 
Порядком (крім повідомлень, відомостей, що формуються та 
видаються ГУ); 
- ведуть реєстр страхувальників згідно з Положенням про 
реєстр страхувальників; 
- виконують інші функції сервісного обслуговування платників 
ЄСВ, визначені законом. 
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Суть змін Позитивні наслідки Ризики (недоліки) 

- здійснюють процедури обліку платників ЄСВ, які не 

передбачають одночасного виконання або завершення яких 

можливе без виконання інших процедур або функцій, що 

належать до повноважень ГУ; 

якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій 

за результатами перевірок та звірок, або на підставі 

інформації від третіх осіб, або на підставі даних інших 

державних органів чи відповідних державних реєстрів 

встановлено, що особа провадить діяльність та при цьому не 

перебуває на обліку чи знята з обліку, то: 

- для юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичної 

особи, фізичних осіб – підприємців – контролюючим органом 

проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей 

від державного реєстратора та постановки на облік такого 

платника єдиного внеску згідно з Порядком; 

- для фізичної особи, зареєстрованої як особи, яка провадить 

незалежну професійну діяльність – контролюючий орган 

повідомляє таку особу про необхідність подання заяви за 

формою 1-ЄСВ для взяття її на облік як платника єдиного 

внеску. Така фізична особа обліковується в реєстрі 

страхувальників як особа, яка провадить незалежну 

професійну діяльність, з ознакою «платник не подав заяви для 

взяття на облік 

4. Внесено зміни до додатків до Порядку: 
- 2 (форма № 2-ЄСВ (Повідомлення про взяття на облік 
платника єдиного внеску)); 
- 3 (форма № 11-ЄСВ (Відомості про відсутність (наявність) 
заборгованості зі сплати єдиного внеску)); 
- 6 (форма № 9-ЄСВ (Довідка про стан розрахунків за  

Норму приведено у відповідність до 
чинного законодавства, зокрема у 
зв’язку із запровадження в 
контролюючих органах інституту 
уповноважених осіб (Закон України 
від 21.12.2016 № 1797-VIII (пп.  

X 
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Суть змін Позитивні наслідки Ризики (недоліки) 

платежами до контролюючого органу, Пенсійного 
фонду України та фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування)); 
в яких слова «Керівник (заступник керівника)» 
замінено словами «Керівник (заступник керівника або 
уповноважена особа)»; 
- 7 (Форма № 10-ЄСВ (Повідомлення про зняття з 
обліку платника єдиного внеску)), 
в якому слово «Керівник» замінено словами 
«Керівник (заступник керівника або уповноважена 
особа)» 

Норму приведено у відповідність до 
чинного законодавства, зокрема у 
зв’язку із запровадження в 
контролюючих органах інституту 
уповноважених осіб (Закон України 
від 21.12.2016 № 1797-VIII (пп. 
14.1.137-1) 

  

- 3 (форма № 11-ЄСВ (Відомості про відсутність 

(наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску)), 

який доповнено таблицею «розстрочені (відстрочені) 

суми єдиного внеску - заборгованість зі сплати 

єдиного внеску, строки сплати якої перенесено», в 

графах якої наводиться інформація про «вид 

платежу» і «розстрочені (відстрочені) суми 

заборгованості» 

 Ця норма деталізує інформацію про 

відсутність (наявність) розстрочених 

(відстрочених) сум заборгованості зі 

сплати єдиного внеску 

Недостатньо зрозумілим є 

мотив включення такої 

інформації до форми №11 –

ЄСВ, джерело відповідних 

даних та порядок 

розстрочення і відстрочення 

суми ЄСВ, адже 

законодавством, яке регулює 

порядок нарахування, 

обчислення і сплати ЄСВ, не 

передбачено розстрочення та 

відстрочення заборгованості 

по сплаті ЄСВ 

Таким чином, внесені зміни забезпечують, передусім, приведення у відповідність до чинної 
законодавчої бази, зокрема в частині перевірок, що здійснюються при знятті платників з обліку, а 
також організації обліку платників у контролюючих органах.  
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5. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Індекс інфляції 

За даними Державної служби  статистики України у жовтні 2017 р. рівень інфляції дещо знизився порівняно із попереднім 
місяцем (0,3%).  Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Порівняно з листопадом 2016 р. (за 
останні 12 місяців) ціни на споживчому ринку зросли на 20,3%. Індекс споживчих цін з початку року становив 112,5%, що 
співставно з рівнем відповідного показника за попередній рік (111,8%). 

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). 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  ЛИСТОПАДІ 2017 р. 

Найменування нормативного акту Дата набуття чинності 

Про затвердження Порядку надання узагальнюючих податкових 
консультацій. Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2017 р. № 811 

03.11.2017 р.  (див. випуск 
моніторингу за жовтень) 

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Наказ 
Міністерства фінансів України від 25.09.2017 р. № 803 

10.11.2017 р. (див. даний 
випуск моніторингу) 

Про затвердження Змін до Порядку інформаційної взаємодії Міністерства 
фінансів України з Державною фіскальною службою України та 
Державною казначейською службою України в процесі формування 
Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на 
додану вартість. Наказ Міністерства фінансів України від 09.11. 2017 р. № 
927 

17.11.2017 р. (див. даний 
випуск моніторингу) 

 

Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх 
для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування 
в Єдиному реєстрі податкових накладних. Наказ Міністерства фінансів 
України від 09.11. 2017 р. № 926 

17.11.2017 р. (див. даний 
випуск моніторингу) 

Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників  податків. Наказ 
Міністерства фінансів України від 29.09.2017 р. № 822 

21.11.2017 р.  (див. даний  
випуск моніторингу) 

Про затвердження змін до Переліку кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД. Наказ 
Державної фіскальної служби України від 26.10. 2017 р. № 708 

23.11.2017 р.  (див. даний  
випуск моніторингу) 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 
2016 р. № 364. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11. 2017 р. № 
878 

24.11.2017 р.  (див. даний  
випуск моніторингу) 

Перейти до інших випусків 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 
оподаткування Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця (https://www.facebook.com/groups/1926891494261445/) 

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 оподаткування, к.е.н., доц. О.Є. Найденка; 

доцента  кафедри оподаткування , к.е.н. К.В. Давискіби; 

доцента кафедри оподаткування, к.е.н. А.О. Єніної-Березовської; 

доцента кафедри оподаткування, к.е.н. В.В. Карпової; 

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

доцента кафедри оподаткування, к.е.н. Є.І. Котлярова; 

доцента кафедри оподаткування, к.е.н.  Г.В. Назаренко; 

викладача кафедри оподаткування Ю.М. Малишко; 

аспіранта кафедри М.В. Гомон; 

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


