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ДАЙДЖЕСТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА
ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА
23.02.2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо оподаткування спадщини та уточнення деяких положень».
Законом спрощено оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця, які мають
право на спадкування за законом. Зокрема, встановлено, що оподатковуються за нульовою
ставкою податку на доходи фізичних осіб об’єкти спадщини, які успадковуються не тільки
членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, як це передбачено чинними
вимогами Податкового кодексу України, але й об’єкти спадщини, що успадковується
членами сім’ї другого ступеня споріднення.
Законодавчим актом також встановлено, що не проводиться оцінка об’єктів спадщини для
цілей оподаткування, які успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого і другого
ступенів споріднення, та уточнено порядок оподаткування подарунків.
23.02.2017 року НБУ прийнято постанову № 14 "Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України".
Постановою внесено зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на
здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління НБУ від 16.03.1999 р. N
122.
Зокрема, натепер, не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку
України проведення між суб'єктами інвестицій розрахунків на території України в гривнях з
метою придбання права власності на об'єкти інвестицій за кордоном; проведення фізичними
особами, що не є підприємцями, розрахунків з нерезидентами за кордоном з метою
здійснення інвестицій (крім випадку переказу коштів з цією метою з України за кордон)".
ПОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ
Щодо виплат, які не враховуються при забезпеченні мінімального розміру заробітної плати
У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, які виплачуються за результатами атестації
робочих місць; доплата за використання дезінфікуючих засобів та прибирання туалетів, то
вони мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 гривень) (лист
Мінсоцполітики України від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282).
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Про заповнення податкової накладної
Зважаючи на те, що діюча форма податкової накладної не містить окремого поля для
відображення коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, до
внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення,
відсутність коду послуги в податковій накладній, дата складання якої припадає на період з 1
січня 2017 року до дати набрання чинності відповідних змін до форми податкової накладної,
не визначається як помилка, допущена при складанні податкової накладної, та не може бути
єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною
(лист ДФС України від 20.02.2017 р. № 4102/7/99-99-15-03-02-17).
Щодо коригування податкового кредиту в податковій декларації з ПДВ, який сформовано
при імпорті товарів, розрахунки з постачальником-нерезидентом за які не проведено, при
списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності
При списанні кредиторської заборгованості, яка виникла при імпорті товарів, розрахунки з
постачальником-нерезидентом за які не проведено, не змінюється сума компенсації
вартості товарів та не відбувається повернення сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів, то
підстав для коригування податкового кредиту, сформованого на підставі отриманої митної
декларації, не виникає.
При цьому платник податку згідно з пунктом 198.5 статті 198 Податкового кодексу
зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної
відповідно до пункту 189.1 статті 189 Податкового кодексу, та скласти не пізніше останнього
дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних
в терміни, встановлені Податковим кодексом для такої реєстрації, зведену податкову
накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг,
необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час
такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового
кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх
використання або починають використовуватися:
а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім
випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього
Кодексу) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України;
б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX
цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій,
передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу та операцій,
передбачених пунктом 197.11 статті 197 цього Кодексу);
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в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у
тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих
необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків,
передбачених пунктом 189.9 статті 189 цього Кодексу) (лист ГУ ДФС у Закарпатській області
№ 454 від 22.02.2017 р.)
Щодо особливостей застосування первинних документів
Оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для
відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з постачання товарів, робіт
(послуг) без складання акта приймання-передачі тільки у разі його оплати, що
підтверджується відповідними документами.
Документами, що підтверджують оплату, можуть бути платіжне доручення, розрахунковий
чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до
прибуткового касового ордера тощо.
Рахунок-фактура може бути складений у паперовій або в електронній формі та повинен
мати реквізити, які дають можливість ідентифікувати господарську операцію та її учасників,
зокрема: назву підприємства, від імені якого складено рахунок-фактуру; назву контрагента;
зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; особистий
підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь в оформленні
рахунку-фактури (лист Мінфіну України від 16.02.2017 р. № 31-11410-06-5/4339).
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