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Моніторинг і коментарі
до нормативно-правових актів
у сфері оподаткування
липень, 2016 р.
Київ - Харків, 2016

Методологія дослідження
Моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів у сфері оподаткування – спільний,
постійно діючий проект НІСД (http://www.niss.gov.ua), НДЦ ІПР НАН України (http://ndc-ipr.org)
та кафедри оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця (http://vk.com/public76418287).
Метою щомісячного Моніторингу є:
• оперативний аналіз нормативно-правових актів в сфері оподаткування;
• 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 податкового регулювання та адміністрування;
• зміни в оподаткуванні окремими податками, зборами, внесками та платежами;
• довідкова інформація, пов’язана з процесом оподаткування.
Моніторинг передбачає щомісячне оприлюднення результатів (до 10 числа наступного місяця).
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1.

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

1.3. Адміністрування податків
Наказ Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. № 547 «Про затвердження
порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку
розрахункових операцій» (набув чинності 26.07.2016 р.)
Коментар: метою законодавця була актуалізація порядку реєстрації РРО та КОРО відповідно до
законів N 71-VIII від 28.12.2014 р. та N 569-VIII від 01.07.2015 р. Документ закріплює вимоги чинного
законодавства на нормативному рівні. Суттєвих змін щодо реєстрації РРО та КОРО не відбулося.
Сутність уточнених норм
Позитивні наслідки
Вимоги до форми і змісту КОРО та РК у частині відображення
Заміна обладнання
інших податків (зборів), крім ПДВ, не поширюються на здійснення буде
відбуватися
в них записів про рух коштів та про суми розрахунків на підставі поступово.
розрахункових документів, що друкуються РРО з версіями
внутрішнього програмного забезпечення, включеними до
реєстру РРО до набрання чинності цим наказом.

Ризики (недоліки)
Положення
дає
можливість застосовувати
РРО
з
морально
застарілим програмним
забезпеченням і надалі до
повного фізичного зносу
такого апарату.
Додаткові складності:
Суб’єкти
До створення реєстру центрів сервісного обслуговування
1.
Потрібно,
щоб
у
суб'єкт господарювання до заяви про реєстрацію (перереєстрацію) господарювання
можливість сервісного центра був
реєстратора розрахункових операцій разом із копією договору мають
центр договір з виробником
суб'єкта господарювання з центром сервісного обслуговування про обрати
обладнання;
технічне
обслуговування
та
ремонт
такого
реєстратора сервісного
за 2. Необхідно подавати
розрахункових операцій подає до контролюючого органу обслуговування
копію такого договору до
також копію договору (або іншого документа), яким власним бажанням
контролюючого органу.
підтверджується
право,
надане
виробником
(постачальником) реєстратора розрахункових операцій
центру
сервісного
обслуговування
на
проведення
технічного обслуговування і ремонту відповідної моделі
(модифікації) реєстратора розрахункових операцій
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2. ОКРЕМІ ПОДАТКИ, ЗБОРИ І ПЛАТЕЖІ
2.1. Податок на прибуток підприємства
1. Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які
провадять діяльність на території України через постійне представництво. Наказ
Міністерства фінансів України від 13.06.2016 р. № 544. Набув чинності 29.07.2016 р.
Коментар: Метою наказу є приведення у відповідність деяких раніше діючих форм звітності з
нормами тієї моделі оподаткування прибутку, яка діє з 2015 р.
Затверджено
Скасовано
• Порядок розрахунку податку на прибуток
Затверджені наказом Мінфіну від 25.06.2013 р. № 610:
нерезидентів, які провадять діяльність на території • Порядок розрахунку податкових зобов’язань з податку на
України через постійне представництво;
прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території
• Форму
Розрахунку
податку
на
прибуток
України через постійне представництво;
нерезидента, який провадить діяльність на • Форму Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на
території України через постійне представництво,
прибуток нерезидента, який провадить діяльність на
на підставі складення окремого балансу фінансовотериторії України через постійне представництво, на підставі
господарської діяльності;
складення відокремленого балансу фінансово-господарської
• Форму Розрахунку податку на прибуток постійного
діяльності;
представництва нерезидента, визначеного шляхом • Форму Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на
застосування
до
суми
отриманого
доходу
прибуток постійного представництва нерезидента, що
коефіцієнта 0,7.
здійснюється органом державної податкової служби.

Як і в попередній редакції передбачається, що нерезидент, який провадить свою діяльність в Україні
та за її межами і не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне
представництво в Україні, визначає суму прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, на підставі
складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим
органом за місцезнаходженням постійного представництва.
Новацією є визначення терміну «окремий баланс фінансово-господарської діяльності»:
НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
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баланс доходів (які постійне представництво отримало б від провадження своєї
діяльності незалежно від нерезидента), відокремлених від загальної суми доходів
нерезидента на підставі відповідного розрахунку (далі - відокремлені доходи постійного
представництва), та витрат, понесених безпосередньо постійним представництвом.
Уточнено об’єкт оподаткування для обчислення податку на прибуток нерезидента, що провадить
діяльність на території України через постійне представництво:
різниця між відокремленими доходами постійного представництва та понесеними
постійним представництвом витратами.
Прийняття цього наказу усуває протиріччя між Податковим кодексом та змістом податкової звітності.
Внаслідок цього зменшується ймовірність виникнення конфліктних ситуацій та пов’язаних з цим
корупційних ризиків
2. Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій,
включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та
виключення з Реєстру. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440.
Набула чинності 16.07.2016 р.
Коментар: Прийняття цієї постанови обумовлено вимогами п. 133.4.5. статті 134 Податкового
кодексу, згідно з яким саме Кабінету Міністрів надано повноваження встановлювати Порядок ведення
цього Реєстру.
Раніше діюче Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій (наказ Мінфіну від
24.01.2013 р. № 37) скасовано наказом Міністерства фінансів № 431 від 11.04.2016 р., який набуває
чинності 05.08.2016 р.
Постановою передбачається створення нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, який
буде вести Державна фіскальна служба України.
Створення нового Реєстру буде відбуватися наступним чином:
НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
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Протягом 2 місяців з дня набрання чинності Постановою ДФСУ надсилає неприбутковим організаціям, які були включені до попереднього Реєстру, письмові запити щодо
відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 ПКУ

У місячний строк такі неприбуткові організації повинні надати ДФСУ письмову відповідь та завірені копії установчих документів

ДФСУ протягом місяця розглядає отримані документи

У разі невідповідності установчих документів вимогам, встановленим п. 133.4
ст. 133 ПКУ ДФСУ надсилає відповідне повідомлення. Така організація не
може бути виключена до 01.01. 2017 р. з Реєстру неприбуткових установ та
організацій

У разі відповідності установчих документів вимогам, встановленим пунктом
133.4 статті 133 Податкового кодексу України ДФСУ приймає рішення про
включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій

Неприбуткові організації з метою включення до нового Реєстру
зобов’язані привести до 01.01. 2017 р. свої установчі документи у
відповідність з вимогами, встановленими п. 133.4 ст. 133 ПКУ ьа
надати їх до ДФСУ

7. Неприбуткові організації, які до 01.01. 2017 р. не привели свої
установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими п.
133.4 ст. 133 ПКУ, та не надали копії таких документів
контролюючому органу, виключаються після 01.01. 2017 р.
контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та
організацій

Встановленим Порядком визначено:
 Перелік ознак неприбутковості;
 Форму та порядок подання реєстраційної заяви та перелік документів, що повинні додаватися;
 Критерії визнання установи (організації) неприбутковою;
 Термін розгляду реєстраційної заяви (протягом 14 днів);
 Форму рішення про: включення, повторне включення, відмову у включенні неприбуткової
організації до Реєстру;
 виключення неприбуткової організації з Реєстру; зміну ознаки неприбутковості.
Реєстр включає ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові організації:
 код згідно з ЄДРПОУ;
 найменування неприбуткової організації;
 ознаку неприбутковості;
НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
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 дату включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк
безперервної реєстрації неприбуткової організації;
 дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни;
 дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру
або зміну ознаки неприбутковості;
 дату скасування ознаки неприбутковості;
 дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру;
 найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу.
Чітка регламентація порядку ведення Реєстру, включення та виключення з нього окремих платників
податків створює умови для практичної реалізації вимог Податкового кодексу, знижує корупційні
ризики та ризики ухилення від оподаткування шляхом створення псевдо-неприбуткових організацій
3. Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової
організації. Наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2016 р. № 553.
Набув чинності 02.08.2016 р.
Коментар: Метою цього наказу є приведення у відповідність податкової звітності неприбуткових
організацій вимогам діючої редакції Податкового кодексу.
Наказом, що коментується скасовано дію наказу Міністерства фінансів України від 27.01.2014 р.
№ 85 «Про затвердження форми і Порядку складання Податкового звіту про використання коштів
неприбуткових установ та організацій».
Привертає на увагу значне спрощення форми звіту. Так, кількість рядків скоротилося з 23 до 10.
Ймовірно, саме цим пояснюється те, що при скасуванні попереднього Порядку складання
Податкового звіту нову редакцію не було затверджено.
Форма Податкового звіту дублює норми Податкового кодексу щодо порядку розрахунку податкових
зобов’язань при витрачанні коштів не за цільовим призначенням.
Спрощення податкової звітності слід розглядати як позитивне явище.
НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
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2.4. Акцизний податок
1. Закон України «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення"
Податкового кодексу України щодо стимулювання вживаних транспортних засобів»
від 31.05.2016 р. № 1389-VIII. Набув чинності 01.08.2016 р.
Коментар: з метою стимулювання та розвитку ринку вживаних транспортних засобів Законом до
31 грудня 2018 р. встановлюються знижені ставки акцизного податку на транспортні засоби, що були у
використанні. Зниження ставки податку є значним – в середньому воно сягає близько 90% залежно
від виду транспортного засобу та потужності його двигуна.
Таким чином, в результаті набрання чинності Закону знизиться вартість розмитнення закордонних
авто, що вироблені після 2010 р., і ввезені однією особою не частіше, ніж раз на рік.
Нова редакція

Позитивні наслідки

Ризики (недоліки)

В результаті зниження вартості
бюджетних
вживаних автомобілів закордонного Зниження
виробництва
на
вітчизняних надходжень акцизного податку.
15. Тимчасово, до 31 грудня 2018 року,
автошляхах збільшиться кількість
встановити ставки акцизного податку на такі
Загальне збільшення кількості
гіпотетично більш якісних авто.
товари:
авто в Україні може призвести
…
погіршення
екологічної
Закон може допомогти легалізувати до
автомобілі, які були ввезені в ситуації в державі.
8703 - Автомобілі легкові та інші моторні
режимі транзиту для особистого
транспортні засоби, призначені головним чином
використання, але до сих пір були не В результаті зниження вартості
для перевезення людей (крім моторних
розмитнені через високі ставки вживаних авто закордонного
транспортних засобів товарної позиції 8702),
виробництва на вітчизняних
акцизів.
включаючи вантажопасажирські автомобіліавтошляхах може збільшитися їх
фургони та гоночні автомобілі.
із
недосконалими
Зниження акцизів не поширюються кількість
на
авто,
що
не
відповідає технічними характеристиками.
екологічному стандарту Євро 5, який
вводиться в дію в Україні.
НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
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Нова редакція

Позитивні наслідки

Ризики (недоліки)

імпорту
старих
Ставки акцизного податку, встановлені цим Обмеження
пунктом, не застосовуються для легкових закордонних авто (вироблених до
1 січня 2010 р.)
певним чином
автомобілів, якщо вони:
захистить вітчизняні автошляхи від
- мають походження з країни, визнаної експорту дуже старих авто, технічні
державою-окупантом згідно із законом України характеристики яких застарілі, а
стан
здебільшого
та/або
визнаної
державою-агресором
по фактичний
відношенню
до
України
згідно
із незадовільний.
законодавством, або ввозяться з території такої
держави-окупанта
(агресора)
та/або
з Обмеження імпорту авто з території
відповідає
окупованої території України, визначеної такою держави-окупанта
політичній ситуації в державі.
згідно із законом України;
- вироблені до 1 січня 2010 року
застосуванням
- ввозяться на митну територію України особою Стимулювання
для власного використання або на користь знижених ставок акцизу ввозу
закордонних
авто
інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, вживаних
для
особистого
поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, виключно
інших господарських та цивільно-правових споживання, обмежить випадки
договорів або за рішенням суду в кількості понад ввезення авто для перепродажу на
один
легковий
автомобіль
протягом пільгових умовах, що захистить
державний бюджет від істотного
календарного року
зниження надходжень за рахунок
застосування
зниженої
ставки
акцизу перекупниками.
У разі відчуження протягом 365 днів з дня
реєстрації транспортних засобів, при ввезенні Обмеження відносно застосування
яких були застосовані ставки акцизного податку, зниженої ставки однією
особою
визначені цим пунктом, платник податку більше разу на рік обмежить
зобов’язаний сплатити акцизний податок за такі випадки ввезення авто для їх
транспортні засоби за ставками, встановленими подальшого перепродажу.
статтею 215 Податкового Кодексу
НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
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В умовах поточного стану
зниження
купівельної
спроможності у вітчизняній
економіці
застосування
зниженої ставки акцизу для
стимулювання ринку вживаних
транспортних засобів може бути
недостатнім і не позначиться
істотним збільшенням імпорту
авто.
Ризики при визначенні митної
вартості вживаних авто:
1)
Заниження
МВ
через
маніпулювання
цінами
у
договорі купівлі-продажу авто
закордоном (інвойсі) з метою
зменшення зобов’язань з ПДВ та
пенсійного збору .
2) Завищення МВ. Митники на
кордоні
визначають
її
за
каталогом цін без урахування
технічного стану авто, оскільки
не мають можливості його
достовірно оцінити – розбиті або
несправні
авто
можуть
оцінюватися як неушкоджені.
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Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції створення та впровадження
автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв
та тютюнових виробів) “Електронна акцизна марка” від 06.07. 2016 р. № 497-р .
Коментар: в концепції наведено обґрунтування необхідності, шляхи реалізації, обсяги фінансування
та план заходів зі створення та впровадження автоматизованої системи контролю (АСК) за обігом
підакцизних товарів. В результаті реалізації концепції до 1 грудня 2018 р. планується її впровадження
на постійній основі. Позитивним моментом впровадження АСК є посилення контролю за обігом
підакцизних товарів та зменшення кількості випадків фальсифікації алкогольних та тютюнових
виробів. Однак, існують ризики щодо своєчасності виконання плану заходів з впровадження АСК за
обігом підакцизних товарів, а також джерел їх фінансування.
2.12. Єдиний податок
Про затвердження Порядку здійснення органами доходів і зборів контролю за
досягненням платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами підприємцями) обсягу доходу, визначеного пунктом 296.10 статті 296 Податкового
кодексу України. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07. 2016 р. № 439.
Набула чинності 26.07.2016 р.
Коментар: В результаті ухвалення документу затверджено порядок контролю за обсягом доходу
платників єдиного податку ІІ і ІІІ груп - фізичних осіб - підприємців, досягнення якого (понад 1 млн.
грн.) вимагає застосування реєстраторів розрахункових операцій. Порядком встановлено, що для
визначення граничного обсягу доходу враховуються в сукупності усі види доходів, які отримані
платником єдиного податку від провадження підприємницької діяльності протягом календарного
року незалежно від обраних видів діяльності. При цьому контроль здійснюватиметься фіскальними
органами шляхом:
- використання наявних у них інформаційних ресурсів,
- звернень до платників податків про подання податкової інформації,
- проведення зустрічних звірок та перевірок відповідно до вимог Податкового кодексу України.
Прийняття постанови забезпечить єдиний механізм контролю за обсягом доходу фізичних осібпідприємців, що сприятиме створенню прозорих умов здійснення підприємницької діяльності.
НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
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3. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ
3.1. Єдиний соціальний внесок
1. Про внесення змін до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих
осіб. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06. 2016 р. № 385.
Набула чинності 02.07.2016 р.
Коментар: постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 385 приведено у відповідність до чинного
законодавства Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб.
По-перше, єдиний внесок для всіх категорій осіб встановлено в розмірі 22 %.
По-друге, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску змінена із 17 до 25 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
По-третє, зазначено, що форму звіту про нарахування та сплату єдиного внеску встановлює Мінфін, а
не ліквідоване Міндоходів або ДФС.
Таким чином, постанова прийнята на виконання положень Закону України “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році” від 24.12.2015 р. № 909-VIII.
2. Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій. Постанова Кабінету Міністрів
України від 01.07. 2016 р. № 397. Набула чинності 16.07.2016 р.
Коментар: постановою КМУ від 01.07.2016 р. № 397 внесено незначні зміни до Порядку сплати збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.
По-перше, банки замінено на уповноважені банки, інші фінансові установи та національний оператор
поштового зв'язку (у питаннях звітування зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під
час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти фізичними особами у готівковій формі). Таким
чином, Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій приведено у відповідність до Інструкції про порядок організації та здійснення
НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
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валютно-обмінних операцій на території України, що затверджена Постановою НБУ № 502 від
12.12.2002 р.
По-друге, змінено назву органу, який проводить державну реєстрацію автомобілів в Україні, з
підрозділів Державтоінспекції МВС на територіальні органи з надання сервісних послуг МВС (за
місцем проведення державної реєстрації легкового автомобіля сплачується збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів).
Постанову № 397 опубліковано в Урядовому кур’єрі від 16.07.2016 р. №132.
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4. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Індекс, %
Індекс інфляції
110,0
108,2
108,1
108,0
107,9
108,0
102,2
106,0
104,4
103,8
103,4
102,9
104,0
101,5
102,0
100,2
103,5
99,2
100,0
102,3
102,0
101,0
100,9
100,7
98,0
100,1
99,9
99,8
99,6
98,7
96,0
94,0
92,0
90,0
2015 вересень жовтень листопад грудень 2016
лютий березень квітень травень червень липень
серпень
січень
Порівняно із липнем 2015 р.

Період

До попереднього місяця

За даними Державної служби статистики України, у липні 2016 р. простежувалося сповільнення дефляції
порівняно із попереднім місяцем. Відповідні зміни є наслідком зменшення споживчих цін на одяг і взуття
(-3,5%) та сезонного зниження вартості продуктів харчування (-0,9%, у т.ч. овочі: -20,1%).
Індекс споживчих цін з початку 2016 р. склав 4,8%, що значно менше рівня відповідного показника за
аналогічний період 2015 р. (39,3%).
Порівняно із липнем 2015 р. (за останні 12 місяців) ціни на споживчому ринку зросли на 7,9%.
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).
НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ
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5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ В ЛИПНІ 2016 р.
Найменування нормативного акту

Дата набуття чинності

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
звільнення від оподаткування пенсій» від 02.06.2016 р. № 1411-VIII.

01.07.2016 р. (див. випуск
моніторингу за червень)

Про затвердження Змін до Порядку подання повідомлень про
відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших
фінансових установах до контролюючих органів. Наказ Міністерства
фінансів України від 18.05.2016 р. № 488.
Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України. Наказ Міністерства фінансів України від
25.05. 2016 р. № 503 .
Про внесення змін до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії
застрахованих
осіб.
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 24.06.2016 р. № 385.
Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими
органами податкових повідомлень-рішень платникам податків. Наказ
Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. № 498.

01.07.2016 р. (див. випуск
моніторингу за червень)
01.07.2016 р. (див. випуск
моніторингу за червень)

02.07.2016 р. (див. даний
випуск моніторингу)
11.07.2016 р. (див. випуск
моніторингу за червень)

Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та
організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та
організацій до Реєстру та виключення з Реєстру. Постанова Кабінету
Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440.

16.07.2016 р. (див. даний
випуск моніторингу)

Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07. 2016 р. № 397.

16.07.2016 р. (див. даний
випуск моніторингу)
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КАФЕДРА
КафедраОПОДАТКУВАННЯ
оподаткування
ХНЕУ
ХНЕУІМ.
ім.С.
С.КУЗНЕЦЯ
Кузнеця

Найменування нормативного акту

Дата набуття чинності

Про затвердження Порядку здійснення органами доходів і зборів
контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої
груп (фізичними особами - підприємцями) обсягу доходу, визначеного
пунктом 296.10 статті 296 Податкового кодексу України. Постанова
Кабінету Міністрів України від 13.07. 2016 р. № 439.
Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових
операцій та книг обліку розрахункових операцій. Наказ Міністерства
фінансів України від 14.06.2016 р. № 547.
Про затвердження Порядку здійснення органами доходів і зборів
контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої
груп (фізичними особами - підприємцями) обсягу доходу, визначеного
пунктом 296.10 статті 296 Податкового кодексу України. Постанова
Кабінету Міністрів України від 13.07. 2016 р. № 439.
Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток
нерезидентів, які провадять діяльність на території України через
постійне представництво. Наказ Міністерства фінансів України від
13.06.2016 р. № 544.
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26.07.2016 р. (див. даний
випуск моніторингу)

26.07.2016 р. (див. даний
випуск моніторингу)

26.07.2016 р. (див. даний
випуск моніторингу)

29.07.2016 р. (див. даний
випуск моніторингу)

КАФЕДРА
КафедраОПОДАТКУВАННЯ
оподаткування
ХНЕУ
ХНЕУІМ.
ім.С.
С.КУЗНЕЦЯ
Кузнеця

Моніторинг підготовлено експертно-аналітичною групою
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові
України (http://www.niss.gov.ua/), Науково-дослідного центру
індустріальних проблем розвитку
Національної Академії Наук України (http://ndc-ipr.org) і к
афедрою оподаткування Харківського національного економічного
університету ім. Семена Кузнеця (http://vk.com/public76418287)
під керівництвом
заступника
директора
НДЦ
ІПР
з
наукової
роботи
доктора
економічних
наук, професора, Заслуженого економіста України Ю.Б. Іванова
першого заступника директора НІСД при Президентові України, чл.-корр. НАН України, доктора
економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Власюка.
за участю:
наукового співробітника НДЦ ІПР НАН України, к.е.н. І.В. Ярошенко;
завідувача кафедри оподаткування, к.е.н., доц. О.Є. Найденка;
доцента кафедри оподаткування, к.е.н. С.В. Антоненка;
доцента кафедри оподаткування, к.е.н. А.О. Єніної-Березовської;
доцента кафедри оподаткування, к.е.н. Є.І. Котлярова;
старшого викладача кафедри оподаткування, к.е.н. О.С. Вінніковой;
старшого викладача кафедри оподаткування, к.е.н. О.В. Костяной;
старшого викладача кафедри оподаткування Г.В. Назаренко;
викладача кафедри оподаткування О.В. Бєлосвета;
аспіранта кафедри оподаткування С.К. Капустника.
Рецензент НІСД – головний консультант відділу фінансової безпеки, к.е.н. Ю.В. Касперович.
НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ

КАФЕДРА ОПОДАТКУВАННЯ
ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

