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І. Основні зміни в законодавстві 

1. Перенесення робочих днів у 2018 році 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 

2018 році» від 11.01.2018р. №1-р, для працівників підприємств, установ та організацій, яким 

установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), крім 

органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку 

«Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ, у 2018 році перенесено 

робочі дні з: 

- п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня; 

- понеділка 30 квітня на суботу 5 травня; 

- п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня; 

- понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня; 

- понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня. 

Перенесення робочих днів не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж 

року, обсягів виробництва і надходжень податкових та обов’язкових платежів до бюджетів 

усіх рівнів і при цьому сприятиме створенню сприятливих умов для святкування у 2018 році 

8 березня – Міжнародного жіночого дня, 1 травня – Дня праці, 28 червня – Дня Конституції 

України, 25 грудня – Різдва Христового та у 2019 році 1 січня – Нового року, а також дасть 

змогу громадянам заздалегідь планувати час відпочинку. 

 

2. Набрали чинності зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» 

Нагадуємо, що з 01.01.2018р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 05.10.2017р.                   

№2164-VIII (далі – Закон №2154) щодо удосконалення деяких положень», яким внесено зміни 

до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Згідно з Законом №2164, зокрема, для цілей бухгалтерського обліку визначено нову 

класифікацію поділу суб’єктів господарювання за критерієм їх розмірів: мікропідприємства, 

малі, середні або великі підприємства. 

Звітність за міжнародними стандартами мають складати: підприємства, що становлять 

суспільний інтерес; публічні акціонерні товариства; підприємства, які здійснюють діяльність 

з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. 

Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та 

консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити 

ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними 

стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової 

звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному 

міжнародними стандартами. Також встановлено нові підходи до розкриття фінансової 

інформації суб’єктами господарювання. Так, окремі категорії підприємств мають 

оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з 

аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі). 

Закон №2164 опубліковано у газеті «Голос України» від 01.11.2017р. №202. 
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3. З 5 січня 2018 року діє нове Положення про ведення касових операцій 

5 січня 2018 року набрало чинності Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті, затверджене постановою Національного банку України від 29.12.2017р. №148. 

Одночасно втратила чинність постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про 

ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004р. № 637. 

НБУ, зокрема, виклав у новій редакції пункт про обмеження розрахунків готівкою: 

Так відповідно до п.6 розділу ІІ Положення суб’єкти господарювання мають право 

здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними 

документами: 

- між собою – у розмірі до 10 000 (десяти тисяч) гривень включно; 

- з фізичними особами – у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень включно. 

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові 

установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів 

у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку 

на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для 

подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб’єктів господарювання та 

фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується. 

Одночасно п.3 розділу І Положення НБУ визначив поняття «готівкові розрахунки»: 

 готівкові розрахунки - платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за 

реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які 

безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. 
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ІІ. Податок на прибуток 

1. Податок на прибуток підприємств - зміни з 1 січня 2018 року 

Офіс великих платників податків інформує, що Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017р. № 2245-VIII, внесені, 

зокрема, такі зміни по податку на прибуток підприємств: 

- змінено  визначення безнадійної заборгованості (для цілей оподаткування банківських 

установ); 

- запроваджено визначення терміну «синдикований кредит», а також особливості 

застосування до нього угод про уникнення подвійного оподаткування; 

- уточнено визначення терміну «роялті», що саме не є роялті для програмної продукції; 

- змінено  визначення терміну «пов’язана особа», це якщо кінцевим беніфіціаром є одна і таж 

фізична особа, або така особа виконує функції виконавчого органу. Уточнено, що кредити 

надані під гарантії держави не впливають на визначення пов’язаності  юридичних осіб; 

- передбачено, що податкова декларація з податку на прибуток, яка розраховується з 

наростаючим підсумком за рік подається у 60-ти денний термін; 

- запроваджена для банків можливість враховувати всю суму резервів, які нараховуються під 

активи, а також передбачені перехідні положення щодо таких операцій; 

- уточнені норми щодо сплати дивідендів платниками єдиного податку: єдинники не 

сплачують авансові внески, платники податку, отримувачі не коригують фінансовий 

результат; 

- внесені зміни до норм щодо податкових наслідків переходу із спрощеної системи на 

загальну для платників четвертої групи; 

- встановлено, що обмеження по операціям із низькоподатковими нерезидентами 

поширюються і на нерезидентів особливих організаційно-правових форм; 

- передбачена можливість не оподатковувати кошти направлені на допомогу спортивним 

неприбутковим організаціям у розмірі до 8 відсотків від оподатковуваного прибутку 

попереднього року;  

- фінансовий результат збільшується на суму повної або часткової компенсації один раз на 

календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території 

України, якщо вони не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб; 

- сума податку на прибуток зменшується на суму акцизного податку сплаченого за дизельне 

пальне, що використане дизельними локомотивами та самоскидами вантажопідйомністю 

понад 75 тонн; 

- до 1 січня 2025 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств - суб’єктів 

літакобудування, що визначені відповідно до норм статті 2 Закону України «Про розвиток 

літакобудівної промисловості»; 

- до 1 січня 2020 року звільнено від оподаткування діяльність щодо використання газу метану 

вугільних родовищ; 

- виключено вимогу щодо необхідності дотримання не низькоподаткового статусу 

нерезидента для розміщених «євробондів»; 

- передбачено норму, яка зазначає, що платники єдиного податку сплачують податок на 

репатріацію, у разі виплат на користь нерезидента. 
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2. Декларацію з податку на прибуток подаємо за новою формою 

Нагадуємо, що декларацію з податку на прибуток необхідно подавати за оновленою формою: 

09.06.2017р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017р. №467 «Про 

внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», що 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.05.2017р. за №642/30510, яким у новій 

редакції викладено форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств) та форми 

додатків до неї. 

Зокрема, у формі Декларації з’явились нові рядки: 

- рядок 07.2 «страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами 

перестрахування»; 

- рядок 09.1 «сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду 

(позитивне значення (рядок 09.1.1 – рядок 09.1.2)):»; 

- рядок 09.1.1 «загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотерею»; 

- рядок 09.1.2 «сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до 

умов її проведення»; 

- рядок 09.2 «сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом «е» підпункту 14.1.11 

пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України». 

Із форми Декларації виключені рядки, пов’язані з розрахунком авансових внесків із податку 

на прибуток підприємств (рядок 26 – до змін), і рядки щодо виправлення помилок по 

авансових внесках (рядки 36, 37, 38та 39). 

Також змінилася таблиця для відміток про наявність додатків. У ній з’явилося нове поле «ФЗ», 

в якому платники мають проставляти позначку «+» під час подання разом із декларацією 

фінансової звітності, адже відповідно до п.46.2 ст.46 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями) платник податку на прибуток подає 

разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у 

порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 

ПКУ. 

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками 

податку на прибуток, є додатком до Декларації та її невід’ємною частиною. 

Внесено зміни до таблиці «Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності» (до змін) Декларації. Тепер у 

формі Декларації вона розміщена відразу за таблицею «Наявність додатків» і має назву 

«Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – 

форм фінансової звітності». 

Крім того, внесено зміни до форм додатків до Декларації, а саме до: 

- додатку ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; 

- додатку ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств; 

- додатку ТЦ «Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових 

зобов’язань платника податку»; 

- додатку ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)»; 

- додатку РІ «Різниці»; 
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- додатку АМ «Інформація щодо нарахованої амортизації»; 

- додатку ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств. 

Наказ №467 набирав чинності з дня його офіційного опублікування (опубліковано у бюлетені 

«Офіційний вісник України» від 09.06.2017 №45). 

 

3. Зміни щодо подання податкової декларації контролюючим органам 

Законом України від 07.12.2017р. №2245-VIII внесено зміни до Податкового кодексу України 

від 02.12.2010р. №2755-V (далі – Кодекс), зокрема зміни до статті 49 «Подання податкової 

декларації до контролюючих органів»: 

Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий 

звітний (податковий) період, що дорівнює: 

- календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка 

розраховується наростаючим підсумком за рік, - протягом 60 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.49.18.6 ст.49 Кодексу). 

Якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується 

наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких 

складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків), 

згідно з відповідним розділом цього Кодексу, зазначена податкова декларація подається у 

строки, визначені пунктом 49.18 цієї статті для такого базового звітного (податкового) 

періоду, крім податкової декларації з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим 

підсумком за рік. (п.49.19 ст.49 Кодексу). 

Для цілей цього Кодексу під терміном «базовий звітний (податковий) період» слід розуміти 

перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом цього Кодексу. 

 

4. Трансфертне ціноутворення 

1 січня 2018 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін у Податковий кодекс 

України та деякі законодавчі акти України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень в 2018 році» від 07.12.2017р. №2245-VIII, яким внесено зміни до Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зокрема в частині трансфертного ціноутворення, 

а саме: 

- доповнено перелік господарських операцій, які є контрольованими: 

- господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним 

представництвом в Україні; 

- доповнено критерії для визнання операцій контрольованими: 

- господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним 

представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких 

господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 

10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий 

(звітний) рік; 
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- уточнено вимоги до документації з трансфертного ціноутворення, яка подається на 

запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну 

політику; 

- змінено термін надсилання запиту центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову і митну політику, для подання документації щодо контрольованих 

операцій з 01 травня на 01 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку 

контрольовану операцію (операції) було здійснено; 

- уточнено строки сплати суми податкового зобов’язання, розрахованого за 

результатами самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових 

зобов’язань за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої 

руки»; 

- уточнено норми щодо укладання договорів за результатами попереднього узгодження 

ціноутворення у контрольованих операціях, що мають односторонній, двосторонній та 

багатосторонній характер. 

 
 

5. Виправлення помилок у звіті про контрольовані операції за минулий звітний період 

Відповідно до пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                  

№2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо платником податку виявлено, 

що у раніше поданому звіті про контрольовані операції (далі – Звіт) інформація надана не в 

повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати: 
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- новий Звіт до закінчення граничного строку подання звіту про контрольовані операції за 

такий самий звітний період; 

- уточнюючий Звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного 

звітного періоду. 

Платник податків під час проведення документальних перевірок не має права подавати 

уточнюючий Звіт. 

Пунктом 50.1 ст.50 ПКУ встановлено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з 

урахуванням строків давності, визначених ст.102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому 

числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій 

ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний 

надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час 

подання уточнюючого розрахунку. 

Форму та Порядок складання Звіту (далі – Порядок) затверджено наказом Міністерства 

фінансів України від 18.01.2016р. №8, зі змінами та доповненнями (далі – Наказ №8). 

Згідно з п.2 розд. І Порядку новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію 

про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту 

з позначкою «звітний»). 

Новий Звіт подається з позначкою «звітний новий», уточнюючий Звіт – з позначкою 

«уточнюючий». 

З урахуванням норми п. 11 підрозд. 10 розд. «Перехідні положення» ПКУ у разі встановлення 

контролюючим органом фактів несвоєчасного декларування контрольованих операцій у 

поданому звіті до платника податків застосовується штраф згідно з п.120.4 ст.120 ПКУ 

незалежно від звітного періоду здійснення контрольованих операцій. Відповідно до п.120.4 

ст.120 ПКУ несвоєчасне, зокрема декларування контрольованих операцій у поданому Звіті 

відповідно до вимог п.39.4 ст.39 ПКУ тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі 

одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня 

податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування 

контрольованих операцій в поданому звіті про контрольовані операції у разі подання 

уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної 

особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року. 

Таким чином, у разі самостійного виявлення платником податків помилок, що містяться у 

раніше поданому Звіті за періоди з 01.01.2015р., платник зобов’язаний подати уточнюючий 

Звіт за формою, затвердженою Наказом №8, зі змінами та доповненнями, про що робиться 

відмітка у графі 1 заголовної частини Звіту. 

Якщо до початку документальної перевірки платником виявлено контрольовані операції, які 

були не задекларовані у раніше поданому Звіті та подано уточнюючий Звіт, в якому додатково 

задекларовані контрольовані операції, то до такого платника застосовується штраф у розмірі 

одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня 

податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування 

контрольованих операцій в поданому Звіті, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму 

для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року. 
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ІІІ. Податок на додану вартість  

1. ПДВ – зміни з 1 січня 2018 року 

Офіс великих платників податків інформує, що набрав чинності Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                    

№2755-VI та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017р. №2245-VIII, який опубліковано в газеті 

«Голос України» 30 грудня 2017 року. 

Вказаним Законом, зокрема: 

- змінена процедура зупинення податкових  накладних/розрахунків коригування. 

Встановлено, що реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН може 

бути зупинена в порядку та  на підставах, встановлених Кабінетом Міністрів України. З 

01.01.2018 року і до прийняття відповідного рішення Уряду зупинення податкових  

накладних/розрахунків не здійснюється; 

- встановлені умови та порядок розблокування та реєстрації податкових  накладних у ЄРПН 

для податкових  накладних, які були заблоковані до дня введення в дію Закону; 

- платникам, які будуть ввозити на митну територію України до 1 січня 2020 року промислове 

обладнання для виробничих потреб, надано право на розстрочку на 24 місяці сплати 

«імпортного» ПДВ; 

- поширено ставку ПДВ 7% на операції з постачання та ввезення на митну територію України 

всіх медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів 

медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що 

підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або 

введення в експлуатацію і застосування в Україні;  

- встановлено, що не є об’єктом оподаткування ПДВ: ввезення на митну територію України 

товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у 

несупроводжуваному багажі; ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна 

вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача (юридичної 

особи) в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-

перевізника у міжнародних експрес-відправленнях; 

- уточнено норму щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання 

(передплати) та доставки дитячих книжкових видань; 

- визначено терміни реєстрації у ЄРПН  для розрахунків коригування податкових  накладних  

на  зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг - протягом 15 календарних днів  із 

дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем 

(покупцем); 

- до 31 грудня 2018 року звільнено від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну 

територію України та з постачання на митній території України виключно електромобілів (у 

тому числі вироблених в Україні); 

- до 1 січня 2023 року поширено звільнення від ПДВ на визначених Кодексом умовах на 

операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата 

за які не вважається роялті, а також розширено поняття «програмна продукція». 
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2. 22 січня 2018 року останній день проведення перерахунку ПДВ 

Звертаємо увагу платників ПДВ, що відповідно до п.199.1 ст.199 розділу V Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) у разі якщо придбані та/або 

виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в 

оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові 

зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПКУ, та 

скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену 

податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки 

сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає 

частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних 

операціях. 

Платник ПДВ за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання 

товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних 

обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (п.199.4 

ст.199 ПКУ). 

Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, 

визначена з урахуванням норм пунктів 199.2 – 199.4 ст.199 ПКУ, застосовується для 

проведення коригування сум податкових зобов’язань, зазначених у п.199.1 ст.199 ПКУ. 

Результати перерахунку сум податкових зобов’язань з ПДВ відображаються у податковій 

декларації з ПДВ за останній податковий період року. 

У разі зняття з обліку платника ПДВ, у тому числі за рішенням суду, коригування 

відображається платником ПДВ у податковій декларації з ПДВ останнього податкового 

періоду, коли відбулося зняття з обліку. 

Згідно з п.199.6 ст.199 ПКУ правила цієї статті не застосовуються у разі: 

- проведення операцій, передбачених пп.196.1.7 п.196.1 ст.196 ПКУ; 

- постачання платником ПДВ відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися 

в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, 

заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних 

фондів та інших подібних операцій; 

- проведення операцій, передбачених пп.197.1.28 п.197.1, пп.197.11 та 197.24 ст.197 ПКУ. 

  



  

ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 
 
 

12 

 

IV. ЄСВ та ПДФО 

1. ЄСВ - зміни з 1 січня 2018 року 

Офіс великих платників податків повідомляє, що з 1 січня 2018 року набрав чинності Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», 

який вніс зміни до Закону України 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 03.10.2017р. №2148-VIII. 

Закон передбачає: 

- зміну бази нарахування єдиного внеску: максимальна величина бази нарахування єдиного 

внеску визначається як максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 

15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом,  замість 25 розмірів 

прожиткового мінімуму до 01.01.2018 року; 

- категорію платників єдиного внеску доповнили членами фермерського господарства, за 

умови, що вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. До 

01.01.2018р. зазначена категорія сплачувала внесок на добровільних засадах шляхом 

укладання договору добровільного страхування; 

- звільняються від сплати єдиного внеску за себе фізичні особи – підприємці (в тому числі 

«спрощенці») та члени фермерського господарства, у випадку отримання ними пенсії за віком, 

або якщо вони є особами з інвалідністю, чи досягли віку встановленого Законом про пенсійне 

страхування та отримують пенсію або соціальну допомогу; 

- фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої групи втрачають право на 

сплату половинної (0,5) ставки мінімального страхового внеску. З 01.01.2018р. вони 

сплачують єдиний внесок у повному мінімальному розмірі, як і інші фізичні особи-підприємці. 

Відповідно періоди здійснення підприємницької діяльності платників єдиного податку першої 

групи зараховуватимуться до страхового стажу у повному розмірі. 

 

2. Кого звільнено від сплати єдиного внеску у 2018 році? 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій» від 03.10.2017р. №2148-VIII внесено зміни до Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. 

№2464-VI (далі – Закон про ЄВ). Зокрема, встановлено, що особи, зазначені у пункті 4 частини 

першої ст. 4 Закону про ЄВ, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони: 

- отримують пенсію за віком; 

- є особами з інвалідністю; 

- досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» від 09.07.2003р. №1058-IV (далі – Закон №1058) та отримують 

відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. 

Як і раніше, такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх 

добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Зазначена норма набрала чинності з 1 січня 2018 року. 

Отже, з 01.01.2018р. фізичні особи - підприємці, які досягли віку, встановленого статтею 26 

Закону №1058 (60 років та мають страховий стаж, зокрема, з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. - не 

менше 25 років) та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу 

(незалежно від виду пенсії) звільняються від сплати єдиного внеску за себе. 
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3. Зміни щодо отримання податкової знижки за навчання за 2017 рік 

З 01.01.2017р. діє норма, передбачена підпунктом 166.3.3 п. 166.3 ст.166 Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – Кодексу), згідно з якою фізична особа - платник 

податку має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного 

податкового року витрати на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних 

закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого 

платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення. 

Таким чином, з 01.01.2018р. скасовано обмеження щодо суми коштів сплачених за навчання 

та обмеження щодо навчального періоду, за який здійснено таку сплату, а враховуватимуться 

фактично понесені платником податку витрати. При цьому загальна сума податкової знижки, 

нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми 

річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна 

плата, зменшена з урахуванням положень п.164.6 ст.164 Кодексу (пп.166.4.2 п.166.4 ст.166 

Кодексу). 

Крім цього, за результатами 2017 року платник податку може скористатись правом на 

отримання податкової знижки, пов'язаної з навчанням члена сім'ї першого ступеня 

споріднення, незалежно від того одержує чи ні такий член сім'ї заробітну плату. 

 

4. Змінено порядок оподаткування ПДФО путівок, наданих роботодавцями 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається 

вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію 

інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які 

надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до 

якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої професійної спілки, 

створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію 

інвалідів, на території України платника податку та/або його членів сім'ї першого ступеня 

споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств 

безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік та за умови, 

якщо вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня звітного податкового року. 

Отже, вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, які надаються 

профспілковою організацією безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) членам 

профспілки, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб при виконанні наступних 

умов: 

- така путівка передбачає відпочинок, оздоровлення та лікування тільки на території 

України; 

- путівка надається профспілковою організацією тільки працівникам – членам профспілки та 

їх дітям віком до 18 років. 

Якщо профспілкова організація надає путівку на інших умовах, вартість такої путівки є 

додатковим благом та оподатковується податком на доходи за ставкою 18% та військовим 

збором за ставкою 1,5% на загальних підставах. 
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Якщо путівка на відпочинок надається безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) 

роботодавцем, то така путівка не вважається оподатковуваним доходом платника податку 

якщо: 

- путівка надається на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України; 

- путівка надається роботодавцем – платником податку на прибуток платнику податку та/або 

членам його сім'ї першого ступеня споріднення; 

- путівка надається один раз на календарний рік; 

- вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2018 році – 18 615 грн. (3723 грн. х 5)). 

- Законом України «Про державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246 V-ІІІ, з 1 

січня 2018 року мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі 3 723 гривні. 

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік 

або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (пп.14.1.263 п.14.1 ст.14 

Податкового кодексу України). 

Якщо путівка на відпочинок надається громадянину роботодавцем на інших підставах, то така 

путівка вважається додатковим благом, і оподатковується податком на доходи фізичних осіб 

за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5% на загальних підставах. 

Зазначена норма передбачена пп.164.2.17 е) п.164.2 ст.164 та пп.165.1.35 п.165.1 ст.165 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, з урахуванням змін, внесених 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 

07.12.2017р. №2245-V-ІІІ. 

 

5. Які доходи фізичних осіб не оподатковуються у 2018 році? 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 

07.12.2017р. №2245-VIII, що набрав чинності 1 січня 2018 року, внесено зміни у Податковий 

кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), зокрема у частині податку на доходи 

фізичних осіб. 

Так, змінами доповнено пп.165.1.35 п.165.1 ст.165 ПКУ, згідно з яким до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: 

- вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію 

інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які 

надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до 

якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, 

створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

- вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію 

інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня 

споріднення, які надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств 

безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що 

вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. 
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6. Добові у 2018 році, які не підлягають оподаткуванню 

Згідно з пп.170.9.1 п.170.9 ст.170 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI до 

оподатковуваного доходу не включаються витрати на відрядження, не підтверджені 

документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові 

витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 

0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень 

за кордон – не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним 

обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку 

за кожен такий день. 

Оскільки з 01.01.2018р. мінімальна зарплата встановлена на рівні 3 723 грн. (згідно ст.8 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII), 

максимальний розмір неоподатковуваних добових витрат у 2018 році становить не більш ніж 

372,30 грн. за добу. 

Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються 

Постановою КМ України від 02.02.2011р. №98. Зокрема, сума добових в межах України для 

таких категорій фізичних осіб встановлюється в межах 60 грн. 

 

7. Стартувала кампанія декларування доходів 

Розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами – платниками 

податків протягом 2017 року, під час якої окремі категорії фізичних осіб: 

- зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2017 рік та 

визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору; 

- мають право подати декларації для отримання податкової знижки. 
 

Обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) 

у платників податків виникає: 

- при отриманні доходів не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які не 

зареєстровані як самозайняті особи, тобто які не є підприємцями або не провадять незалежну 

професійну діяльність; 

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, 

але які не звільнені від оподаткування; 

- при отриманні іноземних доходів; 

- в інших випадках, передбачених законодавством. 

 

8. Декларування іноземних доходів фізичних осіб - резидентів у 2018 році 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ), пп.162.1.1 п.162.1 ст.162 якого встановлено, 

що платниками податку є, зокрема фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як з 

джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи. 

Іноземні доходи - це доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України, які є об'єктом 

оподаткування резидента (пп.163.1.3 п.163.1 ст.163 ПКУ). 
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Згідно з пп.14.1.55 п.14.1 ст.14 ПКУ дохід, отриманий з джерел за межами України, - це будь-

який дохід, отриманий резидентами за межами митної території України, зокрема у вигляді 

спадщини. 

Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших 

активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових 

одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку 

України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (п.164.4 ст.164 ПКУ). 

Порядок оподаткування іноземних доходів передбачено п.170.11 ст.170 ПКУ, пп.170.11.1 

якого визначено, у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, 

сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника 

податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та 

оподатковується за ставкою 18 відсотків, визначеною п.167.1 ст.167 ПКУ. 

Абзацом першим пп.170.11.2 п.170.11 ст.170 ПКУ встановлено, що у разі якщо згідно з 

нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму 

податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними 

підставами у річній податковій декларації. 

Відповідно до п.13.4 ст.13 ПКУ суми податків та зборів, сплачені за межами України, 

зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими 

Кодексом. 

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, 

платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід 

(прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку 

та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації 

у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не 

передбачено чинними міжнародними договорами України (п.13.5 ст.13 ПКУ). 

Також доходи, визначені ст.163 ПКУ, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп.1.2 

п.16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ). 

Ставка військового збору становить 1,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного пп.1.2 

п.16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ (пп.1.3 п.16 1 підрозділу 10 розділу 

XX Перехідних положень ПКУ). 

Отже, дохід, отриманий фізичною особою - резидентом з джерел за межами України у вигляді 

спадщини, включається такою особою до загального річного оподатковуваного доходу 

фізичної особи як іноземний дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і 

військовим збором на загальних підставах. 

 

9. З нового року декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою 

Зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація) та 

інструкції щодо її заповнення внесено наказом Міністерства фінансів України «Про внесення 

змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859»  від 06.06.2017р. 

№556 (далі – Наказ №556). 

Цей наказ набрав чинності 31.12.2017р.  

Починаючи з 01.01.2018р., Декларація подається за новою формою в один із таких способів на 

вибір платника податку: 
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- особисто платником податку або уповноваженою на це особою; 

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 

- засобами електронного зв'язку в електронній формі із застосуванням електронного 

цифрового підпису. 

- Декларації подаються за звітний (податковий) період, що дорівнює: 

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 01 травня року, що 

настає за звітним; 

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 

40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року; 

- календарному кварталу - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) кварталу. 

Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то 

останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або 

святковим днем. 
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V. Акцизний податок 

1. Акцизний податок - зміни з 1 січня 2018 року 

Офіс великих платників податків інформує, що Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017р. №2245-VIII, внесені 

наступні зміни до акцизного податку: 

- змінено імперативне зобов’язання норми пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI щодо необхідності щорічного подання КМУ 

законопроекту про збільшення ставок акцизного податку, визначених в абсолютних 

величинах, на подання такого законопроекту  у разі необхідності; 

- по алкогольним напоям проведено планове вирівнювання пільгової ставки на коньяк до 

ставки на інші спиртові дистиляти (загальне збільшення на 12%); 

- уточнено формулювання норми щодо оподаткування акцизним податком  за зниженою 

ставкою зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природного (натурального) 

бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків,  з вмістом спирту етилового не більше 

8,5 відсотків об’ємних одиниць  (без додання спирту) задля можливості застосування такої 

зниженої ставки також для сумішей таких зброджених напоїв та сумішей таких зброджених 

напоїв з безалкогольними напоями з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць 

(без додання спирту); 

- виключено з підакцизних товарів «Квас живого бродіння» (код 2206 згідно УКТ ЗЕД); 

- по тютюновим виробам встановлено графік збільшення  специфічних ставок акцизного 

податку і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з 

тютюнових виробів у 2018 році (з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%),   та 

у подальшому до 2025 року  на 20% щорічно до досягнення мінімального стандарту ЄС (90 

євро за 1000 штук); 

- з 1 січня 2026 року запроваджено визначення середньозваженої роздрібної вартості сигарет 

та загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети, а також 

встановлено порядок визначення частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного 

податку у середньозваженій роздрібній ціні (60% від вартості) продажу сигарет; 

- з 1 липня 2018 року введені окремі марки акцизного податку на інші тютюнові вироби 

(сигарили); 

- перенесено на рік (з 1 січня 2019 року) строк обов’язкового використання витратомірів-

лічильників та/або рівномірів-лічильників на акцизних складах та одночасно з цієї дати 

запроваджено відповідальність за не обладнання  витратомірами-лічильниками та/або 

рівномірами-лічильниками акцизних складів, на яких здійснюється виробництво, оброблення 

(перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального та/або 

відпуск такого пального без використання витратомірів-лічильників та/або рівномірів-

лічильників; 

- звільнено від  оподаткування акцизним податком операції з передачі в межах одного 

підприємства підакцизної сировини для виробництва не підакцизного бензолу; 

- розширено перелік нафтопродуктів, що можуть бути ввезені в якості сировини для 

виробництва етилену за нульовою ставкою та застосування вексельної форми контролю за 

цільового використанням пального; 

- збільшена кількість випадків застосування нульової ставки акцизного податку при 

використанні речовин в якості компонентів для виробництва моторних палив; 

- передбачена можливість використання засобів електронного зв′язку для передання копії 

податкового векселя при митному оформленні речовин, що використовуються як компоненти 
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моторних палив та ввозяться на митну територію України з метою використання в хімічній 

промисловості; 

- до 31 грудня 2018 року звільняються від оподаткування акцизним податком операцій з 

ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України виключно 

електромобілів (у тому числі вироблених в Україні). 

 

2. Новації для виробників та реалізаторів пального 

Офіс великих платників податків ДФС повідомляє, що 01.01.2018р. набрала чинності 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2017р. №891, якою затверджено Порядок 

ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів – лічильників 

рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку 

(далі – Порядок). 

Крім того, згідно з п.12 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) норми п.230.1 

ст.230 ПКУ щодо обладнання акцизних складів, на території яких здійснюється виробництво, 

оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального, 

витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками застосовуються з 1 січня 2018 

року. 

Порядком передбачено створення багатофункціональної системи контролю з 

автоматизованого збору інформації щодо виробництва та реалізації пального, відстеження в 

режимі он-лайн наявності пального у резервуарах, перерахунку його залишків та надлишків, 

установлення динамічних відхилень його залишків та інших параметрів отримання та відпуску 

пального. 

Відповідно до Порядку адміністратором та держателем Єдиного державного реєстру 

витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі 

облікових даних з них електронними засобами зв’язку (далі – Реєстр) є ДФС України. 

Інформацію до Реєстру вносять виробники та реалізатори пального за допомогою 

спеціального програмного продукту, розробленого ДФС України. 

Порядком також встановлено порядок подання суб’єктами господарювання інформації до 

Реєстру та можливість її коригування. 

Звертаємо увагу, що згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Верховної Ради 

України, зареєстровано «Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 14.11.2017р. за 

№6776-д, згідно з яким в остаточній редакції запропоновано внести зміни до п.12 підрозділу 5 

розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, а саме: цифри «2018» замінити цифрами «2019». 
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VI. Інші зміни в законодавстві 

1. Змінено критерії визначення великих платників податків 

Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 

07.12.2017р. №2245-VIII, з 01.01.2018р. змінено критерії належності платника податків до 

категорії великих платників податків, - з 1 січня 2018 року до цієї категорії відноситимуться 

платники податків, обсяг доходу яких від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні 

податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, визначений за 

середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, або 

загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період 

перевищує еквівалент 1 мільйона євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом 

Національного банку України за той самий період, у разі якщо сума таких податків, зборів, 

платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро. 

Крім того, запроваджено облік великих платників податків за неосновним місцем обліку у 

контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків або його 

територіальних підрозділах щодо наявних в межах населеного пункту за місцезнаходженням 

контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, або його 

територіальних підрозділів, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з 

оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого великого платника податків. 

 

2. Нововведення до спрощеної системи оподаткування з 01.01.2018р. 

01.01.2018р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2018 році» від 07.12.2017р. №2245-VIII, яким внесено зміни до Податкового 

кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами і доповненнями (далі – ПКУ), зокрема у 

частині оподаткування на спрощеній системі, а саме: 

- запроваджено нарахування та сплату податку з доходів нерезидента у порядку, розмірі та у 

строки, встановлені розділом III ПКУ, платниками єдиного податку, які здійснюють на 

користь нерезидента – юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного 

представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з 

України; 

- встановлено, що індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення 

величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь 

(ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду 

(внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком 

четвертої групи, застосовується із значенням 100%. 

 

3. Перереєстрація розрахункових книжок: причини та терміни 

Згідно п.1 глави 1 розділу ІІІ Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг 

обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

14.06.2016р. №547 (далі – Порядок), реєстрація розрахункових книжок (далі – РК) 

здійснюється в контролюючому органі за місцем реєстрації книги обліку розрахункових 

операцій (далі – книга ОРО). 
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Реєстрація першої розрахункової книжки в контролюючому органі відбувається одночасно з 

реєстрацією книги ОРО на окрему господарську одиницю або на РРО, другої та наступних – 

на підставі реєстраційної заяви (п.4 глави 1 розділу ІІІ Порядку). 

Перереєстрація РК здійснюється в порядку, визначеному п. 1 глави 2 розділу II Порядку, при 

перереєстрації суб’єктом господарювання книги ОРО на окрему господарську одиницю або 

перереєстрації реєстратора розрахункових операцій. 

Згідно з п.1 глави 2 розділу II Порядку при зміні даних щодо суб’єкта господарювання, які 

зазначаються у РК (податковий номер або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через 

релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та мають відмітку в паспорті, найменування (прізвище, ім’я, по батькові)), 

адреси та/або назви господарської одиниці, а також при встановленні розбіжностей чи 

помилок у записах реєстраційної сторінки РК суб’єкт господарювання здійснює 

перереєстрацію РК. 

Для цього не пізніше п’яти робочих днів з дня виникнення підстав для перереєстрації суб’єкт 

господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації книги ОРО 

реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація» із зазначенням причини перереєстрації та 

РК, яка підлягає перереєстрації. 

Посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня подання 

реєстраційної заяви проводить перереєстрацію РК шляхом внесення змін до інформаційної 

системи ДФС та здійснення відповідних записів на реєстраційній сторінці РК. 

Усі доповнення або виправлення на реєстраційній сторінці РК засвідчуються підписом 

посадової особи контролюючого органу, яка здійснила перереєстрацію, та печаткою 

контролюючого органу. 

 

4. Новації в рентній платі з січня 2018 року 

Офіс великих платників податків інформує, що Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017р. № 2245-VIII, внесені 

наступні зміни до рентної плати: 

- збільшено ставки з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів; 

- запроваджено ставки рентної плати на видобуток природного газу із нових свердловин з 

покладів, які повністю або частково залягають на глибині до/понад 5000 метрів (крім 

природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність) у розмірі 

12% та 6% відповідно; 

- доповнено перелік, що не належить до об’єктів оподаткування рентною платою за 

користування надрами для видобування корисних копалин, обсягами газу (метану) дегазації 

вугільних родовищ, який не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для 

транспортування, промислового або комунально-побутового споживання. 

Також з 01.01.2018р. набули чинності зміни у частині зменшення кола платників рентної плати 

за спеціальне використання води та порядку нарахування податкових зобов’язань з рентної 

плати за спеціальне використання води передбачені пунктом 110 розділу I Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного 

клімату в Україні» від 21.12.2016р. №1797-VIII внесено зміни до статті 255 Кодексу. 
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5. Плата за землю - зміни з 1 січня 2018 року 

Офіс великих платників податків інформує, що Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017р. №2245-VIII, внесені 

наступні зміни по платі за землю: 

- річна сума орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути 

меншою за розмір земельного податку: 

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не 

більше 3% їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не 

більше 1% їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не 

менше 0,3% та не більше 1% їх нормативної грошової оцінки; 

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі не 

більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці 

Крим або по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% 

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або 

по області; 

- при визначені бази оподаткування земельним податком коефіцієнт індексації нормативної 

грошової оцінки за 2018 рік застосовується із значенням 1; 

- встановлена фіксована ставка земельного податку для земель залізниць  в межах смуг 

відведення та гірничодобувних підприємств для видобування корисних копалин та розробки 

родовищ корисних копалин у розмірі 25% податку; 

- звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для інвалідів І та ІІ груп, 

поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм; 

- звільнено від відповідальності фізичних осіб за несвоєчасну сплату земельного податку, 

якщо податковий орган у визначений Податковим кодексом строк не направив фізичній особі 

повідомлення-рішення на сплату; 

- до 1 лютого 2018 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері земельних відносин, направляє в електронній формі інформацію про нормативну 

грошову оцінку земельних ділянок, яка проведена станом на зазначену дату, до центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику; 

- не пізніше 15 липня поточного року ДФС зобов’язана оприлюднювати на своєму 

офіційному веб-сайті зведену інформацію про нормативну грошову оцінки земель, яку 

проведено. 

- встановлено нові строки сплати єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців, які 

застосовують загальну систему оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну 

діяльність та членів фермерського господарства. З 01.01.2018 року вказані категорії 

зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал до 20 числа 

місяця, що настає за кварталом, за який сплачується такий внесок. 

 

6. Ставки екологічного податку збільшено на 11,2% 

Офіс великих платників податків інформує, що Державною фіскальною службою України 

листом «Про адміністрування у 2018 році екологічного податку» від 05.01.2018р.                      

№466/7/99-99-12-03-04-17 надано роз’яснення щодо адміністрування у 2018 році екологічного 
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податку у зв’язку з прийняттям Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2018 році» від 07.12.2017р. №2245-VIIІ (далі – Закон № 2245), яким внесені 

зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі –  ПКУ). 

Зокрема пунктами 39 – 43 розділу І Закону №2245, які набрали чинності з 01.01.2018р., 

викладені у нових розмірах і порівняно з діючими у 2017 році збільшені на 11,2 відсотка ставки 

екологічного податку (далі – Податок), а саме: 

- за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення; 

- за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих 

речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас 

небезпечності; 

- для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не 

встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки Податку застосовуються 

залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в 

атмосферному повітрі населених пунктів; 

- за викиди двоокису вуглецю; 

- за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти; 

- за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах; 

- за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 

- за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений 

особливими умовами ліцензії строк. 

Платники Податку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом 

Міністерства фінансів України від 17.08.2015р. №715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 03.09.2015р. за №1052/27497 (далі – Декларація), та подають їх протягом 40 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) 

кварталу, до контролюючих органів та сплачують Податок протягом 10 календарних днів, що 

настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації: 

Платники Податку перераховують суми Податку, що справляється за викиди, скиди 

забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, 

відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які 

забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом 

України (із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» від 07.12.2017р. №2233-VIIІ: 

45 відсотків - до загального фонду державного бюджету (крім Податку, що справляється за 

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії 

строк) (далі – Податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів); 

55 відсотків – до спеціального фонду місцевих бюджетів (крім Податку, що справляється за 

утворення радіоактивних відходів), у тому числі: 

- до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних 

громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, – 25 відсотків; 

- обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 30 відсотків; 

- бюджетів міст Києва та Севастополя – 55 відсотків. 
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Податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів, на підставі статті 10 та пункту 

6 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. 

№2246-VIIІ, зараховується по 50 відсотків до загального фонду державного бюджету та 

спеціального фонду державного бюджету. За рішенням платника податку сума Податку може 

сплачуватися щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із 

перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду. 

 

7. Як розраховується податок на нерухомість в 2018 році? 

Нагадаємо, у 2018 році податок на нерухомість нараховуватиметься фізичним особам — 

власникам об’єктів нерухомості за звітний 2017 рік. Так, підпунктом 266.5.1 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) передбачено, що ставки податку для 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та 

юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких 

об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування. 

Мінімальна заробітна плата на 01.01.2017р. визначена у розмірі 3 200,00 грн. Отже, граничний 

розмір ставок, передбачений для розрахунку податку в 2018 році за звітний 2017 рік, не 

повинен перевищувати 1,5 %, або 48,00 грн. за 1 м2 бази оподаткування. 

Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 

266.7.1 статті 266 ПКУ, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого 

самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем 

його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим 

(звітним) періодом (роком). Підпунктом 266.4.1 п.266.4 ст.266 ПКУ визначено, що база 

оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають 

у власності фізичної особи платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, зменшується: 

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; 

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного 

перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, 

у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 

Також, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені 

згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють 

пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або 

нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, 

громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути 

(положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для 

забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) (пп.266.4.2 п.266.4 

ст.266 ПКУ). Водночас, пп.266.4.3 п.266.4 ст.266 ПКУ встановлено, що пільги з податку, 

передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 п.266.4 ст.266 ПКУ, для фізичних осіб не 

застосовуються до об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з 

метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у 

підприємницькій діяльності. 


