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28 грудня 2015 року

Ексклюзивні Аналітичні Матеріали

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 

ПОДАТОК НА МАЙНО

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

З усіх питань або роз’яснень щодо 
цього матеріалу, будь ласка, 
звертайтеся до:

I. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

1. Порядок визначення об’єкта оподаткування (обрахування подат-
кових різниць) та ставка податку (18%) залишилися незмінними.
2. Скасовується сплата авансових внесків з податку на прибуток. 
Виняток становить сплата до 31 грудня 2016 року авансового внеску у 
розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за 
три квартали 2016 року. Розрахунок такого авансового внеску буде подано 
платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року.
3. Авансові внески при виплаті дивідендів залишаються.
4. Для більшості платників податку запроваджується квартальний 
звітний період (квартал, півріччя, три квартали, рік). При цьому податкова 
декларація розраховуватиметься наростаючим підсумком.
5. Річний податковий (звітний) період встановлюється для наступних 
платників податку:
 новостворених підприємств, що сплачують податок на прибуток 
на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному 
(податковому) році;
 виробників сільськогосподарської продукції;
 платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за 
вирахуванням непрямих податків) за попередній річний звітний (податко-
вий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. 

ПОДАТКОВИЙ 
АЛЕРТ

Валентин Гвоздій
Керуючий партнер, 
адвокат
v.gvozdiy@golaw.ua

Ірина Кальницька
Старший юрист, 
адвокат
i.kalnytska@golaw.ua

24.12. 2015 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних над-
ходжень у 2016 році», яким внесено ряд змін до Податкового кодек-
су. Нижче ми наводимо основні зміни, внесені вказаним Законом.



1. У сфері бюджетного відшкодування:
 повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійсню-
ватиметься в хронологічному порядку відповідно до черговості внесення 
до реєстру заяв  про повернення суми бюджетного відшкодування;
 запроваджено офіційне опублікування інформації про відшкоду-
вання ПДВ з бюджету у вигляді реєстру з відображенням у ньому даних 
про платника податку, заявлених до відшкодування з бюджету сум подат-
ку та стану їх відшкодування;
 встановлено, що бюджетне відшкодування сум податку на додану 
вартість, задекларованих до відшкодування до 1 липня 2015 року здійс-
нюватиметься у порядку, визначеному статтею 200 ПК України у редакції, 
що діяла станом на 1 липня 2015 року.

2. З питань адміністрування податку:
 запроваджено донарахування зобов’язань у разі виявлення за 
результатами вибіркової інвентаризації нестачі придбаних товарів/нео-
боротних активів (за винятком випадку, коли така нестача обумовлена 
знищенням внаслідок дії обставин непереборної сили, що підтверджується 
відповідно до законодавства);
 удосконалено порядок захисту сумлінного платника від несвоєчас-
ної реєстрації податкових накладних/коригувань та забезпечення виправ-
лення помилок контрагентами шляхом встановлення строків перевірки 
контролюючим органом контрагента (протягом 15 днів з дня подання 
скарги платника податку на контрагента) та накладення штрафів за не-
своєчасну реєстрацію і не виправлення помилок у податкових накладних;
 встановлено право на податковий кредит за зареєстрованою по-
датковою накладною, що містить несуттєві помилки;
 з переліку підстав для анулювання реєстрації платника податку 
ПДВ виключено наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців запису про відсутність юридичної особи або 
фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запису 
про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
 встановлено, що не можуть відноситись до податкового кредиту 
суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/
послуг по зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних по-
датковим накладним з визначеними сумами податку за операціями, що не 
є об’єктом оподаткування податком або що звільнені від оподаткування 
відповідно до ПК України та податковим накладним з неправильно вказа-
ним податковим номером платника податку покупця та/або продавця;
 встановлено, що у випадку повернення надміру сплачених гро-
шових зобов’язань з податку на додану вартість, такі кошти підлягають 
поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного ад-
міністрування податку на додану вартість;

II. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  



1. Єдина базова ставка у розмірі 18% (замість двох діючих ставок 
15% та 20%), в тому числі для пасивних доходів, крім дивідендів нарахо-
ваних резидентами-платниками податку на прибуток підприємств, які 
оподатковуватимуться як і раніше за ставкою 5%.
2. Частина місячної пенсії, що перевищує три мінімальні заробітні 
плати, оподатковуватиметься за ставкою 15%.
3. Базовий розмір податкової соціальної пільги зменшився до 50% 
розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на 
місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.
4. Відмінено обов’язок фізичних осіб подавати річну декларацію у ви-
падку, якщо протягом податкового (звітного) року оподатковувані доходи 
нараховувалися одночасно двома або більше податковими агентами і при 
цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищувала 
120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного податкового року.
5. Фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування 
сплачуватимуть ПДФО теж за ставкою 18%. При цьому авансові платежі з 
ПДФО сплачуватимуть до 20 числа місяця, наступного за кожним кален-
дарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). 

3. Оподаткування у сфері сільського господарства:
 до 1 січня 2017 року встановлений спеціальний режим оподатку-
вання ПДВ сільськогосподарських підприємств згідно із пропорцією: 75 
відсотків - сплата в бюджет, 25 відсотків – на спецрахунок для власного 
використання сільськогосподарським підприємством; 
 передбачено скасування спецрежиму оподаткування ПДВ діяль-
ності у сфері сільського господарства з 1 січня 2017 року;
 звільняються від оподаткування операції з постачання на митній 
території України та вивезення в митному режимі експорту та імпорту дея-
ких зернових та технічних культур. 

III. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

IV. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 

1. Зменшено максимальний обсяг доходу для платників III групи 
спрощеної системи оподаткування протягом календарного року до 5 000 
000 гривень (раніше – 20 000 000 гривень)
2.  Збільшено відсоткові ставки єдиного податку для платників III 
групи:
• 3 % доходу (раніше – 2 %) - у разі сплати податку на додану 
вартість; 
• 5 % доходу (раніше – 4 %) - у разі включення податку на додану 
вартість до складу єдиного податку.
3.  Збільшено розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарсь-
ких угідь та/або земель водного фонду для платників IV групи.



1. Підвищено граничну ставку податку для об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості до 3 відсотків (раніше 2 відсотків) розміру міні-
мальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (подат-
кового) року, за 1 м2  бази оподаткування.
2. Встановлено збільшення суми податку на нерухоме майно відмін-
не від земельної ділянки на 25 000 грн на рік у разі наявності у власності 
платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі 
його частки, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/
або 500 кв. м. (для будинку), за кожен такий об’єкт житлової нерухомості 
(його частку).
3. Органи місцевого самоврядування позбавлені права  збільшувати 
граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподатку-
вання.

V. ПОДАТОК НА МАЙНО  

VI. ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК  

1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з віком до  5 років 
(включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року (раніше залежно від об’єму циліндрів двигуна). 
2. Вартість вказаних автомобілів визначається Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі України, за методикою, затвердженою  Кабі-
нетом Міністрів України.
3. Ставка транспортного податку залишилася незмінною – 25 000 
гривень за кожен об’єкт оподаткування

VII. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

1. Запроваджено систему електронного адміністрування реалізації 
пального, яка вводиться з 01 липня 2016 року. 
2. З’являється новий вид платників податку – особи, що реалізують 
пальне
3. Введено акцизну накладну – обов’язковий електронний документ, 
який складається при здійсненні усіх операцій з реалізації  пального на 
внутрішньому ринку. Акцизні накладні діятимуть як податкові накладні з 
ПДВ
- Збільшено ставки акцизного податку, зокрема на спирт, спиртові 
дистиляти та спиртні напої по відношенню до чинних на сьогодні на 50%, 
на пиво на 100%, на вина, крім вин натуральних виноградових на 100%, на 
тютюнові вироби на 40%. 
4. Кабмін набуває повноважень на встановлення мінімальних опто-
во-відпускних та роздрібних цін на тютюнові вироби, тютюн та промислові 
вироби тютюну.



Disclaimer: наведений матеріал підготовлено на підставі оприлюднено-
го на офіційному сайті ВРУ проекту Закону України № 3688 від 22.12.2015. 
Текст Закону, що буде офіційно опублікований може містити інші по-
ложення, ніж наведені вище, про що ми Вас обов’язково повідомимо. 



Вул. Інститутська 19 Б, Офіс 29
01021 Київ, Україна
+380 44 581 12 21

info@golaw.ua
www.golaw.ua

Інформаційний бюлетень Юридичної фірми GOLAW є виданням про актуальні зміни законодавства України. Юридична фірма GOLAW не 
зобов’язується вносити зміни в даний Інформаційний бюлетень у зв’язку з подальшими змінами у законодавстві України. Звертаємо 
Вашу увагу на те, що даний Інформаційний бюлетень не є юридичною консультацією і може бути використаний виключно для отримання 
загальної інформації про його предмет. З метою уникнення ризиків до прийняття будь-яких рішень, пов’язаних з інформацією, що мі-
ститься у цьому Інформаційному бюлетені, будь ласка, зверніться за кваліфікованою консультацією до фахівців нашої фірми в кожному 
конкретному випадку. Юридична фірма GOLAW не несе відповідальності за застосування інформації з даного Інформаційного бюлетеня 
без отримання окремої консультації в кожному конкретному випадку. 


