Вересень’15

ЗМІНИ В
ОПОДАТКУВАННІ
З 1-го вересня 2015 року набув чинності закон україни «про
внесення змін в податковий кодекс україни про зменшення
податкового тиску на платників податків»
Що сталось? Що змінилось? Як працюємо і звітуємо далі?

Прийняття працівника на роботу
Зміни
в оподаткуванні
за новими
правилами
Гарні новини

Податкові декларації:
•

Змінено кінцевий строк для відправлення податкової декларації поштою. Тепер податкова
декларація може бути відправлена за 5 днів до закінчення кінцевого строку подачі у
відповідності до п. 49,5 ПК України.

•

Відповідно до прийнятих змін стало можливо подавати доповнення в електронній формі
для тих платників податку, що подавали декларацію відповідно в електронній формі (див.
п. 46.4 ПК України).

•

Тепер податкова декларація може бути підписана представником платника податку, що діє
на підставі доручення (див. п. 58.1 ПК України).

Податкові консультації:
•

Відтепер податкові консультації надаватимуться контролюючим органам ДФС у м. Києві,
областях, міжрегіональним територіальним органам ДФС.

•

Тепер податкова консультація ОБОВ’ЯЗКОВО має містити обґрунтування застосування
норм податкового права. Сподіваємось, що «відписки» фіскалів просто з цитуванням
набору норм податкового законодавства підуть в минуле.

•

Узагальнення податкових консультацій здійснюватиметься Мінфіном, яке зобов’язано
протягом 5 днів розмістити таке узагальнення на своєму сайті. До речі, платники податків
тепер мають право на оскарження також і наказу про затвердження узагальнюючої
податкової консультації.

Перевірки:
•

Звертаємо увагу на п. 81.1 ПК України, у відповідності до якого встановлено обов’язкові
елементи наказу про проведення перевірки, а саме: дата видачі, назва контролюючого
органу, назва та реквізити господарюючого суб’єкта, відносно якого здійснюється
перевірка, адреса, за якою здійснюється перевірка, мета перевірки, її вид, підстави
проведення перевірки, визначені ПК України, дата початку та термін, протягом якого
триватиме перевірка, період, що перевіряється; наказ також має містити підпис керівника
або його заступника контролюючого органу та печатку. У випадку відсутності хоча б однієї
з перелічених вище вимог, платник податку вправі не допускати контролюючі органи до
проведення перевірки. Нагадаємо, відповідно до новітньої судової практики, визнання
в судовому порядку, незаконним наказу на перевірку за певних обставин, може тягнути
наслідки у вигляді незаконності результатів перевірки.
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Штрафи і пеня:
•

Платники податку, з доходом не більше 20 млн. грн. за попередній звітний період мають право
на скасування штрафних санкцій, які нараховані податковим повідомленням-рішенням. Так,
наприклад у випадку винесення контролюючим органом ППР та за умови перерахування
платником податку податкового зобов’язання, що визначене цим ППР без його оскарження,
штрафні санкції для такого платника податку – скасовуються. Така можливість діє лише
до 31.12.2016 р., при цьому якщо платник податків погоджується на такий варіант, то в
подальшому при скасуванні санкції неможливо оскаржити вже сплачену суму податкового
зобов’язання. Більш того, у випадку повторного винесення контролюючим органом ППР
щодо того ж податку та збору штрафні санкції – не скасовуються (див. п.п. 35 підрозділу 10
розділу 10 ПК України).

•

Тепер у випадку виправлення платником податку самостійно виявленої помилки протягом
наступних 90 днів після кінцевого строку сплати грошового зобов’язання – пеня не
нараховується. За новими правилами, пеня починає нараховуватись лише на 91 день після
кінцевого терміну сплати грошового зобов’язання (див. п.п. 129.1.1, п. 129.9)

Не зовсім гарні новини:

Адмінарешт:
•

У випадку відмови платника податків у допуску працівників контролюючого органу до
проведення перевірки при наявності всіх законних підстав для такого проведення, є
підставою для застосування адміністративного арешту майна платника податків.

Будьте уважні та обережні!
Детальна інформація щодо прийнятих змін до податкового законодавства викладена в листі ДФС
від 28.08.2015 № 32067/7/99-99-22-04-02-17
З питань, що зацікавили Вас виходячи зі змісту цього інформаційного бюлетеню прохання
звертатись до АК «Правочин» будь-яким зручним для Вас способом.
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