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ПЛАН ДОПОВІДІ:
 Загальні положення;

 Електронний кабінет;

 Податкові консультації;

 Погашення податкового боргу;

 Відповідальність: штрафи та пеня;

 Податкові перевірки;
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Законодавство щодо 
внесення змін:

 Закон України «Про внесення змін до Податкового

кодексу України та деяких законодавчих актів України

щодо забезпечення збалансованості бюджетних

надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 р. №1791VIII;

 Закон України «Про внесення змін до Податкового

кодексу України щодо покращення інвестиційного

клімату в Україні» від 21.12.2016 р. №1797-VIII;



Електронний кабінет 
(положення набувають чинності після впровадження у роботу 

програмного забезпечення електронного кабінету але не 
пізніше 01.01.2018 р.):

 перегляд в режимі реального часу інформації про платника

податків;

 проведення звірки розрахунків платників податків з державним

та місцевими бюджетами;

 інформування платників податків про проведення

документальної планової перевірки платника податків;

 забезпечення можливості адміністративного оскарження

рішень контролюючих органів;

 інформування про статус контрагентів за публічно доступними

даними інформаційних ресурсів;



Електронний кабінет-2:

 взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей,

зняття з обліку та інші реєстраційні дії;

 реєстрації контролюючим органом РРО у разі, якщо така

реєстрація передбачена законодавством, подання звітності,

пов’язаної із застосуванням РРО та інших документів;

 отримання будь-якого документа, що стосується такого

платника податків та має бути виданий йому контролюючим

органом згідно із законодавством України.



Податкові консультації:

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

 Протягом 30 календарних 

днів.

 Положення відсутнє

 Положення відсутнє

п. 52.1. ПКУ 

(з 01.04.2017 р.)

п.п.52.3, 53.1 ПКУ

п.4 Прикінцевих та 

перехідних положень ЗУ 

«Про внесення змін до 

ПКУ щодо покращення 

інвестиційного клімату в 

Україні»

 ІПК надаються протягом 25 

к.д., що настають за днем 

отримання такого звернення 

контролюючим органом

 Звільнення від 

відповідальності у разі 

реєстрації ІПК в єдиній базі 

ІПК. УПК має пріоритет над 

ІПК.

 Не може бути притягнуто до 

відповідальності платника 

податків, який діяв 

відповідно до письмової ІПК 

наданої до 01.04.2017 р.



Погашення податкового 
боргу:

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

Орган стягнення має право 

визначити додатковим джерелом 

погашення податкового боргу 

дебіторську заборгованість за 

наявності 2-х умов одночасно: строк 

її сплати настав; право вимоги 

переведено на контролюючий орган;

Стягнення податкового боргу з 

рахунків платника податків 

виключно за рішенням суду.

Положення відсутнє

п. 87.5 ПКУ

п. 95.5 ПКУ

п. 100.11 ПКУ

Схожі положення, однак  у разі відмови 

платника податку укласти договір, 

контролюючий орган повинен 

звертатися до суду.

У певних випадках здійснюється за 

рішенням контролюючого органу без 

рішення суду.

Розстрочення/відстрочення грошового 

зобов’язання чи податкового боргу 

надається за умови передачі у 

податкову заставу майна.



Відповідальність: штрафи

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

Положення відсутнє у цій частині 

п. 120.3. ПКУ

п. 120.4. ПКУ

Неподання платником податків 

визначеної документації з ТЦ після 

спливу 30-ти к.д., наступних за останнім 

днем граничного строку сплати штрафу 

(штрафів) зазначених вище, – тягне за 

собою накладення штрафу у вигляді 5 

розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатної особи, встановленого на 1 

січня податкового (звітного) року 

(8,000.00 грн. з 1 січня 2017р.), за кожен 

календарний день неподання 

відповідної документації;



Відповідальність: штрафи-2:

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

Спеціальний порядок зупинення

реєстрації ризикових податкових 

накладних/розрахунків коригування 

в ЄРПН не був передбачений;

Положення відсутнє

п. 120-1.1 ПКУ

п. 126.2. ПКУ

У разі зупинення реєстрації податкової 

накладної / розрахунку коригування в 

ЄРПН (при відповідності такої 

накладної / розрахунку коригування 

відповідному ступеню ризику –

підстави мають бути визначені з 

01.04.2017р.) штрафні санкції за 

порушення граничних строків реєстрації 

в ЄРПН не застосовуються на період 

зупинення такої реєстрації;

У разі порушення платником податків 

строку сплати до бюджету узгодженого 

грошового зобов’язання, в розмірі суми 

акцизного податку, який сплачується у 

визначених випадках, – штраф в 

розмірі 20 % суми такого грошового 

зобов’язання 



Відповідальність: штрафи-3

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

Відсутність з вини платника податку 

реєстрації податкової накладної в 

ЄРПН протягом 180 календарних днів 

з дати їх складання – штраф 50% від 

суми ПДВ, зазначеної в такій 

податковій накладній.

п. 120-1.2 ПКУ

Відсутність реєстрації ПН протягом 

граничного строку – протягом 365 

календарних днів, що наступають за датою 

виникнення податкових зобов’язань –

штраф 50% від суми ПДВ, зазначеної в 

такій податковій накладній/розрахунку 

коригування; 

Відсутність реєстрації в ЄРПН податкової 

накладної та/або розрахунку коригування 

до такої податкової накладної, що 

зазначена у податковому повідомленні-

рішенні після спливу 10 к.д., наступних за 

днем отримання такого податкового 

повідомлення-рішення, – штраф в розмірі 

50 % суми податкових зобов’язань з 

ПДВ;



Відповідальність: пеня

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

Нарахування пені починається після спливу 

90 днів, наступних за останнім днем 

граничного строку сплати грошового 

зобов’язання, визначеного ПКУ.

при нарахуванні суми грошового 

зобов’язання контролюючими органами –

від першого робочого дня, наступного за 

останнім днем граничного строку сплати 

грошового зобов’язання, визначеного у ППР 

згідно ПКУ

п. 129.1.; п. 129.4 

ПКУ

п. 129.1.; п. 129.4 

ПКУ

Нарахування пені починається  з першого 

робочого дня, наступного за останнім днем 

граничного строку сплати платником податків 

податкового зобов’язання визначеного ПКУ;

при нарахуванні суми податкового зобов’язання, 

визначеного контролюючим органом у випадках, 

не пов’язаних з проведенням податкових 

перевірок, – починаючи з першого робочого 

дня, наступного за останнім днем граничного 

строку сплати податкового зобов’язання (у тому 

числі за період адміністративного та/або судового 

оскарження; 

при нарахуванні суми податкового зобов’язання, 

визначеного платником податків або податковим 

агентом, – після спливу 90 к.д., наступних за 

останнім днем граничного строку сплати 

податкового зобов’язання (із розрахунку 100 % 

річних облікової ставки НБУ);



Податкові перевірки:

ПКУ до 31.12.2016 р.
Положення 

законодавства
ПКУ після 01.01.2017 р.

До 31 грудня 2017 р. продовжено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів

із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Натомість, дія мораторію не

поширюється (i) на податкові перевірки; (ii) на здійснення позапланових перевірок (ст. 2, 6 ЗУ «Про тимчасові

особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

Предметом камеральної перевірки також може бути своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків) та/або

своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН,

акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних,

виправлення помилок у податкових накладних та/або своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового)

зобов’язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах

(пп.75.1.1. ПКУ).

Не може бути предметом планової

документальної перевірки питання

трансфертного ціноутворення, визначені

ст. 39 ПКУ;

абз.3 п.75.1.2. ПКУ

Не може бути предметом планової

документальної перевірки питання дотримання

платником податків принципу «витягнутої

руки».

Камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30

календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані

пізніше, – за днем їх фактичного подання (п.76.3. ПКУ).

Не пізніше робочого дня, наступного за 

днем початку документальної виїзної

планової, позапланової перевірки, 

документальної невиїзної перевірки

абз.2 п.85.2 ПКУ Великий платник податків на запит

контролюючого органу зобов’язаний надати

документи не пізніше двох робочих днів,

наступних за днем отримання запиту;



Оподаткування агробізнесу:

 Скасовано спец. режим ПДВ;

 Змінено ставки земельного податку;

 Скасовано пільги на сплату податку на нерухоме майно 

та зменшено ставку податку;

 Збільшено ставки єдиного податку для 4 групи;

 Передбачено фінансування агросектору;

 Встановлення ставки 0% податку на прибуток для 

малого бізнесу;



Спец. режим ПДВ:

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

 Застосування 

спеціального режиму 

ПДВ

ст. 209 ПКУ,

п.48,49,51,54 підрозділу 2 

Перехідних положень 

ПКУ,

пп. 19-1.1.9. ПКУ

 Можливість внесення до

Реєстру отримувачів

бюджетної дотації відповідно

до Закону України «Про

державну підтримку

сільського господарства

України». Цей Реєстр ведуть

податкові органи.

 У певних випадках не 

застосовуються штрафи до 

с/г підприємств за 

порушення, здійснені в 

період з 1 січня 2016р. по 1 

січня 2017р. 



Земельний податок:

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

Ставки податку за 

земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких проведено: 

для сільськогосподарських 

угідь – не більше 1% від 

їх нормативної грошової 

оцінки.

Окрема ставка для 

сільськогосподарських 

угідь відсутня.

п. 274.1 ПКУ

п. 277.1 ПКУ

Ставки податку за земельні 

ділянки, НГО яких проведено: 

для сільськогосподарських угідь 

– не менше 0,3 % та не більше 

1% від їх нормативної грошової 

оцінки.

Ставки податку за земельні 

ділянки, НГО яких не 

проведено: для 

сільськогосподарських угідь –

не менше 0,3 відсотка та не 

більше 5 відсотків від 

нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по 

Автономній Республіці Крим 

або по області.



Орендна плата:

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

Річна сума орендної 

плати не може бути 

меншою 3 відсотків 

нормативної грошової 

оцінки.

п. 288.5.1 ПКУ

Річна сума орендної плати 

не може бути меншою 

розміру земельного податку, 

встановленого для 

відповідної категорії 

земельних ділянок на 

відповідній території 



Податок на нерухоме майно:

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

Органи місцевого самоврядування до 1 

лютого поточного року подають відомості 

стосовно пільг, наданих ними відповідно 

до цього підпункту. 

Пільги з податку, для фізичних осіб не 

надаються на: 

— об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо 

площа такого/таких об’єкта/об’єктів 

перевищує п’ятикратний розмір 

неоподатковуваної площі, затвердженої 

рішенням органів місцевого 

самоврядування;

Ставка податку – не більше 3 відсотки 

розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, за 1 квадратний метр 

бази оподаткування. 

пп. 266.4.2. ПКУ

пп. 266.4.2. ПКУ

пп. 266.4.3. ПКУ

пп. 266.5.1. ПКУ

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня 

року, що передує звітному, подають відповідному 

контролюючому органу за місцезнаходженням 

об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості 

рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним 

та/або фізичним особам зі сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 

формою, затвердженою КМ України»;

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 

та 266.4.2 цього пункту, для фізичних осіб не 

застосовуються до: 

— об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа 

такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує 

п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, 

встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту; 

Ставка податку – не більше 1,5 відсотки розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 

квадратний метр бази оподаткування. 



Єдиний податок для 4-ї 
групи:

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

для ріллі, сіножатей і пасовищ* -

0,81;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях, - 0,49;

для багаторічних насаджень - 0,49;

для багаторічних насаджень, 

розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях, - 0,16;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, що 

перебувають у власності 

сільськогосподарських 

товаровиробників, які 

спеціалізуються на виробництві 

(вирощуванні) та переробці 

продукції рослинництва на 

закритому ґрунті, або надані їм у 

користування, у тому числі на умовах 

оренди, - 5,4.

п. 293.9.1 ПКУ

п. 293.9.2 ПКУ

п. 293.9.3 ПКУ

п. 293.9.4 ПКУ

п. 293.9.6 ПКУ

для ріллі, сіножатей і пасовищ -

0,95;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах 

та на поліських територіях, -

0,57;

для багаторічних насаджень 

0,57;

для багаторічних насаджень, 

розташованих у гірських зонах 

та на поліських територіях, -

0,19;

для сільськогосподарських 

угідь, що перебувають в умовах 

закритого ґрунту, 6,33.

*(крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності

сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у

користування, у тому числі на умовах оренди



Фінансування агросектору:

 З 01.01.2017 р. набули чинності норми нового Розділу V1

«Державна підтримка виробників окремих видів с/г продукції», які

внесені до Закону України «Про державну підтримку сільського

господарства України» від 24.06.2004 р. № 1877-IV;

 Встановлено перелік видів діяльності, за яким виникає право на

бюджетну дотацію;

 Передбачена процедура внесення с/г виробника до Реєстру

отримувачів бюджетної дотації;

 Державна підтримка с/г виробників передбачена загалом на 5

років.



Фінансування агросектору-2:

Сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю

якого є постачання сільськогосподарських товарів,

вироблених ним на власних або орендованих основних засобах,

причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів

становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів,

поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних

податкових періодів сукупно, має право на бюджетну дотацію

для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та

стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції

після його внесення контролюючим органом до Реєстру

отримувачів бюджетної дотації.



Фінансування агросектору-3:

Види діяльності відповідно до ст. 16-1.3 ЗУ «Про державну

підтримку сільського господарства України:

вирощування овочів і баштанних культур, 

коренеплодів і бульбоплодів 01.13 КВЕД;

вирощування винограду 01.21 КВЕД;

вирощування ягід, горіхів та інших фруктів 

01.25 КВЕД;

 розведення великої рогатої худоби 

молочних порід 01.41 КВЕД;

розведення іншої великої рогатої худоби та 

буйволів 01.42 КВЕД;

розведення коней та інших тварин родини 

конячих 01.43 КВЕД;

розведення овець і кіз 01.45 КВЕД;

розведення свиней 01.46 КВЕД;

розведення свійської птиці 01.47 КВЕД;

розведення інших тварин 01.49 КВЕД;

вирощування тютюну 01.15 КВЕД;

виробництво м’яса 10.11 КВЕД;

виробництво м’яса свійської птиці 10.12 

КВЕД;

перероблення молока, виробництво 

масла та сиру 10.51 КВЕД;

виробництво інших харчових продуктів 

10.80 КВЕД.



Податок на прибуток для 
малого бізнесу:

На період до 31.12.2021 р. застосовується ставка 0% для платників податку на прибуток, у яких

річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний

період, не перевищує 3 млн. грн. та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду

заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у

трудових відносинах, є не меншим як дві МЗП, розмір якої встановлено законом, та які

відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

б) діючі, у яких протягом 3-х послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх

періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів

задекларовано в сумі, що не перевищує 3 млн. грн., та у яких середньооблікова кількість

працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством

порядку в період до 01.01.2017 р. та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 3 млн. грн. та середньооблікова

кількість працівників становила від п’яти до 50 осіб.



Податок на прибуток для 
агробізнесу:

ПКУ до 31.12.2016 р. Положення 

законодавства

ПКУ після 01.01.2017 р.

Положення відсутнє 

виробників сільськогосподарської 

продукції, визначеної статтею 209 ПКУ, 

які можуть обрати річний податковий 

(звітний) період, який починається з 1 

липня поточного звітного року і 

закінчується 30 червня наступного 

звітного року.

пп. 134.1.1. ПКУ

пп. 137.4.1. ПКУ

Платники податку на прибуток – виробники 

сільськогосподарської продукції, які обрали 

річний податковий (звітний) період відповідно 

до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 

ПКУ, фінансовий результат до оподаткування 

за податковий (звітний) період обчислюють 

шляхом зменшення фінансового результату до 

оподаткування за минулий звітний рік на 

фінансовий результат до оподаткування за 

перше півріччя такого року та збільшення на 

фінансовий результат до оподаткування за 

перше півріччя поточного звітного року, що 

визначені відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

або міжнародних;

виробників сільськогосподарської продукції, 

визначеної статтею 209 ПКУ, які можуть 

обрати річний податковий (звітний) період, 

який починається з 1 липня минулого 

звітного року і закінчується 30 червня 

поточного звітного року. 



ПРОБЛЕМИ та РИЗИКИ:

Надання органам ДФС права позасудового стягнення коштів з

рахунків платників податків;

Зупинення реєстрації у ЄРПН податкових накладних;

«податкові канікули» для малого бізнесу;

Збільшення ставок багатьох податків, які сплачує агробізнес;

Збільшення податкового навантаження платників податків;

 Відсутність забезпечення надійного та правильного

функціонування електронних систем та баз даних, захисту від

несанкціонованого втручання у їхню роботу та захисту

конфіденційної інформації в цих системах.



ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В цілому чергова податкова реформа не є досконалою. Поруч із

прогресивними змінами існують додаткові ризики для бізнесу.

Відсутність роз'яснень ДФС створює тимчасовий простір для

формування правових позицій;

Провести фінансовий аудит підприємства для визначення податків та

розміру їх сплати;

Залучати юристів, аудиторів для аналізу податкових ризиків та їх

мінімізації;

Подавати документи на отримання дотацій;

Зареєструвати право власності на об'єкти                                      

нерухомості;
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Дякую за увагу!
Контактна інформація:
Тел: (044) 331-04-85; 
Факс: (044) 272-06-85  

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 
10, оф.45. 

www.lawfirmsofiya.kiev.ua  
Контактна особа –

Дмитро Навроцький


