
Коментар матеріалів Звіту Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 

році щодо питань формування і реалізації державної податкової та митної політики  

(стор. 21-25, 27 Звіту) 

Зміст матеріалів Звіту Уряду Коментар 

1. СПРОЩЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 

На розгляд Верховної Ради України внесено проекти законів України: 

 та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

запровадження єдиного рахунку для сплати податків i зборів, 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» (реєстр.№ 7035), розроблених з метою 

запровадження системи сплати податюв i зборів, передбачених 

Податковим кодексом України (крім податку на додану вартість та 

акцизного податку з реалізації пального), єдиного соціального 

внеску через електронний кабінет платника податків на єдиний 

рахунок, який буде відкрито для платника за його згодою 

(бажанням) на центральному piвні Казначейства 

Подання КМУ від 21.08.2017 року.  

Розділом 2 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України  

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII  

доручено КМУ до 1 липня 2017 року розробити і внести до ВРУ 

законопроект щодо запровадження єдиного рахунку.  

Метою законопроекту реєстр.№7035 є спрощення процедури 

розрахунків платників податків.   

Відповідно до частини п’ятої статті 45 Бюджетного кодексу 

України податки і збори визнаються зарахованими до державного 

бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок. 

Передбачений законопроектом єдиний рахунок буде виконувати 

функції транзитного рахунку, тобто такого що слугуватиме для 

попереднього накопичення коштів платників призначених для 

подальшого перерахування за розпорядженням ДФС до 

бюджету. У зв'язку з цим зарахування коштів на такий єдиний 

рахунок платника податків не вважатиметься сплатою податку або 

збору до бюджету, хоча такі кошти будуть вилученими з обороту 

платника податку. 

Запропонований законопроектом механізм сплати зобов'язань 

перед бюджетом призведе до: 

- відволікання обігових коштів платників податків; 

- збільшення кількості транзакцій. 
 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове 

Подання КМУ 26.12.2017 року.  

Законопроектами з метою спрощення умов ведення бізнесу та 
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державне соціальне страхування i податку на доходи фізичних 

oci6» (реєстр.№7445) 

 та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування i податку на доходи фізичних 

ociб» (реєстр.№7444), щодо спрощення умов для ведення бізнесу 

та адміністрування податку з доходів фізичних oci6 та єдиного 

соціального внеску; 

адміністрування податку з доходів фізичних oci6 та єдиного 

соціального внеску вносяться зміни до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів України щодо  об’єднання 

звітності  з ЄСВ та ПДФО.   

 

 «Про внесення змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 cстатті 133 

Податкового кодексу України щодо врегулювання питання 

включення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій» (реєстр.№6534-1), метою якого є забезпечення умов 

для включення недержавних пенсійних фондів до Реестру 

неприбуткових установ та організацій шляхом узгодження норм 

Кодексу iз положеннями Закону України від 9 липня 2003 року № 

1057-lV «Про недержавне пенсйне забезпечення» в частині вимог 

до установчих документів 

Законопроект реєстр.№6534-1 від 15.06.2017 року є 

альтернативним законопроекту поданому н.д. Євлаховим А.С. та 

інші (реєстр. № 6534 від 01.06.2017 року) про внесення змін до 

статті 133 ПКУ. Законопроектами пропонується уточнити правовий 

статус недержавних пенсійних фондів як неприбуткових 

організацій. 

Під час розгляду в Комітеті щодо законопроектів було   

висловлено численні зауваження, тому на розгляд Парламенту 

внесено доопрацьований у Комітеті проект (реєстр. №6534-д) про 

внесення змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ. 

Цим законопроектом пропонується вирішити  проблеми набуття 

неприбуткового статусу недержавними пенсійними фондами без 

запровадження виключень з загального порядку визначення 

неприбуткового статусу платників податків, врахувавши 

особливості їх діяльності визначені у профільному законі «Про 

недержавне пенсійне забезпечення». 

Законопроект (реєстр. №6534-д), Комітетом рекомендовано 

прийняти за основу та у цілому, як Закон України. 

 

З метою створення нової, ефективної служби, яка 

здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у cфepi 

Консультації щодо проекту про службу фінансових розслідувань з 

Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної 

політики не розпочинались і не провадились. Відповідний проект 
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господарської діяльності як прямо чи опосередковано заподіють 

шкоду публічному інтересу у сфері фінансів, Урядом схвалено 

проект Закону України «Про Службу фінансових розслідувань». На 

сьогодні тривають консультації з Комітетом Верховної Ради 

України з питань податкової та митної політики щодо 

опрацювання відповідного законопроекту. 

закону до Комітету не  надходив. 

Протягом 2017 року повною мірою реалізовано зміни в податковій системі (зокрема, передбачений Законом України № 1797-Vlll «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»): 

запроваджено нові прозорі правила відшкодування податку на 

додану вартість, а саме єдиний публічний Реєстр заяв про 

повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану 

вартість, який розміщено на веб-сайті та на підставі якого 

Казначейство в автоматичному режимі здійснює відшкодування 

податку на додану вартість суб’єктам господарювання без 

висновку ДФС (постанова КМУ від 25 січня 2017 р. № 26 «Про 

затвердження Порядку ведення Реестру заяв про повернення суми 

бюджетного відшкодування податку на додану вартість»). При 

цьому Реєстр містить інформацію про заявки платників податку, 

які претендують на відшкодування податку на додану вартість з 

бюджету та вже отримали відшкодування податку на додану 

вартість з бюджету. Таким чином, будь-яка транзакція, яка 

відбувається з поданою на відшкодування податку на додану 

вартість з бюджету заявкою в обов'язковому порядку вноситься 

наступного дня (крім неробочих) до Реєстру; 

Постанову КМУ від 25.02.2017 р. № 26 «Про затвердження 

Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного 

відшкодування податку на додану вартість» прийнято Урядом не за 

власною ініціативою, а на виконання пункту 200.7 статті 200 

Податкового кодексу України. 

Всі показники Реєстру передбаченого Постановою КМУ № 26 

прямо визначені Податковим кодексом України. Такі показники 

були передбачені Податковим Кодексом України і для Реєстру 

заяв на відшкодування ПДВ платників, які відповідають критеріям, 

та який повинен був запроваджений ще з 01.02.2016 року.  

Таким чином "нові прозорі правила відшкодування" ПДВ та 

публічний Реєстр заяв на відшкодування ПДВ встановлені 

Податковим кодексом України ще з лютого 2016 року, а КМУ 

зобов'язаний був лише імплементувати ці правила та затвердити 

форму та порядок ведення Реєстру заяв на відшкодування ПДВ.  

посилено cepвісні функції податкових інспекцій, контрольно-

перевірочну роботу передано на обласний piвень 

Наказом ДФС від 19.10.2016 № 875 «Про функціональні 

повноваження структурних підрозділів територіальних органів 

ДФС» затверджено функції та процедури, які здійснюють Головні 

управління ДФС в областях та м. Києві, державні податкові 

інспекції у районах, містах (крім міста Києва), районах у містах та 

об’єднані державні податкові інспекції головних управлінь ДФС в 
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областях та м. Києві. 

оприлюднене на веб-сайті ДФС річний план-графік 

документальних планових перевірок, а також реєстр заяв про 

розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або 

податкового боргу, який щодня оновлюється 

  План-графік документальних планових перевірок платників 

податків на 2018 рік розміщено на сайті ДФС України за адресою 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html  

  Реєстр заяв про розстрочення та відстрочення грошових 

зобов'язань або податкового боргу на сайті ДФС України відсутній. 

 

запроваджено механізм розстрочення сплати податку на додану 

вартість на строк до 36 календарних місяців без нарахування 

процентів та пені на час ввезення на митну територію України 

устаткування та обладнання для використання у деревообробному 

виробництві та для виробництва медичних виробів (постанова 

КМУ від 4 жовтня 2017 р. № 775 «Про затвердження Порядку 

надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час 

ввезення на митну територію України устаткування та обладнання 

за переліком, визначеним пунктами 58 i 59 підрозділу 2 розділу ХХ 

«Перехідні положення» Податкового кодексу України». 

Постанова КМУ від 04.10.2017 р. № 775 «Про затвердження 

Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість 

під час ввезення на митну територію України устаткування та 

обладнання за переліком» розроблена Урядом не за власною 

ініціативою, а на виконання пунктів 58 i 59 підрозділу 2 розділу 

ХХ «Перехідні положення Податкового кодексу України. 

 

*** 

Уряд спростив умови провадження діяльності у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг суб’єктам господарювання 

малого та середнього бізнесу з незначним обсягом розрахункових 

операцій (постанова КМУ від 18 грудня 2017 р. № 984 «Про 

внесення змін до постанови КМУ від 23 серпня 2000 р. № 1336»). 

Зокрема, переглянуто перелік окремих форм та умов проведення 

діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, 

яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування 

реєстраторів розрахункових операцій з використанням 

розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а 

також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій, у 

paзі перевищення якого е обов'язковим застосування реєстраторів 

Змінено з 200 тис. грн. на 500 тис. грн на одного суб’єкта 

господарювання граничний розмір річного обсягу розрахункових 

операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення 

якого застосування РРО є обов'язковим, 

Звужено коло осіб, яким дозволено проводити розрахункові 

операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з 

використанням розрахункових книжок та книг обліку 

розрахункових операцій, зокрема, з переліку окремих форм та умов 

проведення діяльності, яким дозволено проводити розрахункові 

операції без застосування РРО виключено: 

- структурні підрозділи підприємств та СПД, як і 

використовують найману працю при  наданні побутових послуг з 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html
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розрахункових операцій. ремонту взуття, швейних та трикотажних виробів, виробів 

текстильної та шкіряної галантереї, радіоелектронної апаратури, 

побутових машин і приладів, металевих виробів та хімічного 

чищення; 

- СПД, які здійснюють продаж алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів на повітряних суднах, задіяних у 

міжнародних повітряних сполученнях; 

Постановою КМУ№ 984   СПД - фізичні особи, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, та мають обсяги доходу до 1,0 

млн.грн, зобов'язуються при здійсненні розрахунків за готівку 

застосовувати розрахункові книжки, а у разі продажу пива та 

столових вин – РРО. 

Таке нововведення прямо суперечить п.296.10 ст.296 ПКУ та 

п.6 ст.9 ЗУ «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг», щодо яких такі СПД-фізичні особи звільнені 

від застосування як РРО так і від ведення розрахункових книжок, та 

ст. 15-3 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів», якою суб’єкти господарювання звільняються 

від застосування РРО та застосовують розрахункові книжки та 

книги ОРО під час продажу столових вин. 

Затверджено Порядок ведення Єдиного державного реєстру 

витратомірів-лічильників та piвномірів-лічильним рівня пального у 

резервуарах, передачі облікових даних з них електронними 

засобами зв'язку (постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. № 891). 

Передбачається створення багатофункціональної системи 

контролю з автоматизованого збору інформації щодо виробництва 

та реалізації пального, відстеження в режимі реального часу 

наявності пального у резервуарах, перерахунку його залишків та 

надлишків, встановлення динамічних відхилень його залишків та 

Постанова КМУ  від 22.11.2017 р. № 891 прийнята на виконання 

вимог абзацу сьомого пункту 230.1 статті 230 ПКУ. Вимога щодо 

обов’язкового обладнання з 01.01.2017 року акцизних складів 

пального витратомірами-лічильниками та piвномірами-

лічильниками встановлено  Законом України «Про внесення змін до 

ПКУ та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909 -VIII 

від 24.12.2015 року.  

Цей строк за ініціативою Уряду переносився двічі: 
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інших параметрів отримання та випуску пального. Згідно з 

документом держателем Реестру є ДФС, інформацію до Реестру 

вносять виробники та реалізатори пального за допомогою 

спеціального програмного продукту, розробленого ДФС. Також 

встановлено порядок подання суб’єктами господарювання 

інформації до Реестру та можливість коригування. Реалізація 

постанови дасть можливість здійснювати комплексний контроль за 

виробництвом та реалізацією пального для забезпечення 

запобігання ухиленню від сплати акцизного податку. 

- на 01.01.2018 року ЗУ №1791 -VIII  від 20.12.2016 року «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2017 році» 

- на 01.01.2019 року  ЗУ №2545 -VIII  від 07.12.2017 року «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2018 році». 

 

  

Верховною Радою України прийнято внесений Урядом Закон 

України  від 7 вересня 2017 р. № 2146-Vlll «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів 

нерезидентів-інвесторів у цінні паперів», норми якого дозволили 

покращити інвестиційну привабливість державних цінних паперів 

України для іноземних інвесторів, стимулювати залучення 

фінансування державного та місцевих бюджетів за рахунок 

державних запозичень іноземних інвесторів, а також сприятимуть 

емітентам відповідних цінних паперів (у тому числі держави 

Україна) здійснювати правочини з державним (місцевим) боргом. 

Законопроект (реєстр №7052. 31.08.2017р.) на засіданні Комітету 

05.09.2017 року було рекомендовано прийняти за основу та в 

цілому, як закон. 

 

 

Реалізовано комплекс заходів щодо проведення незалежного 

аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються 

ДФС для адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів, та підготовлено відповідний звіт про його результати 

(постанова КМУ від 21 червня 2017 р. № 484). 

Законом України «Про внесення змін до ПКУ щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII від 21.12.2016 

року(п.5 розділу II. «Прикінцеві та перехідні положення») КМУ доручено 

забезпечити проведення незалежного аудиту баз даних та 

інформаційних ресурсів, що використовуються ДФС ще до 

01.07.2017 року.  

Однак Постановою КМУ № 484 від 21.06.2017 року: 

- лише затверджено Положення про міжвідомчу робочу групу 

з проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних 

ресурсів, що використовуються Державною фіскальною службою 

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/484-2017-%D0%BF/paran13#n13
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України, яка за своїм складом не є фаховою та незалежною ;  

- доручено цій робочій групі повести незалежний аудит баз 

даних та інформаційних ресурсів, що використовуються 

Державною фіскальною службою України, в установлений 

законодавством строк (Постанову прийнято за 10 днів до закінчення 

терміну виконання норми закону). 
   Результатом роботи цієї групи повинен стати Звіт про 

результати проведення аудиту, відомості про наявність якого  

станом на 23.02.2018 р. відсутні. 

 

Крім того, тим же ЗУ№ 1797-VIII від 21.12.2016 КМУ було 

доручено визначити порядок контролю, в тому числі 

моніторингу, Мінфіном процесу адміністрування ДФС 

належних їй баз даних та інформаційних ресурсів, що 

використовуються для адміністрування податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів. 

   

 

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/484-2017-%D0%BF/paran46#n46
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Забезпечено функціонування оновленого «Електронного кабінету 

платника» (наказ MФУ ви 14 липня 2017 р. № 637, зареєстрований 

у Miнюсті 1 серпня 2017 р. за № 942/30810), зокрема: 

• вперше надано можливість платнику виправляти до будь-якого 

органу ДФС електронного листа; 

• запроваджено оприлюднення в режимі реального часу інформації з 

реєстрів ДФС; 

• надано доступ до особистої інформації (індивідуальний  календар, 

реєстрація\-й та облікові дані інтегрованих карток, перелік 

отриманих документів та поданої звітності платника податків), 

• забезпечено можливість користування сервісами систем 

електронного адміністрування податку на додану вартість та 

електронного адміністрування реалізації пального, надсилання 

запиту на отримання інформацій, заяви на реєстрацію платником 

окремих податків, отримання витягу з реєстру. 

забезпечено можливість реєстрації податкових накладних та/або 

розрахунків коригування в Єдиному peєстрі податкових накладних 

i акцизних накладних та/або розрахунків коригування в Єдиному 

peєстрі акцизних накладних. 

Створено програмний Інтерфейс (АР|) та клієнтське програмне 

забезпечення для використання у зовнішніх програмних продуктах 

банків та інших фінансових установ з метою відправлення та 

приймання електронних повідомлень про викриття/закриття 

рахунків платників податків через електронний кабінет платника 

(Програмний модуль). 

У рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного 

декларування доходів державних службовців фізичним особам 

через електронний сервіс «Електронний кабінет платника» надано 

можливість отримати відомості про отримані доходи та утримані 

податків, а також підготувати, заповнити та надіслати декларацію 

про майновий стан i доходи фізичних oci6 в електронному вигляд. 

Географія користувачів електронного кабінету платника охоплює 

США, Нідерланди, Мексику, Італію, Німеччину, Великобританію, 

Швейцарію. Загалом в електронному ка6iнеті платника 

зареєстровано користувачів з понад 70 країн. 

ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII від 

21.12.2016 року(п.5 розд. II. «Прикінцеві та перехідні положення»)  КМУ 

доручено у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом забезпечити розробку, створення та впровадження 

програмного забезпечення електронного кабінету.  

Цим же Законом (абз.2 п.1 розд. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»)   

передбачено, що норми щодо функціонування Електронного 

кабінету платника податків набирають чинності з першого 

числа місяця, наступного за місяцем впровадження у роботу 

програмного забезпечення електронного кабінету, але не пізніше 1 

січня 2018 року. 

Пунктом 421.2  статті 421 Податкового кодексу України прямо 

передбачено функціонал, який необхідно було забезпечити через 

Електронний кабінет платника, та з якого   станом на 23.02.2018 

року реалізовано лише:  

- отримання довідки про відсутність заборгованості; 

- надання доступ до: 

Даних про взяття на облік платників податків; 

Реєстру платників єдиного податку; 

Даних реєстру платників акцизного податку з реалізації 

пального; 

Даних реєстру отримувачів бюджетної дотації; 

Реєстру страхувальників; 

Інформації про РРО; 

Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами;  

Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування; 

Єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій; 

Реєстру платників податку на додану вартість; 

Інформації про книги ОРО; 

Системи обліку публічної інформації; 

Реєстру неприбуткових установ та організацій; 

Бланків податкової звітності; 

Податкового календаря; 

Декларації про майновий стан; 

Договору про визнання електронних документів; 
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 Договір про визнання електронних документів. 

В той же час, реалізовано не весь функціонал, який необхідно 

було запровадити в Електронному кабінеті платника податків на 

виконання статті 42-1 Податкового кодексу України, зокрема 

відсутня можливість: 

вибору способу взаємодії через електронний кабінет та, 

відповідно, відсутнє поле для електронної адреси платника податків 

в облікових даних платника податків; 

перегляду даних щодо митних платежів; 

накладення електронного цифрового підпису посадової особи 

податкового органу та печатки податкового органу на дані, що 

відображаються в електронному кабінеті платника податків 

проведення звірки розрахунків iз накладенням електронного 

цифрового підпису посадової особи податкового органу та печатки 

податкового органу;           управління сумами помилково/надміру 

сплачених грошових зобов'язань; 

  адміністративного оскарження рішень податкових органів; 

  перегляду інформації стосовно рішень про ліквідацію 

контрагентів та про притягнення контрагентів до відповідальності 

за порушення податкового законодавства;            

 внесення змін до облікових відомостей та зняття з обліку; 

 отримання будь-яких документів iз накладенням електронного 

цифрового посадової особи податкового органу та печатки 

податкового органу. 

 

 

- Розроблено програмне забезпечення з забезпечення доступу до 

Єдиного реєстру iндивіндуальних податкових консультацій на 

офіційному веб-портал ДФС через електронний сервіс 

 Абзацом 8 пункту 7 Порядку ведення єдиного реєстру 

індивідуальних податкових консультацій, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 24.05.2017 № 523 передбачено, 
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«Електронний кабінет платника» за посиланням: 

https://cabinet.sfs.gov.ua/ cabinet/faces/public/reestrjspx. 

що реєстр складається із розділів, які дають змогу здійснювати  

пошук індивідуальних податкових консультацій за реєстраційним 

номером, датою, стислим змістом питань (ключові слова), номером 

судової справи та органом, що надав таку консультацію.  

   Однак програмне забезпечення розроблено таким чином, що 

пошук ІПК ускладнений. Для прикладу, за ключовими словами 

здійснити пошук можливо тільки за видом податку.  

   Крім того, в загальному переліку консультацій не здійснюється 

сортування за датою реєстрації, ключовими словами, органом, що 

надав таку консультацію. Тому, для зручності в використанні 

програмне забезпечення з забезпечення доступу до Єдиного реєстру 

індивідуальних податкових консультацій потребує 

доопрацювання. 

Визначено перелік cy6'єктів надання індивідуальних податкових 

консультацій та встановлено єдині вимоги до запитів про надання 

індивідуальних податкових консультацій i до відповідей до них, а 

також вимоги до форми індивідуальної податкової консультації 

для її опублікування (наказ Мінфіну ви 24 травня 2017 р. № 523 

«Про затвердження Порядку ведення единого реестру 

індивідуальних податкових консультацій», зареєстрований у 

Miнюсті від 9 червня 2017 р. за № 719/30587). Це дозволить 

уніфікувати процес надання контролюючими органами 

індивідуальних податкових консультацій платникам податків 

шляхом їх опублікування у Єдиному реєстрі індивідуальних 

податкових консультацій, доступ до якого вільний та безоплатний, 

а також поліпшить якість обслуговування платником податків та 

підвищить рівень обізнаності платників податків у сфері  

оподаткування. 

   Наказ Мінфіну ви 24 травня 2017 р. № 523 «Про затвердження 

Порядку ведення єдиного реєстру індивідуальних податкових 

консультацій», зареєстрований у Miнюсті від 9 червня 2017 р. за № 

719/30587 прийнято на виконання та з дотриманням положень 

викладених в статті 52 Податкового кодексу України. 

Протягом 2017 року проведено відповідні переговори про перегляд 

Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з 
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Королівством Бельгія, Швейцарською Конфедерацію. 

9 жовтня 2017 р. підписано Протокол про внесення змін до Угоди 

про уникнення подвійного оподаткування між Урядами України та 

Туреччини (розпорядження КМУ від 4 жовтня 2017 р. № 714) та 

Протокол про внесення змін до Конвенції про уникнення 

подвійного оподаткування між Урядом України та Урядом 

Сполученого Королівства Великої Британії i Північної Ірландії. 

У період з 14 по 1 5 грудня 2017 р. у м. Мадрид (Королівство 

Іспанія) проведено переговори та повністю узгоджено текст 

Конвенції між Урядом України i Урядом Королівства Іспанія про 

уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим 

ухиленням стосовно податюв на доходи. 

2. РЕФОРМА МИТНИЦЬ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Протягом 2017 року проводилась відповідна робота щодо 

поліпшення якості та підвищення ефективності роботи митниць. 

 

На розгляд Верховної Ради України внесено ряд законопроектів з питань митної політики: 

«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких 

питань виконання Глави 5 Розділу lV Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії i іншими 

державами-членами, з iншої сторони» (реєстр.№ 7473), метою 

якого є запровадження в Україні інституту авторизованого 

економічного оператора, аналогічного тому, що функціонує в ЄС, 

та виконання Україною зобов'язань, передбачених Угодою про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергїі i 

 державами-членами, з iншої сторони; 

Подання КМУ від 29.12.2017 року. Даний законопроект є  

доопрацьованою редакцією урядового законопроекту реєстр. № 

4777, який за наслідками розгляду на засіданні Комітет від . 

21.06.2017 року був рекомендовано повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. Порівняно з 

законопроектом № 4777  у ньому, зокрема: 

термін “уповноважений економічний оператор” (УЕО) замінено 

терміном “авторизований економічний оператор” (АЕО); 

визначено, що авторизованим економічним оператором може 

стати не тільки імпортер або експортер товарів, а й виробник 

товарів, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач 

митного складу; 

уточнено з урахуванням норм законодавства ЄС перелік процедур, 
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які мають застосовуватись при проведенні органом доходів і зборів 

оцінки відповідності заявника критеріям для надання статусу АЕО, 

та зміст таких критеріїв;   

виключено дискреційні норми (“може користуватися”, “може 

надаватися” тощо) та доопрацьовано редакцію ряду положень з 

метою усунення неоднозначності їх тлумачення; 

перелік спеціальних спрощень скорочено з 7 до 4 позицій. Замість 

спеціального спрощення “загальна фінансова гарантія чи звільнення 

від гарантії” введено спеціальне спрощення “загальна фінансова 

гарантія”; 

положення щодо моменту виникнення податкових зобов’язань у 

разі ввезення АЕО товарів на митну територію України за 

спрощеною митною декларацією приведено у відповідність з 

аналогічними нормами Податкового кодексу України тощо. 

При цьому в даному законопроекті залишилася незмінною 

концепція законопроекту реєстр. № 4777 щодо спеціальних митних 

спрощень: такі спрощення передбачається надавати виключно 

авторизованим (уповноваженим) економічним операторам, тоді як 

відповідно до митного законодавства ЄС, спеціальні спрощення, що 

надаються уповноваженим економічним операторам, є лише 

частиною загальної системи спеціальних митних спрощень, для 

отримання багатьох з яких мати статус УЕО не обов’язково.   

 

«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо дерегуляції 

певних видів господарської діяльності контроль за провадженням 

яких здійснюється органами доходів i зборів» (реестрацйний 

номер 7241 ), метою якого є виключити митну брокерську 

діяльність з переліку видів діяльності, контроль за якими 

здійснюється органами доходів i зборів, що сприятиме дерегуляції 

окремих видів господарської діяльності що дасть змогу створити 

Подання КМУ 27.10..2017 року. Даним законопроектом 

передбачається тільки виключення митної брокерської діяльності з 

числа видів діяльності, контроль за провадженням яких 

здійснюється органами доходів і зборів (ст.ст. 404, 406, 408 глави 58 

“Загальні положення щодо здійснення органами доходів і зборів 

контролю за окремими видами діяльності підприємств” розділу XV 

“Здійснення органами доходів і зборів контролю за окремими 
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cпpиятливі умови ведення бізнесу в Україні та підвищити рівень 

захисту cy6'єктів господарювання; 

видами діяльності підприємств” МКУ). Однак при цьому в 

зазначеному розділі залишається глава 59 “Митна брокерська 

діяльність”, що створює правову невизначеність у даному питанні. 

Крім того, скасовуючи дозволи на здійснення митної брокерської 

діяльності, і отже, санкції у вигляді зупинення дії та анулювання 

таких дозволів, даний законопроект не передбачає жодних 

альтернативних важелів впливу на митних брокерів, які порушують 

вимоги законодавства, що є безумовно необхідним з огляду на 

специфіку митної брокерської діяльності. 

Народним депутатом України Довгим О.С. внесено 

альтернативний законопроект (реєстр. № 7241-1), яким 

пропонується більш збалансований підхід до вирішення проблеми 

дерегуляції митної брокерської діяльності. 

 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування 

системи екологічного та радіологічного контролю у пунктах 

пропуску» (реєстр.№7302) та «Про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо реформування системи екологічного та 

радіологічного контролю у пунктах пропуску» (реєстр.№7303), 

реалізаціяя положень яких сприятиме усуненню існуючих на 

законодавчому piвні бар’єрів для реалізації «единого вікна» 

шляхом зменшення часу на проведення контрольних процедур, 

спрощення їх проведення без послаблення безпекової складової, 

що у підсумку матиме позитивний вплив на міжнародний імідж 

держави. 

Подання КМУ 17.11.2017 року. Законопроект реєстр. № 7303 

системно пов’язаний та доповнює законопроект реєстр. № 7302 в 

частині передачі органам охорони державного кордону 

повноважень щодо здійснення радіологічного контролю, а також 

передбачає покладення на органи доходів і зборів здійснення 

екологічного контролю товарів, що переміщуються через митний 

кордон України, на підставі інформації, одержаної від Міністерства 

екології та природних ресурсів України. ГНЕУ висловило ряд 

зауважень та пропозицій до цього законопроекту, але вважає, що за 

умови їх урахування проект може бути прийнято за основу.  

Удосконалено Порядок інформаційного обміну між органами 

доходів i зборів, іншими державними органами та підприємствами 

за принципом «единого вікна» з використанням електронних 

засобів передачі інформації' (постанова КМУ від 22 листопада 2017 

р. № 878). Зокрема передбачено: 

До цього Порядку вже внесено зміни (постанова КМУ від 

31.01.2018 № 44) 
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• зменшення kiлькості сканованих документів шляхом надання 

контролюючим органам необхідних відомостей, які наявні в 

попереднй митнй декларації, 

• визначення контролюючими органами в електронному 

повідомленні підприємству вичерпного переліку оригіналів 

документів, які мають бути пред'явлені/передані під час 

проведення огляду; 

• зменшення часу, протягом якого контролюючими органами може 

бути призначений огляд товарн з 24 до 12 годин; 

• зменшення граничного строку прийняття контролюючими 

органами рішення щодо товарн идо вивозяться за мех митноТ 

території' України, з 24 до 4 годин. 

Середній час митного оформлення товарів на кінець 2017 року у 

разі не спрацювання системи аналізу ризиків становить у митних 

режимах імпорту 94 хвилини, експорту 44 хвилини, транзиту - 18 

хвилин. 

 

Запроваджено єдиний рахунок для всіх митниць ДФС, відкритий 

на ім’я ДФС, що дозволить підприємствам сплачувати митні 

платежі в будь-якій митниці на території України та удосконалить 

порядок зарахування коштів, що вносяться громадянами до/або під 

час митного оформлення, а також платежів в національній валюті 

шляхом використання авансових рахунюв, вакритих на ім’я 

митниць ДФС (наказ Miнфіну від  1 листопада 2017 р. № 898, 

зареєстрований у Мінюсті 23 листопада 2017 р. за № 1429/31297). 

   До набрання чинності наказом МФУ № 898, згідно з наказами 

МФУ № 25/44 (2006 р), № 425/244 (2008 р), № 1165/1032 (2008 р) 

кожна митниця ДФС мала в Державному казначействі України 

депозитний рахунок 3734.  

  Платник податків, для сплати митних платежів, вносив авансові 

платежі (передоплату) на депозитний рахунок 3734, відкритий на 

ім’я митниці ДФС, в якій буде здійснюватись митне оформлення 

товарів. Це створювало не зовсім комфортні умови для платника 

податків, оскільки необхідно було чітко розрахувати суму, яку 

необхідно сплатити під час митного оформлення. У разі, якщо 

платник податків здійснював митне оформлення не на одній 

митниці, то такі авансові платежі необхідно було перерахувати на 

депозитні рахунки всіх митниць, в яких  планувалось здійснювати 

митне оформлення товарів.  
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   Новий порядок, затверджений наказом № 898 передбачає 

функціонування єдиного депозитного рахунку 3734, відкритого на 

ім’я ДФС, зокрема передбачено такий перехідний період: 

   1) переведення підприємств на обслуговування через депозитний 

рахунок 3734, відкритий в Державній казначейській службі України 

на ім’я Державної фіскальної служби України, для зарахування 

авансових платежів (передоплати) здійснюється поетапно: 

   на перехідний період (з 15 січня до 16 липня 2018 року) - за 

рішенням підприємства; 

  з 17 липня 2018 року - на постійній основі; 

Схвалено Стратегію розвитку системи управління ризиками у 

сфері митного контролю на період до 2022 року (розпорядження 

КМУ від 27 грудня 2017 р. № 978), метою якого є визначення 

шляхів розвитку та вдосконалення діючої в Україні системи 

управління митними ризиками з урахуванням міжнародного 

законодавства та кращої міжнародної практики. Реалізація 

Стратегії дасть змогу забезпечити використання в Україні сучасної, 

гнучкої, багатофункціональної системи управління митними 

ризиками, основною метою якої є досягнення оптимального 

балансу між спрощенням процедур міжнародної торгівлі та 

забезпеченням належного рівня контролю відповідно до 

компетенції митниць. 

•  

Основними напрямами реалізації цієї Стратегії є, зокрема: 

- утворення у структурі центрального апарату ДФС та митниць 

окремих структурних підрозділів з питань управління митними 

ризиками, а у структурі підрозділу інформаційних технологій 

центрального апарату ДФС, крім того, – підрозділу з питань 

розроблення і супроводження автоматизованої системи аналізу та 

управління ризиками і проведення аудиту; 

- запровадження механізму надання перевізниками попередньої 

інформації про товари, транспортні засоби, заплановані до 

переміщення, в обсязі та з дотриманням часових нормативів, 

передбачених міжнародними стандартами; 

- запровадження відповідальності перевізників за неподання чи 

несвоєчасне подання або подання попередньої інформації в обсязі 

та в строки, визначені законодавством, або за подання 

недостовірної попередньої інформації; 

- впровадження системи автоматизованого розподілу суб’єктів 

господарювання залежно від характеристик таких суб’єктів та 

історії їх діяльності під час проведення автоматизованого аналізу та 

оцінки ризиків; 

- удосконалення підходів до проведення аналізу та оцінки ризиків 
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під час здійснення контролю правильності визначення митної 

вартості шляхом застосування попередніх рішень з питань 

визначення митної вартості; 

- поліпшення ефективності взаємодії між органами державної влади 

шляхом забезпечення обміну інформацією в режимі реального часу, 

яка може бути використана, зокрема, для проведення аналізу та 

оцінки ризиків, а також для виявлення та припинення порушень 

вимог законодавства з питань державної митної справи. 

3. РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 

Протягом 2017 року Кабінетом Miністрів ініційовано ряд 

законопроектів, зокрема 

-  проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» (реєстр.№6016-д), положення якого 

спрямовано на імплементацію до вітчизняного законодавства 

положень Директиви 2006/43/ЕС та Регламенту 537/2014 про 

особливі вимоги стосовно аудиту суспільно значущих cyб’єктів  

господарювання, так, Законом визначено основні засади аудиту 

фінансової звітності, аудиторської діяльності в Україні та 

врегульовуються відносини, що виникають під час провадження; 

 

    Подання КМУ від 03.02.2017 року. Цей проект фактично був 

альтернативним законопроекту №2534 від 03.04.2015 року, 

внесеному народними депутатами України Кужель О.В. та 

Галасюком В.В. Парламент 22.06.2017 направив законопроекти 

реєстр. №6016 та №2534 на повторне перше читання. При 

доопрацюванні  у Комітеті до повторного першого читання проекти 

були повністю перероблені та   у доопрацьованій  редакції 

(реєстр.№6016-д)  враховані  ключові норми з метою імплементації 

норм до Директиви 2006/43/ЕС та Регламенту 537/2014.  Закон 

прийнято 21.12.2017 року, вводиться в дію 01.10.2018 рому. 

 

З метою гармонізації національного законодавство у сфері 

бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності iз 

законодавством Європейського Союзу, зокрема з положеннями 

Директиви ЕС № 2013/34/ЕС та удосконалення порядку 

застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності на 

ocновi законопроекту, ініційованого Кабінетом Міністрів України, 

5 жовтня 2017 р. Верховною Радою України прийнято 

Закон України № 2164-Vlll «Про внесення змін до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні щодо 

Проект КМУ від 11.05.2016 року. До зазначеного законопроекту 

було подано альтернативний законопроект про внесення змін до 

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні"» реєстр. №4646-1, внесений народними депутатами України 

Продан О.П. та ін. Парламент  08.06.2017 направив законопроект 

реєстр. № 4646 та №4646-1 на повторне перше читання. При 

доопрацюванні  у Комітеті до повторного першого читання проекти 

були суттєво перероблені та   у доопрацьованій  редакції 

(реєстр.№4646-д)  враховані  ключові норми з метою  
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удосконалення деяких положень». Законом встановлено для цілей 

бухгалтерського обліку критерії віднесення підприємств до 

мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств, 

удосконалено порядок подання та оприлюднення фінансової 

звітності, зокрема тієї, що подаватиметься в єдиному електронному 

форматі підприємствами, що застосовують Міжнародні стандарти 

фінансової звітності, надано визначення понять «витрати», 

«доходи», «звітний період», «звіт про платежі на користь держави» 

в частині cyб’єктів, що подають цей звіт, «звіт про управління», 

«власний капітал», «таксономія фінансової звітності», 

«підприємства, що становлять суспільний інтерес», «чистий дохід 

від реалізації  продукції». 

імплементації до Директиви ЕС № 2013/34/ЕС. Закон прийнято 

,05.10.2017 року, набрав чинності 01.01.2018р.   

 

 


