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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАПРЯМИ РОБОТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ 

УКРАЇНИ  У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

Щодо податкової політики 
 У ІІ півріччі 2018 році планується здійснити такі подальші кроки: 

 

законопроектні роботи: 

 розроблення законопроекту про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо контролю за трансфертним 

ціноутворенням (реалізація Плану дій BEPS, а саме кроків 8–10 і 

13); 

 розроблення законопроекту щодо внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо критеріїв визначення осіб з високими 

статками і надання повноважень ДФС отримувати доступ до 

інформації про банківські рахунки цих осіб за умов незалежного 

захисту таких даних; 

 розроблення законопроекту щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування в частині здійснення 

адміністрування та контролю за сплатою місцевих податків і 

зборів; 

 розроблення законопроекту про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо приведення класифікації виноробної 

продукції у відповідність з європейською класифікацією; 

 розроблення законопроекту про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо врегулювання існуючих проблемних 

питань та удосконалення адміністрування акцизного податку; 

 імплементація Директиви Ради 2007/74/ЄС про звільнення від 

податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться 

особами, які подорожують з третіх країн;  

 

проекти Законів, які чекають на прийняття ВРУ: 

 подання єдиної звітності з єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку 
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на доходи фізичних осіб – проекти законів України  «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо запровадження 

єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (реєстр. 

№ 7034) та «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і 

зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» (реєстр. № 7035); 

 

розроблення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України та інші завдання у сфері податкової політики та 

адміністрування податків: 

 приєднання України до багатосторонньої конвенції щодо 

виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з 

метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню 

прибутку з-під оподаткування (MLI), що дозволить 

імплементувати кроки 6 і 14 Плану дій BEPS в українське 

законодавство; 

 проведення переговорів та укладення Протоколів про внесення 

змін до Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з 

Урядами інших країн з метою зменшення податкових перешкод 

для закордонних інвестицій та запобігання податковим 

ухиленням стосовно податків на доходи і капітал; 

 розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про 

порядок відкриття/закриття, функціонування єдиних рахунків та 

обмін інформацією про рух коштів на таких рахунках, взаємодії 

інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову та митну політику, та 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів; 

 впровадження електронних податкових перевірок (e-аудит) із 

застосуванням відповідного програмного забезпечення; 

 створення системи оцінки рівня задоволення платників податків 

якістю обслуговування ДФС; 

 проведення оцінки основних компонентів податкового 
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адміністрування з використанням Методики діагностики 

податкового адміністрування (TADAT); 

 проведення перевірки (психологічного відбору, контролю 

кваліфікації та здібностей співробітників, психометричного і 

поліграфічного тестування тощо) працівників ДФС та її 

територіальних органів, у тому числі співробітників підрозділів, 

які виконують контролюючі функції, оприлюднення результатів 

проведеної перевірки на офіційному веб-порталі ДФС; 

 

Щодо митної політики 
  

У ІІ півріччі 2018 році планується здійснити такі подальші кроки: 

 

наближення законодавства України з питань державної митної 

справи до митного законодавства ЄС, зокрема: 

 розробка, погодження із заінтересованими державними 

органами, із залученням народних депутатів та сторони ЄС 

проекту закону «Про спільний режим транзиту» та внесення його 

на розгляд Верховної Ради України; 

 розробка, погодження із заінтересованими державними 

органами, із залученням народних депутатів та сторони ЄС 

законопроекту щодо приведення Митного кодексу України у 

відповідність до Митного кодексу ЄС; 

 

проекти Законів, пов’язані з виконанням зобов’язань, взятих в 

рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які чекають на 

прийняття ВРУ: 

 щодо запровадження інституту авторизованого економічного 

оператора – проекти законів України «Про внесення змін до 

Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 

5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної  енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони» (реєстр.№ 7473 від 29.12.2017) та  «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо особливостей 

оподаткування операцій із ввезення на митну територію України 

товарів уповноваженими економічними операторами» (реєстр. № 
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4776 від 03.06.2016); 

 щодо захисту прав інтелектуальної власності - проект Закону 

України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення 

товарів через митний кордон України» (реєстр. № 4614 від 

06.05.2016);  

 щодо звільнення від ввізного мита – проект Закону України «Про 

внесення змін до Митного кодексу України” (щодо виконання 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)» (реєстр. № 4615 від 

06.05.2016) – наразі аналізується європейськими експертами на 

предмет визначення обсягу, в якому положення Митного кодексу 

України і законопроекту № 4615 відповідають законодавству ЄС; 

 

розроблення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України та інші завдання: 

 подальший розвиток електронної системи обміну інформацією за 

принципом “єдиного вікна” шляхом прийняття постанови 

Кабінету Міністрів України в частині комплексних змін до 

порядку попереднього документального контролю, порядку 

здійснення державних видів контролю контролюючими 

органами, скорочення переліку документів, необхідних для 

здійснення відповідних видів контролю тощо; 

 практична реалізація принципу сплати митних платежів з 

єдиного авансового рахунку, відкритого на ім’я ДФС в 

Держказначействі 

 розвиток системи управління ризиками у сфері митного 

контролю та модернізація інформаційно-телекомунікаційної 

системи митниці; 

 розроблення нормативно-правових актів для реалізації в повному 

обсязі інституту авторизованого економічного оператора - після 

ухвалення Парламентом законопроекту про запровадження в 

Україні інституту авторизованого економічного оператора, який 

є одним із основних базисів митного співробітництва між 

Україною та ЄС. 
 


