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ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
І. Загальні
питання

ІІІ. Акциз
3.1. Щодо визначення податкової
пільги та необхідності складати, подавати звіт про суми податкових
пільг

1.1. Щодо спрощення утримання РРО
Прес-служба Кабінету Міністрів України
повідомила, що Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив розробити пакет змін до нормативно-правових актів для спрощення системи
утримання реєстраторів розрахункових
операцій, що сприятиме полегшенню
ведення бізнесу в Україні.

1.2. Щодо заповнення декларації з
ПДВ при експорті або імпорті товарів
вартістю до 150 євро
В базі податкових знань з’явилось
роз’яснення з цього питання. Зокрема,
для відображення операцій із вивезення товарів за межі митної території
України використовуємо Додаток 6 до
декларації з ПДВ. Операції з увезення
на митну територію України, вивезення
за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, не є об'єктом
обкладення ПДВ (пп. 196.1.16 ПКУ). Тож
у податковій декларації з ПДВ операції з
увезення на митну територію України
товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, не відображаються, а операції з вивезення за межі
митної території України незалежно від
обраного митного режиму таких товарів, указуються в рядку 5 з обов'язковим поданням Додатка 6 до декларації з
ПДВ.

ІІ. ПДФО
2.1. Щодо оподаткування окремих
видів доходів
Для цілей оподаткування до дивідендів
прирівнюється також платіж у грошовій
формі, що здійснюється юридичною
особою на користь її засновника та/або
учасника (учасників) у зв'язку з
розподілом чистого прибутку (його частини). Особливості оподаткування
дивідендів передбачено п. 170.5 ст. 170
ПКУ, в залежності від обраної платником податку системи оподаткування.
Для більш детальної інформації можна
ознайомитися з листом ДФС від
28.04.2017 № 9299/6/99-99-13-02-03
-15.
2.2. Щодо оподаткування доходу отриманого резидентом за межами
України
У разі отримання резидентом будь-яких
іноземних доходів за межами митної території України, сума таких доходів має
бути включена до загального річного
оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуватися за ставкою
18 відсотків. Для отримання права на
зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного
органу країни, де отримується такий
дохід
(прибуток),
уповноваженого
справляти такий податок, довідку про
суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній
закордонній дипломатичній установі
України, якщо інше не передбачено
чинними міжнародними договорами
України (п. 13.5 ст. 13 ПКУ). Для більш
детальної інформації можна ознайомитися з листом ДФС від 28.04.2017 №
6007/Г/99-99-13-02-03-14.

Етиловий спирт, який використовується
для виробництва лікарських засобів (у
тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських
засобів у вигляді бальзамів та еліксирів,
оподатковується за нульовою ставкою
акцизного податку за 1 літр 100-відсоткового спирту та включений до „Довідника інших податкових пільг”, який щоквартально формується та розміщується на офіційному веб-порталі ДФС (код
пільги „14020039”). Суми податку та
збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом – платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в
порядку,
визначеному
Кабінетом
Міністрів України (п. 30.6 ст. 30 ПКУ).
Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік
сум таких пільг та складає звіт про суми
податкових пільг. Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість,
дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом
40 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт
не подається. Для більш детальної інформації можна ознайомитися з листом
ДФС від 26.04.2017 № 9010/6/99-99-15
-03-03-15.

3.2. Щодо сплати акцизного податку
за реалізацію товару через мережу
магазинів безмитної торгівлі
У випадку, якщо юридична особа здійснює виключно продаж товарів, у тому
числі і підакцизних, через мережу власних магазинів безмитної торгівлі, то за
такими операціями юридична особа не
є платником акцизного податку. Беручи
до уваги, що юридична особа не є платником акцизного податку за операціями
з реалізації товарів через магазини безмитної торгівлі, обов’язку складання та
подання Декларації до контролюючого
органу за зазначеними операціями у неї
не виникатиме. Для більш детальної інформації можна ознайомитися з листом
ДФС від 26.04.2017 № 9011/6/99-99-15
-03-03-15.

3.3. Щодо зменшення суми акцизного
податку, нарахованого на вироблені
на давальницьких умовах підакцизні
нафтопродукти
При наданні ТОВ підакцизної сировини
ПАТ для виробництва нафтопродуктів
на давальницьких умовах Замовник не
виступає виробником готової продукції,
тому не має права на зменшення податкового зобов’язання на суму податку
сплаченого з підакцизної сировини, яка
використана для виготовлення готової
продукції (нафтопродуктів), виробником
якої є ПАТ. Отже, ТОВ не може застосовувати норму п. 217.6 ст. 217 ПКУ щодо
зменшення суми акцизного податку до
сплати на суму податку, розрахованого
для сировини. Для більш детальної інформації можна ознайомитися з листом
ДФС від 26.04.2017 № 9023/6/99-99-15
-03-03-15.

IV. Судова
практика
4.1. Щодо позовної вимоги про касування наказів податкової про проведення документальної позапланової
виїзної перевірки
У постанові від 07 грудня 2016 року №
К/800/8307/16 ВАСУ зробив наступні
висновки:
Суд касаційної інстанції не може погодитися з висновками судів попередніх
інстанцій про задоволення позовних вимог в частині визнання протиправними
та скасування наказів відповідача від
27.01.2015 № 132 та від 03.06.2015
№ 710 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки» та
визнання протиправними дій із призначення перевірок, проведення перевірок
та оформлення їх результатів актами від
19.05.2015 № 2566/26-58-22-18/31517
914 та від 17.06.2015 № 3120/26-58-22
-02-18/31517914, виходячи з такого.
Непред'явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам або
особам, які фактично проводять розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або пред'явлення направлення, оформленого з порушенням
вимог, установлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових
(службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки. Відмова платника податків
та/або посадових (службових) осіб
платника податків (його представників
або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені не дозволяється. При цьому слід
враховувати, що відповідно до позиції
Верховного Суду України, висловленій в
постанові від 24.12.2010 у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Foods and Goods L.T.D.»
до Державної податкової інспекції у
Калінінському районі м. Донецька, третя особа - Державна податкова адміністрація в Донецькій області, про
скасування рішення про застосування
штрафних (фінансових) санкцій, платник податків, який вважає порушеним
порядок та підстави призначення податкової перевірки щодо нього, має захищати свої права шляхом недопуску
посадових осіб контролюючого органу
до такої перевірки. Якщо ж допуск до
проведення перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді
має бути лише суть виявлених пору-

шень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється
податковими органами. Тобто, згідно з
правовою позицією Верховного Суду
України саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необґрунтованість її
призначення та проведення, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю щодо себе. В
розглядуваній ситуації спірні перевірки
проведено відповідно до наказів від
27.01.2015 № 132 та від 03.06.2015
№ 710 та направлень на перевірку, які
були вручені керівниками підприємства,
а саме генеральним директорам Кузнік
Д.Ю. та Соцькому Р.П., відповідно, до
початку перевірки. Тобто, позивачем
було допущено посадових осіб відповідача до перевірки, що підтверджується актами перевірки від
19.05.2015 № 2566/26-58-22-18/31517
914 та від 17.06.2015 № 3120/26-58-22
-02-18/31517914. При цьому, колегія
суддів зазначає, що саме на етапі допуску до перевірки платник податків може
поставити питання про необґрунтованість її призначення та проведення,
реалізувавши своє право на захист від
безпідставного та необґрунтованого
здійснення
податкового
контролю.
Водночас, допуск до виїзної перевірки
нівелює правові наслідки процедурних
порушень, допущених контролюючим
органом при призначенні податкової перевірки. З огляду на те, що відповідач
фактично реалізував надані йому оспорюваними наказами компетенцію на
проведення перевірок, за результатами
яких складено акти, то правові наслідки
оспорюваних наказів є вичерпаними, а
тому їх скасування не може призвести
до правових наслідків відновлення порушеного права позивача, про наявність якого він стверджує та за захистом якого він звернувся до суду, що
виключає можливість задоволення позовних вимог у даному випадку.

У разі виникнення питань та необхідності отримання консультації, будь ласка,
звертайтеся до спеціалістів АБ "Радзієвський і партнери"
info@rplaw.com.ua
facebook.com/rplawua
http://www.rplaw.com.ua

+38 044 227 67 04
Україна, м. Київ, 01054,
вул. Бульварно-Кудрявська, буд.36, оф.1

