
ЯК ЗМІНИЛОСЯ ОПОДАТКУВАННЯ В 2017 РОЦІ?  

АДМІНІСТРУВАННЯ 

(коментар до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення 

інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VIII, далі — Закон № 1797) 

Власне влада зазначала, що реформування в питаннях оподаткування цього разу було 

сконцентровано саме в блоці адміністрування сплати податків. Але чи вдалося їм це, читайте та 

гадайте самі… 

Електронний кабінет платника 

Принаймні, зараз він згаданий у ПКУ. Проте норми про кабінет платника наберуть чинності з місяця, 

наступного за місяцем упровадження в роботу програмного забезпечення, але не пізніше 1 січня 2018 

року. 

Індивідуальні податкові консультації 

Змінено порядок і строки їх отримання. Зміни запрацюють лише з 1 квітня 2017 року. 

Податкова звітність 

Відбулося розширення поняття «декларація». Тепер декларацією визнається також документ, у якому 

відображаються обсяги операцій або доходи, які звільняються від оподаткування. До того ж завдяки 

п. 120.1 ПКУ нині штрафуватимуть не лише за неподання/несвоєчасне подання податкових 

декларацій (розрахунків), а й за неподання/несвоєчасне подання звітності, обов’язок подання якої до 

контролюючих органів передбачено ПКУ. Очевидно, під цю зміну потрапить Звіт про пільги. Зате 

встановлено, що єдиною підставою для відмови в прийнятті електронної звітності є недійсність 

електронного підпису (п. 49.3 ПКУ). 

Електронні документи 

Податківцям заборонили в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних 

документів (п. 49.4 ПКУ). 

Перевірки 

Важливе нововведення — перевірки здійснюватимуть представники Податкової обласного рівня. 

Районні ДПІ не мають права їх проводити (ст. 193 ПКУ). 

Камеральні перевірки. Під час камеральної перевірки може перевірятися також своєчасність 

реєстрації податкових/акцизних накладних (пп. 75.1.1 ПКУ). Також наразі чітко врегульовано строки 

проведення камеральних перевірок — для декларацій/уточнюючих розрахунків це 30 к. дн. за 

останнім днем граничного строку їх подання. А для решти підстав — 1095 к. дн. (п. 76.3 ПКУ). 

Позапланові перевірки. З’явилася додаткова підстава для такої перевірки — ненадання відповіді на 

запит щодо зустрічної звірки (її необхідно надати протягом 10 р.дн. за днем його отримання) (пп. 

78.1.19 ПКУ). 

Змінено строк для надання відповіді на запит податківців на підставі ст. 78 ПКУ — 15 робочих днів, що 

настають за днем отримання запиту (раніше було — 10 робочих днів із дня отримання запиту). 

Податкова вимога та податкова застава 



Податкова вимога не надсилається, якщо сума податкового боргу не перевищує 60 нмдг (1020 грн). 

Для виникнення права на податкову заставу сума податкового боргу повинна перевищити 60 нмдг 

(раніше — 20) (п. 89.2 ПКУ). 

Звіт про пільги = декларація 

Ми вже згадували вище, що по-новому зазвучало визначення податкової декларації з п. 46.1 ПКУ. 

Тепер податкова декларація, розрахунок, звіт (далі — податкова декларація) визначені як документ, 

котрий платник податку подає контролюючому органу в строки, установлені законом, на підставі 

якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, або відображають обсяги 

операції (операцій), доходів (прибутків), відносно яких податковим і митним законодавством 

передбачено звільнення платника податків від обов’язку нарахування та сплати податку й збору. 

У результаті маємо висновок: звіт про суми податкових пільг також уписується в поняття податкової 

декларації. Причому з усіма наслідками, що звідси випливають, а саме: 

 на граничні строки його подання поширюється перенесення з п. 49.20 ПКУ; 

 накладення штрафів за п. 120.1 ПКУ за неподання чи несвоєчасне подання звіту (170 грн — за 

кожне неподання/несвоєчасне подання, 1020 грн — за повторне впродовж року притягнення 

до такої відповідальності). 

Інші деклараційні зміни 

Їх декілька цікавих. 

1. Фінзвітність відтепер є невід’ємною складовою частиною декларації. У зміненому п. 46.2 

передбачено, що така фінзвітність є: (1) додатком до декларації з податку на прибуток і, як і будь-

який додаток, (2) її невід’ємною частиною. 

2. У п. 46.2 більше не міститься згадка про малі підприємства. Це раніше дозволяло подавати їм 

фінзвітність лише з річною декларацією. Тож нині такі платники зможуть подавати до ДФС 

фінзвітність раз на рік, лише якщо застосовують річний період із податку на прибуток. 

3. Описані вище зміни зачепили й неприбутківців. Якщо раніше подання фінзвітності разом із таким 

звітом було справою добровільною, то тепер це — обов’язок. 

4. З’явився новий обов’язковий реквізит у податковій декларації — інформація про додатки, які 

додаються до декларації та є її невід’ємною частиною. 

5. Уточнили п. 48.4 ПКУ, указавши таке: в окремих випадках форма податкової декларації додатково 

може містити такі обов’язкові реквізити, як: дата й номер рішення про включення неприбуткової 

організації в Реєстр неприбуткових установ та організацій; ознака неприбутковості організації; повне 

найменування нерезидента; місцезнаходження нерезидента; назва та код держави резиденції 

нерезидента. 

6. Єдиноподатники також мають право не подавати податкові декларації, якщо у звітному періоді: (1) 

не виник об’єкт оподаткування або (2) немає показників, що підлягають декларуванню. Раніше ДФСУ 

наполягала на тому, що подавати декларацію єдинники повинні завжди. 

7. Розірвання договору про електронну звітність. У ПКУ (п. 49.3) прописали заборону на розірвання 

електронних договорів в односторонньому порядку. Згідно з п. 49.3 ПКУ, єдиною підставою для 

відмови в прийнятті податкової декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі є 

недійсність електронного цифрового підпису такого платника податків. У тому числі, але не 



виключно, — у зв’язку зі спливом строку дії сертифіката відкритого ключа. Для того щоб бути 

прийнятою, податкова декларація має відповідати всім вимогам електронного документа й 

надаватися у форматі, доступному для її технічної обробки. 

Якщо електронний договір був припинений на законних підставах, платник до складання нового 

договору має право подавати податкову звітність особисто чи направляти поштою з повідомленням 

про вручення та з описом вкладення. 

8.Уточнюючий розрахунок. У ПКУ прописали, що 3%-вий штраф не застосовують у разі подання 

уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток за попередній податковий 

(звітний) рік із метою здійснення самостійного коригування згідно зі ст. 39 ПКУ. Для того щоб 

скористатися цією нормою, платникові треба встигнути уточнитися до 1 травня року, наступного за 

звітним. 

Інформація підготовлена за підтримки Кричун П.М.  

та консалтингової компанії TCG CONSULTING  

(власники видання  «Справжня Бухгалтерська Газета»  
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