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З якими «новинками»
від наших
законодавців українці
житимуть у 2014
році

Українське законодавство з 1 січня 2014 р. зазнало чергових змін: деякі
досить радісні, а деякі - навпаки.
Набули чинності чергові зміни до Податкового кодексу України:

Запланованого зниження ставок податку на додану вартість та
податку на прибуток не буде. Як і очікували, ставка ПДВ у 2014
році залишиться на рівні - 20 %. І лише з 01.01.15 р. знизиться до
17%. Ставка податку на прибуток в 2014 році складе 18 %, в
2015 році - 17 % , і лише в 2016 році повинна знизитися до
попередньо запланованих 16 %.


Нові форми декларації ПДВ та декларації про майновий стан і
доходи будемо заповнювати та подавати до органів Міністерства
доходів починаючи з 01 січня 2014 року. Також разом з
Декларацією ПДВ вступила в дію нова форма Реєстру
отриманих та виданих податкових накладних.
Структурно ні Декларація ПДВ, ні Реєстр не змінилися. Не
зазнали особливих змін і Декларація про майновий стан і доходи,
однак відповідно до нової форми потрібно зазначати гривні з
копійками (раніше вказували лише гривні).



Свідоцтво платника єдиного податку - органи Міністерства
доходів і зборів з 1 січня 2014 видавати не будуть.
Скасування даної процедури, за словами Міндоходів, істотно
зменшить обсяг документообігу між платниками податків та
органами Міндоходів, а також, зможе заощадити бюджетні гроші
на виготовлення бланків (до відома: у 2013 році Україна
витратила трохи більше 1 млн. гривень на ці бланки).



Відтепер, побачити всю інформацію про суб'єкт господарювання,
який є платником єдиного податку, можна на сайті Міністерства
доходів і зборів України.



Набрав чинності новий довідник податкових пільг, і хоча значних
змін не відбулося, звітувати про суми отриманих пільг з певного
податку будемо з урахуванням цього Довідника.



Введена нова процедура обробки персональних даних.
У зв'язку з набранням чинності Закону від 03.07.13 р. № 383 -VII з
1 січня 2014 року реєстрація баз персональних даних (ПД)
замінена
процедурою
повідомлення
власниками
ПД
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про
обробку ПД , які становлять особливий ризик для прав і свобод
суб'єктів ПД. Види обробки таких даних , категорії суб'єктів , на
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яких поширюється вимога про повідомлення, визначаються
Уповноваженим і оприлюднені на його офіційному сайті
http://www.ombudsman.gov.ua в розділі «Захист персональних
даних».
Зокрема, встановлено, що персональні дані, що становлять
особливий ризик для прав і свобод суб'єктів, і про обробку яких
необхідно повідомляти Уповноваженого, це дані про: расове,
етнічне та національне походження; політичні, релігійні або
світоглядні переконаннях; членство в політичних партіях та / або
організаціях, профспілках, релігійних організаціях або в
громадських організаціях світоглядної спрямованості, стан
здоров'я; статеве життя; біометричні дані; генетичні дані;
притягнення
до
адміністративної
або
кримінальної
відповідальності, застосування щодо особи заходів в рамках
досудового розслідування; вжиття щодо особи заходів,
передбачених Законом від 18.02.92 р. № 2135-XII «Про
оперативно-розшукову діяльність»; вчинення щодо особи тих чи
інших видів насильства; місцеперебування та/або шляхи
пересування особи.
Власнику ПД не потрібно повідомляти Уповноваженого про
обробку зазначених даних , якщо:

єдиною метою обробки є ведення реєстру для надання
інформації населенню, що є відкритим для населення в
цілому;

обробка здійснюється громадськими об'єднаннями,
політичними партіями та / або організаціями,
профспілками, об'єднаннями роботодавців, релігійними
організаціями, громадськими організаціями світоглядної
спрямованості за умови, що обробка стосується
виключно ПД членів цих об'єднань і не передається без
їх згоди;

обробка необхідна для реалізації прав та виконання
обов'язків власника ПД у сфері трудових правовідносин.

Прийняття
держбюджету на 2014
рік

Особлива увага 16 січня 2014 була прикута до прийняття Закону «Про
Державний бюджет України на 2014 рік».
16 січня 2014 р. було принято Закон про держбюджет на 2014 рік.
Згідно Закону, мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум в
Україні в 2014 році становитиме: з 1 січня по 30 червня залишаться на
рівні грудня 2013 р. (зокрема, для працездатних осіб це 1218 грн.), А
потім будуть підвищуватися з 1 липня і з 1 жовтня і складуть для
працездатних осіб 1250 грн. та 1301 грн. відповідно.
Зокрема Законом встановлено на 2014 рік:

доходи Держбюджету в сумі 392.404.327,7 тис. гривень, у тому
числі доходи загального фонду - у сумі 347.515.815 тис. гривень
та доходи спеціального фонду - у сумі 44.888.512,7 тис. гривень;

витрати Держбюджету в сумі 447.294.687,9 тис. гривень, у тому
числі видатки загального фонду - у сумі 401.113.217 тис. гривень
та видатки спеціального фонду - у сумі 46.181.470,9 тис. гривень;

повернення кредитів до Держбюджету в сумі 4.390.745,1 тис.
гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду у сумі 1.410.091,2 тис. гривень та повернення кредитів до
спеціального фонду - у сумі 2.980.653,9 тис. гривень;
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надання кредитів з Держбюджету у сумі 9.047.619,9 тис. гривень,
у тому числі надання кредитів із загального фонду - у сумі
1.361.341,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального
фонду - у сумі 7.686.278,4 тис . гривень;
граничний обсяг дефіциту Держбюджету - у сумі 59.547.235 тис.
гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального
фонду - у сумі 53.548.652,3 тис. гривень та граничний обсяг
дефіциту спеціального фонду - у сумі 5.998.582,7 тис. гривень.

Контакти

Відмова від відповідальності

Болтунов Максим Олегович

Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття Tax & Fiscal Alert
підготовлена для загального ознайомлення з даним питанням та не є
індивідуальною консультацією спеціаліста. Крім того, оскільки
законодавство постійно змінюється, деяка інформація також може
змінитися вже після того, як стаття була опублікована, і Ассасе не
несе ніякої відповідальності за потенційні ризики та збитки, спричинені
шляхом вживання заходів на основі інформації викладеної вище.
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