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Зміни в
Податковому
кодексі України

31 липня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України
No.1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України", що охоплює багато змін,
серед яких введення військового податку та запровадження системи
електронного адміністрування ПДВ.

Податок на додану вартість
Змінена норма щодо дати виникнення права на податковий кредит при
постачанні послуг нерезидентом на митній території України.
З 1 січня 2015 року право на податковий кредит за такими операціями
виникатиме на дату складання платником податкової накладної за
операціями за умови її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних. При цьому така податкова накладна вважатиметься
підставою для включення вказаної в ній суми ПДВ до податкового
кредиту, якщо вона зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових
накладних.
Зараз таке право виникає на дату сплати (нарахування) ПДВ за
податковими зобов'язаннями, включеним отримувачем таких послуг до
податкової декларації попереднього періоду.
Законом України від 31.07.2014 р. №1621-VII "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України”
внесено ряд змін до Розділу V «Податок на додану вартість», що
наберуть чинності з 01.01.2015 року.
Саме тому з 01.01.2015 р. усі податкові накладні (незалежно від суми
ПДВ в одній податковій накладній) підлягатимуть реєстрації в Єдиному
реєстрі податкових накладних в електронному вигляді (відповідні зміни
внесено до п.11 підрозділу 2 розділу XX ПКУ).
Податок на доходи фізичних осіб
Об'єктом обкладення військовим збором є, в тому числі, доходи у формі
заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, або
інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються)
платнику у зв'язку з трудовими відносинами.
Уряд України пропонує продовжити військовий збір до 1 січня 2016 року.
Про це йдеться в законопроекті №5079, зареєстрованому у Верховній
Раді.
Кабмін також пропонує підвищити до 2% ставку збору на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі
іноземної валюти.
Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада України погодилася з пропозицією
Кабінету міністрів ввести тимчасовий, до 1 січня 2015 року,
загальнодержавний 1,5% -ий збір на фонд оплати праці – “військовий
збір”.
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Контроль і відповідальність
Податківці вважають, що правило «конфлікту інтересів», встановлене п.
56.21 Податкового кодексу України, застосовується лише при оскарженні
рішень контролюючих органів.
Нагадаємо, що згідно п. 56.21 ПКУ у разі, коли норма цього Кодексу чи
іншого нормативно-правового акта, виданого на його підставі, або коли
норми різних законів чи різних нормативно-правових актів чи норми
одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою і
припускають неоднозначне трактування прав та обов'язків платників
податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість
прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого
органу, рішення приймається на користь платника податків.
Здавалося б, ця норма повинна захищати платника податків за будь-яких
обставин. Однак податківці вважають, що оскільки норма ця закріплена в
положеннях ПКУ, які регулюють порядок оскарження рішень податкових
органів, то ні за яких інших обставин вона не застосовується.
Що ж до принципу презумпції правомірності рішення платника податків,
закріпленого в пп. 4.1.4 ПКУ, то самостійного значення він не має, а
реалізується знову-таки через п. 56.21 ПКУ.
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Відмова від відповідальності
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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