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АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 2017

Функції, права та обов'язки
контролюючих органів
Міністерству фінансів України делеговано наступні функції:
 здійснення координації діяльності контролюючих органів;
 затвердження нормативно-правових актів з питань, що належать
до компетенції контролюючих органів;
 прогнозування, аналіз надходження податків, зборів, платежів,
джерел податкових надходжень, вивчення впливу
макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ до
міжнародних організацій, інших міжнародних договорів України на
надходження податків, зборів, платежів, надання пропозиції щодо
збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;
 інші функції.

Функції, права та обов'язки
контролюючих органів
Виокремлено функції державних податкових інспекцій:
 здійснення сервісного обслуговування платників податків;
 здійснення реєстрації та ведення обліку платників податків та
платників єдиного внеску, об'єктів оподаткування та об'єктів,
пов'язаних з оподаткуванням;
 формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб платників податків, Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб, реєстрів, ведення яких покладено законодавством
на контролюючі органи;
 виконання інших функцій сервісного обслуговування платників
податків, визначених законом.

Функції, права та обов'язки
контролюючих органів
З 01.01.2017 р. контролюючі органи одержали нові
права, зокрема:
 Отримувати на підставі рішення суду інформацію про договори
боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий
найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється
банком (пп. 20.1.5 ПКУ);
 під час виконання податковим керуючим повноважень, визначених
ПКУ, дозволено проводити фотозйомку та відеозапис (пп. 20.1.17 ПКУ);
 у випадках, передбачених законом, податковий керуючий має право на
безпосередній доступ до інформації про боржників, які містяться в
державних базах даних і реєстрах, у т.ч. електронних (пп. 20.1.24 ПКУ);
 звертатися до суду щодо зобов'язання платника податків, який має
податковий борг, укласти договір щодо переведення права вимоги
дебіторської заборгованості цього платника на контролюючий орган
(пп. 20-1.35 1 ПКУ).

Функції, права та обов'язки
контролюючих органів
З 01.01.2017 р. контролюючим органам заборонено вимагати від
платника податків надання:

 інформації, що була отримана контролюючим органом раніше в
установленому законом порядку, у т.ч. інформації, що міститься та
опрацьовується в інформаційних базах, які ведуться відповідно до
ст. 74 ПКУ;
 документів, у яких містяться відомості, внесені до відповідних
інформаційних баз, що ведуться відповідно до ст. 74 ПКУ.

Делегування функцій
контролюючих органів
 З 01.01.2017 р. керівники контролюючих органів отримали право
надавати посадовим (службовим) особам такого органу повноваження на
виконання певних функцій, передбачених ПКУ, законодавством з питань
сплати єдиного внеску, іншим законодавством, контроль за дотримання
якого покладено на контролюючі органи, за погодженням з керівником
Державної фіскальної служби України.
 Кабмін може встановлювати обмеження для надання керівниками
контролюючих органів повноважень на виконання певних функцій
посадовим (службовим) особам такого органу.
 Перелік уповноважених осіб контролюючого органу та переданих таким
особам функцій має оприлюднюватись на офіційному веб-сайті ДФСУ
(пп. 21.1.8 ПКУ)

Податкова звітність
Податкова декларація, розрахунок, звіт - документ, що подається платником
податків (у т.ч. відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ)
контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого
здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання або
відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких
податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника
податку від обов'язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що
свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників
податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку (п. 46.1
ПКУ).

Фінансова звітність, що складається та подається платниками податку на
прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями,
є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про
використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її
невід'ємною частиною.

Податкова звітність
З 01.01.2017 р. інформація про додатки, що додаються до податкової
декларації та є її невід'ємною частиною вважається обов'язковим
реквізитом податкової декларації.

В окремих випадках форма податкової декларації додатково може
містити такі обов'язкові реквізити:
• дата та номер рішення про включення неприбуткової організації до
Реєстру неприбуткових установ та організацій;
• ознака неприбутковості організації;
• повне найменування нерезидента;
• місцезнаходження нерезидента;
• назва та код держави резиденції нерезидента

Податкова звітність
Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації
засобами електронного зв'язку в електронній формі є недійсність
електронного цифрового підпису такого платника податків, у т.ч. у зв'язку
із закінченням строку дії сертифіката відкритого ключа, за умови що така
податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і
надана у форматі, доступному для її технічної обробки (п. 49.3 ПКУ)

У разі припинення договору про визнання електронних документів з
підстав, визначених законом, платник податків має право до складення
нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений
підпунктами "а" і "б" п. 49.3 ПКУ (особисто чи поштою).
Контролюючим органам забороняється в односторонньому порядку
розривати договір про визнання електронних документів (п. 49.4 ПКУ)

Запити контролюючих органів
Зменшено строк надання інформації на запити контролюючих органів —
з одного місяця до 15 робочих днів (п. 73.3, п. 78.1 ПКУ).
У разі проведення зустрічної звірки інформація на запит
контролюючого органу має бути надана протягом 10 робочих днів з
дня, наступного за днем отримання запиту.
Ненадання інформації для проведення зустрічної звірки у 10-денний
строк є підставою для проведення документальної позапланової
перевірки з питань, зазначених у запиті контролюючого органу
Документальне підтвердження інформації, що надається на вимогу
контролюючого органу у разі проведення зустрічної звірки, може бути
надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника
податків.

Податкові перевірки
З 01.01.2017 р. предметом камеральної перевірки також може бути (абз.
2 пп. 75.1.1 ПКУ):
 своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків);
 своєчасність реєстрації ПН/РК у ЄРПН, виправлення помилок у ПН;
 своєчасність реєстрації акцизних накладних та/або розрахунків
коригування до акцизних накладних у ЄРАН;
 своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового)
зобов’язання виключно на підставі даних, що зберігаються
(опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах.
Камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку
може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають
за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи
були надані пізніше, - за днем їх фактичного подання (п. 76.3 ПКУ).
З інших питань камеральна перевірка проводиться з урахуванням строків
давності, визначених ст. 102 ПКУ.

Податкові перевірки
Плани-графіки документальних планових перевірок на поточний рік
мають оприлюднюватись на офіційному сайті ДФСУ до 25 грудня року, що
передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові
перевірки.

З 01.01.2017 р. збільшено з 10 до 15 робочих днів строк надання відповіді
на запит контролюючого органу, порушення якого дає право проводити
позапланові перевірки у випадках, передбачених ст. 78 ПКУ.

З 01.01.2017 року великі платники податків на запит контролюючого органу
мають надавати в електронній формі копії документів, що належать або
пов'язані з предметом перевірки, протягом двох робочих днів з дати
отримання запиту (раніше – протягом одного робочого дня за дати початку
перевірки) – п. 85.2 ПКУ.

Податкові перевірки
З 01.01.2017 р. відповідно до нової редакції п. 102.1 ПКУ контролюючий
орган (крім випадків, визначених п. 102.2 ПКУ), має право провести
перевірку не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення
перевірки контрольованої операції відповідно до ст. 39 ПКУ), що настає
за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а
якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її
фактичного подання.
У разі відмови платника податків у допуску посадових (службових) осіб
контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими)
особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки,
невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт
відмови, із зазначенням заявлених причин відмови.
У разі відмови платника податків підписати акт, що засвідчує факт відмови у
допуску до проведення перевірки, посадовими (службовими) особами
контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в
отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього.

Податкові перевірки
Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки вручається особисто
платнику податків чи його представникам або надсилається у порядку,
визначеному ст. 42 ПКУ, не пізніше наступного робочого дня після
його реєстрації.
Збільшено з п'яти до семи робочих днів строк розгляду контролюючим
органом заперечень та/або додаткових документів поданих платником
податків у разі незгоди з висновками акту чи довідки про результати
перевірки (п. 86.7 ПКУ).
У разі якщо платник податків виявив бажання брати участь у розгляді його
заперечень та/або додаткових документів, контролюючий орган зобов'язаний
повідомити такому платнику податків про місце і час проведення такого
розгляду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього
заперечень та/або листа про надання додаткових документів, але не пізніше
ніж за чотири (раніше – два) робочі дні до дня їх розгляду (п. 86.7 ПКУ)

Сплата грошових зобов'язань
Якщо здійснення заходів щодо погашення податкового боргу платника податків
шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, не привело до
повного погашення суми податкового боргу або у разі недостатності у платника
коштів для погашення податкового боргу, то контролюючий орган:
 визначає дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої
настав, джерелом погашення податкового боргу такого платника податків;
 укладає з платником податків договір щодо переведення права вимоги такої
дебіторської заборгованості. У разі відмови платника від укладення такого
договору, контролюючий орган звертається до суду щодо зобов'язання
платника податків укласти цей договір (п. 87.5 ПКУ).

Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за
місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг
платника податків (п. 59.1 ПКУ)
Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума
податкового боргу платника податків не перевищує 60 НМДГ – 1020 грн.
(раніше – 20 НМДГ)

Податкова застава
Право податкової застави також виникає у випадку розстрочення,
відстрочення, грошового зобов’язання чи податкового боргу, сума якого
складає 1 млн. грн. і більше - з дня укладання договору про
розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань (пп. 89.1.3 ПКУ)
Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума
податкового боргу платника податків не перевищує 60 НМДГ – 1020 грн.
(п. 89.2 ПКУ)
У разі відмови платника податків від підписання акта опису майна, на яке
поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право
залучати до опису майна платника податків не менш як двох понятих (п.
91.3 ПКУ)

Податкова застава

Договір купівлі-продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, що
укладається за результатами проведених торгів, обов'язково має бути
підписаний платником податків - боржником, майно якого було продано
на торгах.
У разі відмови боржника від підписання договору купівлі-продажу такий
договір підписується керівником (його заступником або уповноваженою
особою) контролюючого органу, за дорученням якого здійснювався
продаж майна, у присутності не менш як двох понятих (п. 95.14 ПКУ)

Податкова застава
Якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов'язання
та/або
пені,
визначених
платником
податків
у
податковій
декларації/уточнюючому розрахунку, стягнення коштів за рахунок готівки
та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням
керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого
органу без звернення до суду, за умови що
 такий податковий борг перевищує 5 млн. грн.
 такий податковий не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних
за останнім днем граничного строку його сплати,
 відсутні зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків
помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов'язань.
Рішення про стягнення коштів з рахунків платника є вимогою стягувача до
боржника, що підлягає негайному та обов'язковому виконанню шляхом
ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної
системи.
Рішення про стягнення готівкових коштів вручається такому платнику податків і
є підставою для стягнення.

Відстрочення та розстрочення
грошових зобов'язань та
податкового боргу
Рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового
боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум
або їх частки щодо загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить
за межі одного та/або більше бюджетних років, у разі, якщо сума, заявлена до
розстрочення, відстрочення, або сума розстрочених, відстрочених
грошових зобов'язань чи податкового боргу, щодо яких переносяться
строки сплати, становить 1 млн. грн. та більше, приймається керівником
(його заступником або уповноваженою особою) ДФСУ за погодженням з
Міністерством фінансів України (п. 100.9 ПКУ).

Рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового
боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум,
якщо сума попередньо наданого розстрочення, відстрочення грошових
зобов'язань чи податкового боргу не була погашена, приймається за
вмотивованим та обґрунтованим рішенням керівника (заступника керівника)
Міністерством фінансів України.

Відстрочення та розстрочення
грошових зобов'язань та
податкового боргу
Якщо сума грошового зобов'язання чи податкового боргу, заявлена до
розстрочення, відстрочення, становить 1 млн. грн. і більше, розстрочення,
відстрочення надається лише за умови (п. 100.11 ПКУ):
 передачі у податкову заставу майна платника податків, балансова вартість
якого дорівнює або перевищує заявлену до розстрочення, відстрочення суму
грошового зобов'язання, - у разі розстрочення, відстрочення грошових
зобов'язань;
 перебування у податковій заставі майна платника податків, балансова
вартість якого дорівнює або перевищує заявлену до розстрочення,
відстрочення суму податкового боргу, - у разі розстрочення, відстрочення
податкового боргу.

Відстрочення та розстрочення
грошових зобов'язань та
податкового боргу
ДФСУ формує та веде у відкритому доступі Реєстр заяв про розстрочення,
відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, який щодня має
публікуватись на її офіційному веб-сайті.
До зазначеного реєстру вносяться, зокрема, наступні дані за кожною з поданих
заяв:
 назва платника податків та код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;
 дата подання та вид заяви про розстрочення, відстрочення грошових
зобов'язань чи податкового боргу;
 вид податку/збору, грошове зобов'язання чи податковий борг за яким
заявлений до розстрочення, відстрочення;
 рішення контролюючого органу за результатами розгляду заяви, номер та
дата такого рішення;
 дата, номер, строк дії договору про розстрочення, відстрочення грошового
зобов'язання чи податкового боргу (п. 100.10 ПКУ)

Пеня (ст. 129 ПКУ)
З 01.01.2017 року змінено порядок нарахування пені.
Випадок

Початок нарахування пені

Розмір пені

При нарахуванні суми
грошового зобов'язання,
визначеного
контролюючим органом
за результатами
податкової перевірки
або у випадках, не
пов'язаних з
проведенням
податкових перевірок

починаючи з першого
робочого дня, наступного за
останнім днем граничного
строку сплати платником
податків податкового
зобов'язання, визначеного
ПКУ (у т.ч. за період
адміністративного та/або
судового оскарження)

пеня нараховується за
кожний календарний день
прострочення сплати
грошового зобов'язання,
включаючи день
погашення, з розрахунку
120% річних облікової
ставки НБУ, діючої на
кожний такий день.

При нарахуванні суми
податкового
зобов'язання,
визначеного платником
податків або податковим
агентом

пеня нараховується за
кожний календарний день
після спливу 90 календарних
прострочення у його
днів, наступних за останнім
сплаті, включаючи день
днем граничного строку
погашення, із розрахунку
сплати податкового
100% річних облікової
зобов'язання.
ставки НБУ, діючої на
кожний такий день.

Електронний кабінет
платника податків
Електронний кабінет — це електронна системи взаємовідносин між
платниками податків та державними (у т.ч. контролюючими), органами з
питань реалізації їхніх прав та обов’язків, передбачених ПКУ.
Порядок функціонування електронного кабінету розробляє та
затверджує Міністерство фінансів України
Методологом та технічним адміністратором електронного
кабінету визначено Державну фіскальну службу України
Електронний кабінет функціонуватиме постійно,
необхідного для його технічного обслуговування.

крім

часу,

Проведення технічного обслуговування у день, на який припадає
граничний строк подання податкових декларацій, та з 8 до 20 години будьякого іншого календарного дня забороняється.

Електронний кабінет:
доступні функції
Облік платників податків:
• взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей, зняття з обліку;
• перехід на спеціальні режими оподаткування та інші реєстраційні дії;
• інформування про статус контрагентів за публічно доступними даними,
у т.ч. надання інформації про контрагентів, щодо яких прийнято рішення
про ліквідацію, про анулювання реєстрації платника ПДВ, яких
притягнуто до відповідальності за порушення податкового
законодавства.
Подання звернень (заяв) та інших документів:
• для отримання ліцензій, дозволів на поміщення товарів у митні режими,
на провадження митної брокерської діяльності, відкриття та
експлуатацію МБТ, митного складу, вільної митної зони комерційного та
сервісного типу, складу тимчасового зберігання, вантажного митного
комплексу;
• з метою реєстрації об’єкта інтелектуальної власності у митному реєстрі
об’єктів права інтелектуальної власності;
• з метою отримання документів, що підтверджують країну походження,
які видаються митницями (зокрема сертифікатів EUR.1).

Електронний кабінет:
доступні функції
Подання звітності та сплата грошових зобов’язань:
• автоматизоване визначення обов’язкових для заповнення та подання форм
податкової звітності та рахунків для сплати податків і зборів конкретного
платника податків;
• заповнення, перевірка та подання податкової звітності;
• проведення звірки розрахунків з державним та місцевими бюджетами, а також
одержання документа, що підтверджує стан розрахунків;
• управління сумами помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань
та пені.

Електронне адміністрування ПДВ та акцизного податку:
• реєстрація, коригування ПН/РК в ЄРПН;
• доступ до даних ЄРПН: формування, перевірка та підтвердження ПН/РК;
перевірка та визначення дати і часу реєстрації таких ПН/РК; перегляд
інформації про незареєстровані ПН/РК , із зазначенням причини відмови у їх
реєстрації; перегляд в режимі реального часу інформації про ПН/РК,
реєстрація яких в ЄРПН зупинена;
• доступ до СЕА ПДВ у розрізі поточних значень всіх складових «ПДВ-формули»
в режимі перегляду у реальному часі;
• реєстрація, коригування акцизних накладних в ЄРАН;

Електронний кабінет:
доступні функції
Податкові перевірки:
• інформування платників податків про проведення документальної планової
перевірки із зазначенням дати початку проведення такої перевірки, ходу та
результатів його перевірок, передбачених ПКУ, у т.ч. отримання наказу про
проведення документальної (планової або позапланової, виїзної або
невиїзної) та фактичної перевірки, отримання акта або довідки, яким
оформлені результати перевірки;
• забезпечення можливості подання заперечень на акт або довідку, якими
оформлені результати перевірки;
• забезпечення можливості адміністративного оскарження рішень контролюючих
органів, у т.ч. подання скарги на податкове повідомлення-рішення або інше
рішення, дію або бездіяльність контролюючого органу чи посадової особи
контролюючого органу (у т.ч. рішення про коригування митної вартості,
рішення щодо класифікації товарів для митних цілей, про визначення країни
походження, рішення щодо підстав для надання податкових пільг тощо).

Електронний кабінет:
як стати користувачем
Пройти електронну ідентифікацію онлайн з використанням електронного
підпису з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу
та електронного цифрового підпису

Визначити спосіб взаємодії з контролюючим органом, а саме в
загальному порядку чи в електронній формі

За умови вибору електронної форми, взаємодія між платником податків та
контролюючим органом здійснюватиметься через ЕК.
Платник податків має право в будь-який момент відмовитися від
електронної форми взаємодії з контролюючим органом.

Несправність
електронного кабінету
Платник податків звільняється від відповідальності у разі, коли у
роботі електронного кабінету виявлена технічна та/або
методологічна помилка і така помилка визнана технічним
адміністратором та/або методологом електронного кабінету або її
існування підтверджено рішенням суду (п. 421.10 ПКУ )
Технічна помилка - помилка, вада або дефект у програмному забезпеченні або
програмних складових, програмно-апаратному устаткуванні, каналах зв’язку,
функціонуванні електронного цифрового підпису, що викликає в ньому/них
неправильний або неочікуваний результат, або призводить до неочікуваної
роботи, або унеможливлює роботу ЕК (пп. 14.1.1821 ПКУ).
Методологічна помилка - невідповідність методології та/або алгоритмів
роботи ЕК положенням податкового законодавства, яка призводить до помилки,
в тому числі в розрахунку об’єкта оподаткування, суми податку, суми надмірної
сплати податку, суми пені, штрафних санкцій, показників формули обрахунку, які
використовуються в електронних системах адміністрування, інших показників,
що впливають на права та обов’язки платників податків (пп. 14.1.111 ПКУ).

Індивідуальні податкові консультації
(з 01 квітня 2017 року)
Запит на отримання індивідуальної податкової консультації має містити
обов'язкові реквізити:





найменування юрособи/прізвище, ім’я, по батькові фізособи,
податкова адресу;
номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб) ;
 зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання
податкової консультації;
 підпис платника податків та дату підписання звернення.
Індивідуальна податкова консультація, яка надається в письмовій
формі має містити такі обов'язкові реквізити:
 назва (податкова консультація),
 реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій;
 опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням
фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків;
 обґрунтування застосування норм законодавства;
 висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

Індивідуальні податкові консультації
(з 01 квітня 2017 року)

Індивідуальна податкова консультація :
• надається протягом 25 календарних днів, що настають за днем
отримання звернення;
• надається в усній або письмовій формі (за вибором платника
податків);
• підлягає реєстрації єдиній базі індивідуальних податкових
консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті ДФСУ.

!!! Платник податків звільнятиметься від відповідальності за порушення
податкового законодавства, лише якщо він діяв відповідно до
індивідуальної податкової консультації, зареєстрованої в єдиній базі.

Узагальнюючі податкові консультації
(з 01 квітня 2017 року)
Усі узагальнюючі податкові консультації підлягають оприлюдненню на
офіційному веб-сайті Мінфіну протягом 5 календарних днів з дня їх
надання.

Якщо положення індивідуальної податкової консультації суперечать
положенням узагальнюючої податкової консультації, застосовуються
положення узагальнюючої податкової консультації.

Інші зміни
З 01.01.2017 році платники податку можуть повернути не тільки надміру та/або
помилково сплачені грошові зобов'язання, але й пеню (ст. 43 ПКУ)
Штраф, передбачений п. 120.1 ПКУ застосовується також за неподання (або
несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними
нараховувати і сплачувати податки та збори, іншої звітності, обов'язок подання
якої до контролюючих органів передбачено ПКУ.
З 01.01.2017 р. збільшено вартісні критерії визнання великих платників податків:
обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові
(звітні) квартали перевищує 1 млрд. грн. або загальна сума платежів,
сплачених до Держбюджету, контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі органи, за такий самий період перевищує 20 млн. грн. (до
01.01.2017 р. 500 млн. грн. та 12 млн. грн. відповідно).
Окрім того, уточнено, що великими платниками податків окрім юридичних
осіб можуть бути постійні представництва нерезидентів на території
України.
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Дякуємо за увагу!
Контакти
Тетяна Стретович, Керівник департаменту податків та права
Тел.: +380 (73) 337-82-07; e-mail: Tatiana.Stretovych@bakertilly.ua
Софія Свистун, Старший податковий консультант
Тел.: +380 (73) 337-82-18; e-mail: Sofiya.Svystun@bakertilly.ua

вул. Фізкультури, 28
Київ, 03680
Україна

Т: + 380 (44) 284 1865
Ф:+ 380 (44) 284 1866

www.bakertilly.ua
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