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Зобов'язання держави та Уряду щодо
удосконалення податкової системи
Меморандум про співпрацю між Україною та МВФ
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони
Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Ради України восьмого
скликання «Європейська Україна»
Стратегія розвитку системи управління державними фінансами на період 20132017 років
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»
Програма діяльності Кабінету Міністрів України
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Позитивні результати попереднього
етапу реформ:
гармонізація податкового та бухгалтерського обліку
електронне адміністрування ПДВ
запровадження системи електронного адміністрування
реалізації пального
спрощення форм податкової звітності
вдосконалення заходів податкового контролю

спрощення реєстрації платників податків
запровадження нових електронних сервісів для платників
податків тощо
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Актуальні напрями реформування
податкової системи:
скасування пільг та преференцій, передбачених Податковим кодексом України, з метою
забезпечення дотримання принципу рівності усіх платників перед законом
запровадження процедури альтернативного вирішення податкових спорів
перегляд спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

забезпечення балансу між особами, що сплачують єдиний податок і найманими
працівниками
забезпечення відповідності процедур контролю за трансферним ціноутворенням
відповідно до принципів ОЕСР

запровадження права податкової застави на період оскарження платником податкового
повідомлення-рішення
демілітаризація податкової міліції та створення нової служби
приведення законодавства у відповідність до директиви ЄС щодо запровадження
оподаткування акцизом енергопродуктів ( у т.ч. електроенергії та вугілля) тощо.
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Основні ініціативи реформування податкової
системи підтримані ДФС:
переведення функції методології на Мінфін
визначення поняття уповноваженої особи
зміни щодо трансферного ціноутворення та удосконалення адміністрування
податку на прибуток підприємств (e.g. щодо неприбуткових установ та організацій,
уточнення порядку амортизації основних засобів та нематеріальних активів, можливості отримання
нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на території України)

запровадження публічного реєстру заяв на відшкодування ПДВ, врегулювання
оподаткування ПДВ операцій з продажу лізингових портфелів компаніями

збільшення терміну реєстрації податкових накладних і розморожування коштів
платників податку на рахунках в СЕА ПДВ
звільнення плати на навчання від оподаткування
визначення порядку адміністрування податків на території проведення АТО тощо
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Ініціативи, що не підтримуються ДФС
надання права правонаступникам суб’єкта господарювання, що припиняє свою діяльність зменшувати
фінансовий результат до оподаткування за рахунок понесених збитків (втрати бюджету ≈ 13 млрд. грн. на рік)
запровадження прискореної амортизації основних засобів (створить додатковий розрив між бухгалтерським та
податковим обліком)
оприлюднення Плану-графіку перевірок
зменшення терміну для надання органами ДФС консультацій (з 30 днів на 15 та 25, а це менше ніж дається на
розгляд звернень громадян, при цьому податкових консультації більш ніж 50 тис. на рік)
право не застосовувати обмеження по неврахуванню всієї суми роялті, виплаченої на користь нерезидента або
неплатника податку на прибуток підприємств, при визначенні податкових зобов’язань
збільшення індексу споживчих цін для визначення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі
проведення органами ДФС обов'язкових перевірок СГ - продавців на підставі скарг СГ- покупців

(За 8 місяців 2016
року 5,2 тис. декларацій з ПДВ містять скарги на контрагентів – постачальників щодо допущення ними помилок при заповненні обов’язкових реквізитів
податкової накладної та/або граничних термінів їх реєстрації в ЄРПН. При цьому скарги, додані до декларації, містять скарги на одного та більше
контрагентів, а працівників підрозділів аудиту на сьогодні 3,5 тис.по Україні).
за

здійснення розрахунків за результатами поданих платником уточнюючих розрахунків через СЕА ПДВ
залишення без змін термінів на проведення документальних планових перевірок
визначення податкової накладної та/або розрахунку коригування достатньою підставою для віднесення
сум ПДВ до податкового кредиту без будь-якого іншого додаткового підтвердження
визначення підстав направлення ДФС до Держказначейства коригуючих реєстрів.
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Пропозиції ДФС, які повинні бути включені
до законопроекту :
щодо зміни критеріїв та обліку великих платників податків
щодо спрощення процедур реєстрації платників податків
щодо запровадження процедури альтернативного вирішення податкових спорів

щодо запровадження права податкової застави на період оскарження платником
податкового повідомлення-рішення
щодо запровадження подання Звіту у розрізі країн та Глобальної документації з ТЦО
(мастер-файлу) для платника податку, який входить до міжнародної групи компаній,
дохід якої дорівнює або перевищує 50 млн. євро на рік
щодо вдосконалення адміністрування податку на доходи фізичних осіб та військового
збору
щодо збільшення у 1,5 рази термінів проведення документальних перевірок
контролюючими органами

щодо визначення дати доходу для платників 3 групи єдиного податку.
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Дякую за увагу!
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