
План дій Державної фіскальної служби України з імплементації змін до 
Податкового Кодексу України, внесених Законами України № 1791 та № 1797

10.01.2017 

Сформовано Єдиний 
публічний Реєстр заяв про 
повернення суми 
бюджетного 
відшкодування ПДВ

01.02.2017 

Сформовано 
Тимчасовий Реєстр 
заяв про повернення 
суми бюджетного 
відшкодування

до 01.07.2017 

• Запровадження 
повноцінної системи 
зупинення реєстрації 
податкових накладних, 
що містять ознаки 
фіктивності; 

• Вдосконалення 
електронного кабінету 
платників податків

до 01.04.2017 

- Створення єдиного реєстру індивідуальних 
податкових консультацій; 

- Створення Реєстру заяв про розстрочення, 
відстрочення грошових зобов’язань чи 
податкового боргу, забезпечення його 
публікації на офіційному веб-сайті ДФС; 

- Створення реєстру отримувачів бюджетної 
дотації для розвитку 
сільськогосподарських товаровиробників 
та стимулювання виробництва 
сільськогосподарської продукції; 

- Запуск у тестовому режимі механізму 
зупинення реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування у Єдиному реєстрі 
податкових накладних

лютий-березень 2017 

Приведення 
організаційно-
розпорядчих документів 
щодо організаційної 
структури, штатного 
розпису, функцій та 
процедур структурних 
підрозділів центрального 
апарату та 
територіальних органів 
ДФС. Завершення 
передачі функції 
податкового аудиту з 
районного на обласний 
рівень, включаючи 
переведення персоналу

до 25.12.2017 

• Оприлюднення на сайті 
ДФС плану-графіку 
документальних 

планових перевірок 



До 31 березня 2017 року мають бути затверджені 22 постанови КМУ та 34 
накази МФУ 

Для імплементації   Законів України 
• №1774  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»,   
• №1791  «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,   

• №1797  «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»

Зокрема мають бути розроблені нормативно-правові акти щодо: 

• внесення змін до порядку електронного адміністрування ПДВ; 

• внесення змін до порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних; 

• затвердження підстав для прийняття комісією рішення про реєстрацію податкових накладних/розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації; 

• затвердження підстав для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних або відмову в такій реєстрації; 

• затвердження порядку ведення реєстру отримувачів бюджетної дотації; 

• затвердження порядку ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій; 

• затвердження переліку низькоподаткових юрисдикцій;



Внесення змін в положення територіальних органів ДФС

Порядок дій Державної фіскальної служби України з приведення 
організаційної структури та штатного розпису у відповідність до змін до 
Податкового Кодексу України, внесених Законами України № 1797

Підготовка та погодження з Мінфіном типової структури головних управлінь ДФС в 
областях та структури Головного управління ДФС у м. Києві

Переведення/призначення працівників в установленому 
законодавством порядку

Затвердження штатних розписів та кошторисів територіальних 
органів ДФС

1 / 

2 / 

3 / 

4 / 

Якщо ви виявили порушення чи невиконання закону, будь ласка, 
повідомте про це Мінфін: presa@minfin.gov.ua

mailto:presa@minfin.gov.ua

