
Ключові зміни за проектом № 1210 

Податок на прибуток 

1. Акцентовано, що платниками податку є також спрощенці (юрособи та фізособи), 

а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність у частині виплати 
доходів нерезидентам (раніше це теж було, але тепер їх внесено до переліку 
платників податків у пп.133.1.1 ПКУ. 

2. Згадано азартні ігри та гральні автомати (можливо,  передбачається легалізація 

даного бізнесу). Об’єктом оподаткування для них є фінансовий результат, а дохід. 

3. Внесено норму про зупинення нарахування амортизації основних засобів   у 
періоді їх невикористання (відсутності експлуатації) у зв’язку з модернізацією, 
реконструкцією, добудовою, дообладнанням, поліпшенням та консервацією. 

4. З’явилися нові податкові різниці, наприклад зменшення/збільшення 

фінрезультату на суму курсових різниць за П(С)БО 21. 

5. Зміни щодо коригування фінансового результати по контрольованим операціям. 

Єдиний податок 

1. По четвертій групі: якщо нормативна грошова оцінка землі відсутня, то як база 
нарахування податку використовується нормативна грошова оцінка землі в області. 

2. Визначено випадки, коли єдиноподатники подають не тільки свою декларацію, 
але й декларацію з податку на прибуток (це виплати нерезидентам). 

3. Заяву на вибір спрощеної системи можна надсилати в електронній формі. 

4. Якщо єдиноподатник визнається контролюючою особою над іноземними 

підприємствами, то він стає платником податку на прибуток. 

5. У разі виплат доходів (не тільки зарплата) працівникам і особам за ЦПХ усі 
єдиноподатники є податковими агентами і зобов’язані утримувати ПДФО та ВЗ. 

ПДВ 

1. Скасовано квартальний звітний період. Тепер тільки місячний. 

2. Штраф 3400 грн за несвоєчасну реєстрації деяких типів податкових накладних, 
а саме на звільнені від ПДВ операції та компенсуючих до п. 198.5 ПКУ. 

3. Строк 10 календарних днів (зараз 20) на подачу реєстраційної заявки на 

платника ПДВ, яку можна подавати тепер в електронній формі. 

4. Якщо змінюється ставка єдиного податку з 5% до 3%, то можна вказувати перше 
число місяця, з якого бажана реєстрація платником ПДВ. 

5. У разі припинення юрособи реєстрація ПДВ припиняється автоматично. 



6. Установлюється 20 днів на реєстрацію у ЄРПН зведених податкових накладних 
по операціях п. 198.5 ПКУ (компенсуючих податкових накладних). 

7. З’явилася ситуація, коли ПДВ нараховується при експорті: якщо продаж відбувся 

за ціною нижчою за звичайну ціну придбання таких товарів. Оподатковується 
різниця. 

8. Звільнення від ПДВ продажу автомобілів особам з інвалідністю за умови їх 
цільового використання. 

9. Якщо відбулося примусове стягнення податкового боргу, то сума коштів, що 

була спрямована на погашення боргу з ПДВ зараховується на збільшення 
показника ∑ПопРах у ЄРПН. 

ПДФО 

1. Деталізовано норми щодо податкової знижки. Зберігаємо тепер також і копії 
усіх договорів, а не тільки платіжні документи. 

2. Збільшено неоподатковуваний ліміт при продажу об’єктів нерухомості та 

рухомого майна, наприклад автомобілів. Зараз не оподатковується продаж 
однієї квартири (будинку) на рік, одного легкового автомобіля на рік. Проект 
збільшує даний ліміт до 2-х об’єктів: 2 квартири, 2 легкових автомобіля (або 

мопеда, мотоцикла). Ці ж правила діють щодо продажу об’єктів 
незавершеного будівництва. 

3. Змінено деякі правила обліку амортизації у ФОП на загальній системі. 

Витрати на модернізацію та ремонт основних засобів тепер амортизуються, а 
не відносяться на витрати. Підкреслено, що основні засоби і нематеріальні 
активи мають використовуватися виключно у господарській діяльності 

(але тепер можна буде амортизувати легкові та вантажні автомобілі, 
вони виключені з забороненого переліку). 

 


