Зміни податкового законодавства у 2016 році
Радикальної податкової реформи поки що в українського уряду не вийшло, але
натомість він погодився відкоригувати чинний Податковий кодекс, аби
забезпечити наповнення бюджету в 2016 році.
Ставки основних податків у 2016 році фактично не зміняться, так, ставка
податку на додану вартість, як і у 2015 році, становитиме 20%, а ставка
податку на прибуток залишиться в розмірі 18%. Однак зазнав змін податок на
доходи фізичних осіб: українці сплачуватимуть єдину ставку у 18% замість
діючих ставок у 15% та 20%, що діяли минулого року. Радикальних змін зазнав
єдиний соціальний внесок: якщо у 2015 році він становив від 34 до 49%, то у
2016 році всі сплачуватимуть його за ставкою 22%. Для бізнесу, безумовно, таке
зменшення податків є позитивним кроком.
Радикальних змін у спрощеній системі оподаткування наразі не
спостерігається. Згідно з нормами закону зміни не торкнулись першої та другої
груп платників податків (для першої групи обсяг доходу не перевищує 300 тис.
грн., а для другої групи – до 1,5 млн. грн.), а от до платників третьої групи з 2016
року входитимуть лише підприємці із річним доходом до 5 млн. грн замість 20
млн. грн., що діяли минулого року. Крім того, ставка податку для цієї групи
повертається до розміру, що застосовувався 2014 року: для платників ПДВ – 3%,
для решти – 5%.
У частині податку на прибуток підприємств скасовується сплата авансових
внесків та запроваджується квартальний звітний період для тих підприємств, у
яких річний дохід перевищує 20 млн. грн. Нагадуємо, що для інших платників,
зокрема для тих, у кого річний дохід був менше 20 млн. грн, авансові платежі не
сплачуються, як це було минулого року, а подається річна звітність.
Так, податок на нерухоме майно з 2016 року (повна назва: податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), як і раніше, сплачуватимуть
фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості. Трохи історії: податок на нерухомість
українці платили і раніше. З 1 січня 2013 року набула чинності норма Податкового
кодексу, згідно з якою житлова нерухомість, що знаходиться у власності фізичних
та юридичних осіб (у тому числі і нерезидентів), обкладалася податком. Однак 4
липня 2013 року Верховна Рада звільнила фізичних осіб від сплати в 2013 році
податку на нерухоме майно, тим самим перенісши термін вступу норми в силу на 1
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січня 2014 року. На 2016 рік залишились пільги для невеликих за площею
квартир і будинків до 60 м2 і будинків до 120 м2 або будинків і квартир (якщо у
власності платника податку одночасно перебувають квартири/квартира та
житловий будинок/будинки, в тому числі їх частки) – до 180 м2. Такі особи не
сплачують податок. Податок сплачуватиметься тільки з площі понад встановлений
ліміт. До списку об’єктів, які звільненні від оподаткування, з 1 січня 2016 року
ввійшли, зокрема, об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних
організацій, та будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або
ради об’єднаних територіальних громад і у 2016 році не перевищують 3% розміру
мінімальної заробітної плати (тобто 41,34 грн.) за 1 м2 бази оподаткування (для
порівняння: у 2015 році ставка не перевищувала 2%). Крім того, відтепер юридичні
та фізичні особи – власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує
300 м2 (для квартир) та/або 500 м2 (для будинків), сплачуватимуть додатково 25
тис. грн. на рік за кожен із вказаних об’єктів житлової нерухомості (його частку).
За новими ставками, які почали діяти з 2016 року, податок сплачуватиметься
фізичними та юридичними особами у 2017 році. До 1 липня 2016 року за місцем
реєстрації фізичної особи (податковою адресою) буде направлено податкове
повідомлення-рішення про сплату суми податку з зазначенням відповідних
платіжних реквізитів (термін сплати – протягом 60 днів з дня вручення).
Натомість, платники податку – юридичні особи сплачуватимуть такий податок за
2016 рік. Вони самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня і до 20
лютого 2016 року за своїм місцезнаходженням подають до фіскальної служби
декларацію, де поквартально розбита річна сума рівними частками. Такий
податок сплачується щоквартально до 30 числа місяця, що наступає за звітним
періодом.
Суттєвих змін зазнав транспортний податок. Відтепер об’єктом
оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких
минуло не більше п’яти років (включно) та середня ринкова вартість яких
становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня 2016 року
(1,03 млн. грн). Порівняймо: у 2015 році транспортний податок сплачували
власники автомобілів, які використовувалися до 5 років та мали об’єм циліндрів
двигуна понад 3 тис. см3. Так, середня ринкова вартість, яка до 2016 року не
враховувалась, тепер буде визначатись Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України, враховуючи марку, модель, рік випуску, тип двигуна, об’єм
циліндра двигуна, тип коробки переключення передач, пробіг легкового
автомобіля, і буде розміщатись на офіційному веб-сайті Міністерства. Звертаємо
Вашу увагу: на даний момент на сайті Міністерства є лише інформація про
розрахунок середньої ринкової вартості транспортного засобу, яка проводиться для
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оподаткування лише операцій з їх продажу або обміну. Платниками транспортного
податку, як і торік, є фізичні особи та юридичні особи, в тому числі нерезиденти.
Ставка податку не змінилась – 25 тис. грн. на рік за кожен автомобіль, якщо він
підпадає під об’єкт оподаткування. Вперше було враховано факт незаконного
заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування.
Відповідно, транспортний податок за такий автомобіль не сплачується з місяця,
наступного за місяцем, в якому відбувся факт незаконного заволодіння, і такий
факт підтверджується відповідним документом. Такий документ видається
уповноваженим державним органом, а відомості про вчинення кримінального
правопорушення вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно
до Кримінального кодексу України (глава 19, ст. 214) такі функції може
виконувати слідчий та прокурор, які невідкладно, але не пізніше 24 годин після
подання заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення,
фіксують дане правопорушення і вносять дані до Єдиного реєстру досудових
розслідувань.
Змінилися ставки акцизного податку: так, збільшено ставку акцизного збору:
слабоалкогольні напої – на 300%, пиво та вино – на 100%, алкогольні напої – на
50%, паливо – на 13%, тютюнові вироби – на 40%. Додатково введено посилений
контроль сплати акцизного збору з нафтопродуктів. Відтепер буде впроваджено
обов’язковий електронний документ (акцизну накладну), яку складатимуть під час
здійснення всіх операцій з палива. Планується, що акцизні накладні будуть
впровадженні з березня 2016 року. Відповідно, таке збільшення буде
відображатись і на споживчих цінах.
Тому у 2016 році український бізнес житиме за старим «модернізованим»
Податковим кодексом.

Альона Сайко,
помічник адвоката
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