
ОСТАННІ ЗМІНІ В ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

27 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон № 1166-VII "Про запобігання фінансової 
катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні". 31 березня 2014 року 
закон був підписаний в.о. Президента України. Закон вступив в силу з 1 квітня 2014 року (дата 
офіційного опублікування), окрім деяких положень для яких передбачений більш пізній термін. 

Законом передбачено ряд суттєвих змін до Податкового кодексу України та інших нормативно-
правових актів. Нижче наведено основні зміни: 

Податок на прибуток та ПДВ 

 Основна ставка податку на прибуток залишена на рівні 18%, а її заплановане зниження в 
наступних роках до 16% скасовано. 

 Основна ставка ПДВ залишена на рівні 20%,  а її заплановане зниження в наступних роках до 17% 
також скасовано. 

 Постачання лікарських засобів тепер не звільняється від ПДВ, а оподатковується за зменшеною 
7% ставкою. На поточний момент незрозуміло, яка саме ставка ПДВ повинна застосовуватись до 
операцій з імпорту лікарських засобів, оскільки буквальне тлумачення положень Закону дає 
підстави вважати, що повинна застосуватись саме основна 20% ставка. В подальшому стане 
зрозумілим, чи це є початковим наміром законодавця, чи лише технічною прогалиною в 
законодавстві. 

 Постачання виробів медичного призначення тепер також оподатковується ПДВ за загальною 20% 
ставкою за винятком деяких виробів медичного призначення, перелік яких буде затверджений 
Кабінетом Міністрів України - до таких виробів буде застосовуватись зменшена 7% ставка. 

 Постачання зерна та деяких інших видів зернових культур, яке здійснюється зернотрейдерами, 
звільнено від оподаткування ПДВ до 01.10.2014 року. Це призведе до того, що при експорті зерна 
та деяких інших зернових культур, зернотрейдери не матимуть права кредитувати "вхідний ПДВ", 
сплачений під час їх придбання. 

 Граничну вартість товарів, що не оподатковуються ПДВ при переміщенні через митний кордон 
було збільшено зі 100 євро до 150 євро. 

 Граничну вартість товарів, що не оподатковуються ПДВ при ввезені за допомогою почтових чи 
експрес відправлень було зменшено з 300 євро до 150 євро. 

Податок на доходи фізичних осіб (вступає в силу з 1 липня 2014 року) 

 Пенсії (та суми щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується з бюджету чи 
пенсійного фонду) включаються до місячного доходу та підлягають оподаткуванню, проте лише в 
сумі, що перевищує 10 000 гривень на місяць. 

 Проценти з банківських вкладів, та інші види пасивних доходів, такі як дивіденди, роялті, та дохід 
від інвестиційної діяльності підлягають оподаткуванню за наступною прогресивною шкалою: 

 15% (застосовується до доходу, який не перевищує 204 прожиткові мінімуми на рік (приблизно 
248 500 гривень)); 

 20% (застосовується до перевищення попереднього порогу, проте яке не перевищує 396 
прожиткові мінімуми на рік (приблизно 482 300 гривень)); 

 25% (застосовується до перевищення попереднього порогу). При цьому, доходи у вигляді 
процентів звільняються від оподаткування у сумі, яка за рік не перевищує 17 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб (приблизно 20 500 гривень). 

 Дохід у вигляді процентів повинен включатись особою в річну декларацію про доходи. Банки 
зобов'язані повідомляти податкові органи про загальну суму процентів, сплачених своїм клієнтам. 
Наявність у банків обов'язку щодо утримання податку у розмірі 15% у джерела виплати доходу 
підлягає подальшому уточненню, оскілки положення Закону стосовно цього є досить нечіткими. 



 Інші види пасивних доходів (дивіденди, роялті, інвестиційний прибуток) підлягають оподаткуванню 
за 15% ставкою у джерела виплати, з наступним коригуванням/перерахунком за результатами 
року відповідно до прогресивної шкали (під час подачі декларації). 

 Ставки податку, що застосовуються до заробітної плати залишились незмінними (а саме на рівні 
15/17%). 

Інші податки та збори  

 Знову введено збір до Пенсійного фонду на операції з купівлі-продажу вільноконвертованої 
валюти фізичними та юридичними особами за ставкою 0,5%. 

 Збільшено ставки акцизного податку на різні види товарів, зокрема на спиртні напої (до 25%), пиво 
(до 42,5%), тютюнові вироби (до 25%), нафтопродукти (включаючи паливні компоненти), 
автомобілі і мотоцикли. 

 Збільшено ставки екологічного податку. 

 Зміни щодо плати за землю у деяких випадках призведуть до її збільшення (незалежно від того чи 
вона сплачується у формі земельного податку чи у формі орендної плати). 

 База фіксованого сільськогосподарського податку тепер підлягає індексації, що призведе до 
збільшення загальної суми податку. 

 Для нарахування податку на нерухомість з фізичних осіб тепер застосовуватиметься загальна 
площа нерухомості (замість лише жилої площі), що призведе як до загального збільшення суми 
податку так і до розширення переліку об’єктів нерухомості, які підлягатимуть оподаткуванню. 

 Збільшено ставки деяких зборів, зокрема збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору 
за користування радіочастотним ресурсом, збору за спеціальне користування води. 

 Імпорт і видобуток природного газу для власного споживання наразі чітко визначено як об’єкт 
оподаткування цільовою надбавкою до діючого тарифу на природний газ. 

Інші зміни 

Банки тепер зобов'язані надавати податковим органам інформацію, яка містить банківську таємницю, 
у відповідь на відповідний запит (щодо наявних рахунків юридичних та фізичних осіб) або при поданні 
звітності щодо нарахування/виплати доходів у вигляді процентів на користь фізичних осіб (щодо суми 
такого доходу).  

  
Світлана Мусієнко  

Партнер, Керівник податкової практики  
Т +380 (44) 490 95 64  
Ф +380 (44) 490 95 77  

Е Svitlana.Musienko@dlapiper.com  
  

 
Дмитро Донець 

Старший юрист 
Т +380 (44) 490 95 75 
Ф +380 (44) 490 95 77 

Е Dmytro.Donets@dlapiper.com 
 

 
Дмитро Риловніков 

Юрист 
Т +380 (44) 490 95 75 
Ф +380 (44) 490 95 77 

Е Dmytro.Rylovnikov@dlapiper.com 
 

 

TOB “Ді Ел Ей Пайпер Україна” є частиною DLA Piper, міжнародної юридичної фірми. Даний інформаційний 

бюлетень надіслано Вам з метою загального ознайомлення. Він не призначений і не повинен бути використаний як 

альтернатива юридичній консультації у кожному конкретному випадку. ТОВ “Ді Ел Ей Пайпер Україна” не несе 

відповідальність за будь-які дії, вчинені або не вчинені на основі даного бюлетеня. Якщо Ви хочете отримати юридичну 

консультацію, будь ласка, контактуйте з командою київського офісу за телефоном +380 44 490 9575. 


