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Flash Report

27 березня 2014 року Парламент України прийняв закон, що 
передбачає внесення низки важливих змін до Податкового 
кодексу:

• Ставки податку на прибуток підприємств та ПДВ встановлені на 
постійній основі на рівні 18% та 20% відповідно;

• Ставки акцизного податку на алкогольні напої (окрім пива) та 
тютюнові вироби збільшені на 25%. Ставка акцизного податку 
на пиво збільшена на 42,5%;

• Відшкодування ПДВ для експортерів зернових скасовується з 1 
жовтня 2014 року. Однак сільгоспвиробники не 
оподатковуються ПДВ, а залишаються на спеціальному режимі 
оподаткування;

• З 1 липня 2014 року буде встановлена прогресивна шкала 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб (15%, 17%, 
20% та 25%);

• Пенсійні виплати, що перевищують 10 000 гривень на рік, 
будуть оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб;

• Запроваджується збір на обов'язкове державне пенсійне 
страхування за ставкою 0,5% при здійсненні операцій з купівлі 
іноземної валюти юридичними та фізичними особами; 

• Збільшені ставки плати за користування надрами. Наприклад, 
на газовий конденсат ставка становитиме 42%;

• Ліміт неоподатковуваного імпорту товарів, що переміщуються в 
міжнародних поштових відправленнях (онлайн-закупівлі), 
зменшується з 300 до 150 євро.

Як тільки цей закон буде наявний у загальному доступі, ми 
проведемо його розширений аналіз.
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.
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PwC - це фірма-учасник  мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.
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