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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.

© 2014 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ПрайсуотерхаусКуперс». Всі права захищені.
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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Зміни у сфері 
непрямих 
податків

Вчора Верховна Рада України ухвалила Закон*, який вносить 
зміни до Податкового кодексу. Згідно з редакцією Закону, 
розміщеною на сайті парламенту, основні зміни є такими:

• Граничний обсяг операцій для обов’язкової реєстрації 
платника ПДВ підвищено до 1 млн. гривень;

• База оподаткування ПДВ не може бути нижчою за ціну 
придбання (для товарів/послуг) або балансової вартості 
(для необоротних активів);

• Вводяться спеціальні електронні ПДВ-рахунки;

• Всі податкові накладні мають бути видані в електронній 
формі та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових 
накладних;

• Самостійно нарахований на послуги нерезидента ПДВ 
може бути віднесений до складу податкового кредиту в 
тому ж місяці;

• Тимчасове звільнення від ПДВ для операцій із зерновими 
культурами подовжене до кінця 2014 року;

• Акцизний податок на тютюнові вироби зросте приблизно 
на 5% з 1 вересня 2014 року.

Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його 
офіційного опублікування. Вищенаведені положення щодо 
ПДВ (крім тих, що стосуються звільнення для зернових 
культур) набувають сили з 1 листопада 2014 року.

Ми продовжуємо аналіз цього законодавчого акту та 
незабаром надамо більше подробиць по цьому питанню.

* Законопроект № 4309а від 21 липня 2014 року
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