
 

   

МАТЕРІАЛИ ДО ВИСТУПУ  
Кому: Учасникам ІV Західноукраїнського юридичного форуму Асоціації Правників України 

Від: Антона Подільчака (Генерального директора Advice Group / Адвокат) 

Дата: 12 червня 2014 року 

Тема: Економічні, податкові та соціальні зміни, закон про запобігання фінансовій катастрофі 

в Україні 

 

1. Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення 

передумов для економічного зростання в Україні» № 1166-VII від 27 березня 2014 

року 
 

1.1. Встановлено прогресивну шкалу оподаткування ПДФО за ставками 15%, 17%, 20, 25%, 

30% для всіх доходів, включаючи, зокрема, дивіденди, проценти, роялті, інвестиційний 

прибуток, із запровадженням обов’язку для платника податку здійснити за результатами 

року перерахунок нарахованого (утриманого) податку.  

Встановлено ставку ПДФО 15 (17)% на пенсійні виплати, якщо їх розмір перевищує 10 тис. 

грн з суми перевищення. 
 

1.2. Встановлено на постійній основі ставки податку на прибуток на рівні 18% та ПДВ на 

рівні 20%: 

 Для операцій по поставці лікарських засобів, дозволених для виробництва и 

застосування в Україні, внесених в Державний реєстр лікарських засобів, а також із 

постачання виробів медичного призначення за переліком затверджених Кабінетом 

міністрів відмінено дію пільги по ПДВ. 

 З прийняттям закону не звільняються від оподаткування операції з постачання 

лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених 

до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а 

також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України; 
 

1.3. Відновлення особливостей оподаткування ПДВ діяльності підприємств, пов’язаної з 

реалізацією зернових і технічних культур. 
 

 
 

ІV ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ 

ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМ АПУ  
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1.4. Даним Законом передбачено певні зміни щодо плати за користування надрами та плати 

за землю, що справляється відповідно до норм чинного законодавства України: 

 Повний перехід до відсоткових ставок плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин та укрупнено групи корисних копалин у розрізі ставок 

плати за користування надрами (раніше вираховувалося від вартості видобутих 

корисних копалин у валюті України – гривні); 

 Розширення кола платників по платі за користування надрами для видобування 

корисних копалин (землевласники та землекористувачі, що провадять господарську 

діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне 

водокористування та громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в 

межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми передбачені 

статтею 121 Земельного кодексу України, видобувають прісні підземні води із 

застосуванням електричних пристроїв у обсязі понад 13 кубічних метрів на особу в 

місяць (за показниками лічильників); 

 Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин є обсяг товарної продукції гірничого підприємства (до набрання чинності 

Законом - обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини 

(мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів 

корисних копалин); 

 Збільшення ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не 

проведено в середньому близько на 0,15 грн. за 1 метр квадратний; 

 Зміни до ПКУ - розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна 

сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки (у 

попередній редакції Податкового кодексу України підставою для нарахування 

орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. 

Орендна плата не може бути меншою: для земель сільськогосподарського 

призначення - розміру земельного податку; для інших категорій земель - трикратного 

розміру земельного податку). 
 

1.5. Окрім того, передбачено оптимізацію загальної чисельності правоохоронних органів, а 

також скасування спецпенсій в розмірі 80% від заробітної плати суддям, прокурорам і 

держслужбовцям (їх переведуть на загальний принцип нарахування пенсій у розмірі 70% від 

зарплати) та скасовано деякі пільги держслужбовцям. 

 

1.6. Інші зміни: 

 збільшення ставки податків і зборів, крім збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів та екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних 

засобів; 

 застосувати єдину ставку акцизного податку на дизпаливо та запровадити оподаткування 

альтернативного палива; 

 збільшити вдвічі ставки на нові автомобілі та мотоцикли з об’ємом двигуна більше 0,5 л; 

 встановити ставки акцизного податку на мотоцикли об’ємом двигуна до 0,5 л на рівні 

0,06 євро за 1 см. куб. (як найнижча запропонована ставка на автомобілі); 

 підвищити у 2 рази ставки акцизного податку на автомобільні кузови; 

 запровадити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування за ставкою 0,5% при 

здійсненні операцій з купівлі юридичними та фізичними особами іноземної валюти в 

безготівковій та/або готівковій формі; 

 зменшити неоподатковуваний імпорт товарів, що переміщуються в міжнародних 

поштових відправленнях, з 300 до 150 євро; 
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 визначити базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, загальну площу об’єкта житлової нерухомості, замість житлової; 

 Збільшуються ставки плати за користування надрами: на газовий конденсат 

підвищена ставка до 42%, на нафту збережена на попередньому рівні 39%; 

 Закон збільшує ставки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби на 

25%, пиво - на 42,5%. 

 

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» № 1261-VII від 

13 травня 2014 року 

 

2.1. Статтю 172-6 КУпАП доповнено адміністративною відповідальністю за адміністративне 

правопорушення щодо «Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України "Про 

засади запобігання і протидії корупції"» (до того часу було тільки за неподання або 

несвоєчасне подання). 

Також в світлі цього встановлено (роз’яснено), хто є суб’єктом такого правопорушення: 

особи, які відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про засади запобігання і 

протидії корупції" зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру. 
 

2.2. Встановлено поширення дії Кримінального кодексу України на іноземців та осіб без 

громадянства, які вчинили за межами України злочини, передбачені статтями 368 

(Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), 

368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми), 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги), 369 

(Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) і 369-2 (Зловживання 

впливом) Кримінального кодексу. 
 

2.3. Деталізовано положення про спеціальну конфіскацію, зокрема встановлено, що 

спеціальна конфіскація застосовується також, коли особа не підлягає кримінальній 

відповідальності у зв'язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи 

покарання з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. 
 

2.4. Застосування заходів кримінально-правового характеру для юридичних осіб: підставою 

для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру є підготовка 

до злочину; суд може застосувати до юридичної особи штраф у двократному розмірі 

незаконно отриманого прибутку, а в разі вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості 

і якщо протягом 5 років з дня початку досудового слідства не було вжито заходів 

кримінально-правового характеру, суд може не застосовувати штраф. 
 

2.5. Закон також виклав у новій редакції статті 368, 368-3, 368-4, 369 і 369-2 Кримінального 

кодексу і передбачає значне збільшення розміру санкцій за відповідні діяння у статтях 354 

(Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації), 364 (Зловживання 

владою або службовим становищем), 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою 

особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), 

365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), 369-2 КК, 

передає «РБК-Україна». 
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3. Зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» 
 

3.1. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2014 рік» № 1128–VII від 17 березня 2014 року - Законом внесено зміни до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» якими, зокрема, 

передбачається зменшення обсягу фінансування на утримання та виконання завдань 

Мінрегіону України.  
 

3.2. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2014 рік» № 1165–VII від 27 березня 2014 року внесено зміни до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2014 рік», зокрема, передбачено скорочення граничної 

чисельності працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних 

адміністрацій та інших державних органів не менше ніж на 10 відсотків. Також слід 

зазначити, що передбачено зменшення фінансування бюджетних програм, розпорядником 

бюджетних коштів яких є Мінрегіон України.  
 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 7 

постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393» № 155 від 30 

квітня 2014 року 
 

Внесено зміни до порядку обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і 

грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам 

начальницького й рядового складу органів внутрішніх справ і членам їхніх сімей. 

Зокрема, як і раніше, до обрахунку грошового забезпечення, з якого обчислюється пенсія, 

включають щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, 

підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на 

пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах 

справи на службі) та премії.  

Однак розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається 

за 24 останні календарні місяці служби поспіль перед звільненням (а не 60 календарних 

місяців, як було). Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та 

премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення 

за 24 останні календарні місяці служби  поспіль перед звільненням. 
 

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скорочення кількості документів дозвільного характеру» № 1193-VII від 09 квітня 

2014 року (чинний) 
 

5.1. Скасування та обмеження сфери застосування дозвільних документів  
 

Скасовано 83 дозвільні документи, а також обмежено сферу застосування дозвільних документів у 

наступних секторах економіки: 
 

1. Виробництво, зберігання і транспортування зерна та продуктів його переробки; 
 

2. Виробництво та обіг харчових продуктів;  
 

3. Агрохімія; 
 

4. Будівництво; 
 

5. Надра і природні ресурси; 
 

6. Виробництво електрики з альтернативних джерел енергії 
 

7. Транспорт та вантажні перевезення; 
 

8. Зовнішня реклама; 
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9. Побутова електротехніка й електроніка; 
 

10. Рослинництво, тваринництво, селекція та генетика. 
 

5.2. Реформування дозвільної системи у сфері поводження з відходами 
 

Законом України «Про відходи», Порядком розроблення, затвердження і перегляду лімітів на 

утворення та розміщення відходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1218 від 

03 серпня 1998 року, а також Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності» передбачалось погодження проектів лімітів на утворення та 

розміщення небезпечних відходів та дозволів на розміщення небезпечних відходів. Законом України 

№ 1193-VII від 09 квітня 2014 року положення про відповідні погодження були виключені. 
 

5.3. Скасування державної реєстрації технічних умов 
 

Законом України № 1193-VII від 09 квітня 2014 року виключено ст. 4 – 9 Декрету Кабінету Міністрів 

України «Про стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 10 травня 1993 року, які передбачали 

державна реєстрація технічних умов на продукцію та змін до них. 
 

5.4. Скасування права уповноважених органів обмежувати, тимчасово (зупиняти) забороняти 

чи припиняти діяльність підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища 
 

Законом України № 1193-VII від 09 квітня 2014 року визнано такою, що втратила чинність Постанову 

Верховної Ради України «Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи 

припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища» № 2751-ХІІ від 29 жовтня 1992 

року, яка надавала уповноваженим органам  відповідне право. 
 

5.5. Зміни та деталізація нормативно-правової бази у сфері спеціального водокористування  
 

Законом України № 1193-VII від 09 квітня 2014 року внесено зміни до Водного кодекс України, якими 

встановлено безоплатність надання дозволу на спеціальне водокористування. Крім того, змінами 

також деталізовано строки передачі уповноваженими органами інформації та документації, а також 

вчинення окремих дій в процесі прийняття рішення про видачу такого дозволу. 
 

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення порядку відкриття бізнесу» № 1206-VII від 15 квітня 2014 року 

(набирає чинності з 31 жовтня 2014 року) 
 

6.1. Диспозитивність у виробленні (наявності) печатки, а також скасування обов’язковості 

скріплення правочину печаткою 
 

Законом України № 1206-VII від 15 квітня 2014 року внесено зміни до Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, якими встановлено 

диспозитивність у виробленні (наявності) печатки суб’єктом господарювання. Крім того, Законом 

внесено зміни до нормативно-правових актів, якими скасовано обов’язковість скріплення правочинів 

печаткою у зв’язку з встановлення диспозитивності у її виробленні (наявності).  
 

6.2. Скасовується реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичної особи та 

фізичної особи – підприємця, а також благодійної організації 
 

Законом України № 1206-VII від 15 квітня 2014 року внесено зміни до ст. 10 Закону України «Про 

державну реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», якими відповідну статтю 

викладено у новій редакції, в результаті чого з ст. 10 згаданого Закону було виключено положення про 

справляння реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи (170 грн.), 

фізичної особи – підприємця (34 грн.), а також благодійної організації (51 грн.). 

 

 


