
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА АПК© 

ІНФОРМАЦІЙН ИЙ БЮЛЕТЕНЬ №21 

 
МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

(період 17.07.2015 – 24.07.2015) 

ЗМІСТ 
Закон 

1. Вступив в дію Закон щодо звільнення від мобілізації наукових та науково-педагогічних працівників.  

Проекти Законів 

1. Направлено на підпис Президенту Закон щодо зменшення адміністративного навантаження у сфері карантину рослин. 

2. Направлено на трете читання проект Закону щодо реструктуризації кредитів в іноземній валюті.   

3. Направлено на підпис Президенту Закон щодо уточнення процедури ідентифікації та реєстрації тварин. 
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Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації 

щодо реагування 

Статус 

Етап 
обговорення 

Етап 
голосування 

Етап 
виконання 

 
Закони 

 

 

Закон України «Про 

внесення зміни до статті 23 

Закону України "Про 

мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію" щодо 

звільнення від призову на 

військову службу під час 

мобілізації окремих 

категорій педагогічних, 

наукових і науково-

педагогічних працівників»  
№570-VIII від 01.07.2015 р.  

 

 
Законом передбачається, що 
призову на військову службу під 
час мобілізації, на особливий 
період не підлягають також: 
 
 студенти, аспіранти та 

докторанти, які навчаються на 
денній формі навчання; 

 наукові і науково-педагогічні 
працівники вищих навчальних 
закладів, наукових установ та 
організацій, які мають вчене 
звання та/або науковий ступінь, 
і педагогічні працівники 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, за умови, що вони 
працюють відповідно у вищих 
навчальних закладах, наукових 
установах та організаціях, 
загальноосвітніх навчальних 
закладах за основним місцем 
роботи не менш як на 0,75 
ставки". 

- - Завершено 
Прийнято 
01.07.2015 

Діє з 
24.07.2015 

 
Проекти Закони 

 

Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про карантин 

рослин" (щодо зменшення 

адміністративного 

навантаження)  №2655 від 

17.04.2015 
 

 
Проектом Закону передбачається 
ряд змін, які покликані зменшити 
адміністративне навантаження у 
сфері карантину рослин. 
 
Зокрема Проект Закону передбачає 
наступні зміни: 
 можливість затримувати об'єкти  

 
Прийняття даного проекту 
Закону значно зменшить 
адміністративне 
навантаження у сфері 
карантині рослин. Зокрема,  
суттєві проблеми існують 
при перевезенні об’єктів 
карантинного контролю 

Підтримати 
Передано на 

підпис Президенту 
(20.07.2015) 

Прийнято в 
цілому 

(15.07.2015) 
- 
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для інспектування та 
фітосанітарної експертизи, якщо 
вони переміщуються без 
відповідних фітосанітарних 
документів або у випадку 
візуального виявлення у 
вантажі шкідливого організму; 

  передбачається проведення 
перевірок в порядку, 
встановленому Законом України 
«Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності». 

 Встановлено, що отримання 
карантинного сертифіката 
необхідно лише у випадку 
вивезення об'єктів 
регулювання з карантинної 
зони, наразі вимагається ще й 
для ввезення; 

 державний фітосанітарний 
інспектор зобов'язаний видати 
заявнику карантинний сертифікат 
або прийняти рішення про 
відмову у його видачі протягом 
24 годин після завершення 
завантаження транспортного 
засобу. Наразі такий строк 
складає 5 діб.  

 встановлюються виключні 
підстави для анулювання 
карантинного сертифіката; 

 та ін. 
 

всередині країни. Наразі 
передбачена необхідність 
отримання карантинного 
сертифіката при ввезенні 
рослин в карантинну зону.   
 
Окрім цього, видача 
сертифіката є значним 
стимулом для корупції, що 
ґрунтується на 
«прискоренні» видачі 
довільних документів 
оскільки встановлені 
діючим законодавством 
строки досить довгі.  
 

 
Проект Закону «Про 

реструктуризацію 
зобов'язань за кредитами в 
іноземній валюті» №1558-1 

від 23.12.2014 
 

 
Проектом передбачається, що 
банки та інші фінансові установи, 
за письмовою заявою громадян 
України, які мають непогашені 
кредити в іноземній валюті, 
зобов'язані протягом 1 місяця 
провести реструктуризацію 
кредитів. 

 
Реструктуризація зменшить 
навантаження на громадян 
України, які  отримали 
кредити в іноземній валюті.  
 
В свою чергу, це може 
негативно вплинути на 
банківську систему, яка 

- 
Очікує на трете 

читання 

Прийнято в 
цілому 

(02.07.2015) 
-  
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Реструктуризації підлягають всі 
споживчі кредити, отримані для 
придбання будь-якого майна (без 
обмеження суми кредиту).  
 
Реструктуризація здійснюється за 
офіційним курсом на день 
укладання кредитного договору.  
 
Кредитна ставка після 
реструктуризації не повинна 
перевищувати ту, яка була 
встановлена до моменту 
реструктуризації. 
 

також несе валютні ризики.  

 
Проект Закону України 
«Про внесення змін до 

деяких законів України з 
питань ідентифікації та 

реєстрації тварин» №1484 
від 16.12.2014 

 

 
Проектом закону уточнюється 
порядок ідентифікації тварин, 
зокрема більш детально 
прописується компенсація витрат 
на ідентифікацію та сертифікацію 
тварин фізичним особам.  
 
 

 
Проект закону дозволить 
зробити законодавство в 
сфері ідентифікації та 
реєстрації тварин більш 
чітким та зрозумілим.  

Підтримати 

 

 

 

Передано на 

підпис Президенту 

(20.07.2015) 

Прийнято в 

цілому 

(15.07.2015) 

- 
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МОНІТОРИНГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
 

ЗМІСТ 
 

1. Узагальнююча податкова консультація щодо подання до контролюючого органу фізичними особами, які здійснюють приватну нотаріальну діяльність, інформації про 
посвідчені договори продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами), про видачу 
свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчені договори дарування (Наказ ДФС України 
від 17 липня 2015 року N 507) 

2. Лист ДФСУ від 21.07.2015 р.  N 26476/7/99-99-15-04-01-17 «Про справляння у II кварталі 2015 року рентної плати» 
3. Лист ДФСУ від 14.07.2015 р. N 25450/7/99-99-19-03-01-17 (стосується  системи електронного адміністрування ПДВ) 
4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість № 2173а від 30.06.2015 року 
5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо врегулювання цивільно-правових (господарських) зобов'язань) №2419а від 21.07.2015 року 
6. Проект Закону про внесення змін до статті 255 Податкового кодексу України (щодо рентної плати за спеціальне використання води) № 2387а від 16.07.2015 року 

 

Реквізити документа Короткий аналіз Аналіз впливу на галузь 
Рекомендації 

щодо 
реагування 

Статус 

Етап 
обговорення 

Етап 
голосування 

Етап 
виконання 

Узагальнюючі податкові консультації Державної фіскальної служби України 

 
Узагальнююча 

податкова 
консультація щодо 

подання до 
контролюючого органу 
фізичними особами, 

які здійснюють 
приватну нотаріальну 
діяльність, інформації 

про посвідчені 
договори продажу 
(обміну) об'єктів 

нерухомого майна між 
фізичними особами, 

продажу (обміну) 
рухомого майна між 

стороною (сторонами), 
про видачу свідоцтв 

про право на 
спадщину та/або 

посвідчені договори 
дарування (Наказ ДФС 

 
Вказує, що при нотаріальному 
посвідченні договорів продажу 
(обміну) об'єктів нерухомого 
майна між фізичними 
особами, продажу (обміну) 
рухомого майна між стороною 
(сторонами) цього договору, 
видачі свідоцтв про право на 
спадщину та/або 
нотаріальному посвідченні 
договорів дарування 
приватний нотаріус повинен 
щокварталу подавати до 
контролюючого органу за 
місцем розташування свого 
робочого місця Податковий 
розрахунок сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на 
користь фізичних осіб, і сум 
утриманого з них податку 
(форма N 1ДФ), у строки 
встановлені для податкового 

 
Рекомендаційн

ий характер 

 
 
 
 
 
 
 

Затверджено 
Наказом 

17.07.2015 
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України 
від 17 липня 2015 року 
N 507) 

кварталу.   

Листи  Державної фіскальної служби України 

Лист ДФСУ від 
21.07.2015 р.  N 

26476/7/99-99-15-
04-01-17 «Про 
справляння у II 

кварталі 2015 року 
рентної плати» 

 
Враховуючи, що  станом на 
10.07.2015 р. нову форму 
податкової декларації з  рентної 
плати  не затверджено, то ДФС 
рекомендує  платникам рентної 
плати залежно вiд об’єкта 
оподаткування звітуватися за 
формами, затвердженими 
наказами ДПА України: 

- від 24.12.2010 р. N 1011 
- вiд 24.12.2010 р. N 1018 

та наказами Mіністерства 
фiнансiв України: 

- від 17.09.2012 р. N 1000 
- вiд 21.12.2012 р. N 1404 
-  

Усуває невизначеність щодо 
форми подання звітності та 

сплати рентної плати 

Листи ДФСУ є 
рекомендаційног

о та 
інформаційного 

характеру 

 
 
 
 
 
Опубліковано 

21.07.2015 
року 

  

 
Лист ДФСУ від 
14.07.2015 р. N 

25450/7/99-99-19-
03-01-17 

(стосується  
системи 

електронного 
адміністрування 

ПДВ) 
 

Деталізує порядок реєстрації 
податкових накладних та 
відповідальність за порушення 
строків реєстрації. Вказує на 
відмінності, що мають місце 
після закінчення перехідного 
періоду (щодо «овердрафту», 
поповнення рахунків) 

 

Листи ДФСУ є 
рекомендаційног

о та 
інформаційного 

характеру 

Опубліковано 
14.07.2015 

року 
  

 
Законопроекти 

 

 
Проект Закону про 
внесення змін до 

Податкового 
кодексу України 

щодо 
удосконалення 

 
Законопроектом 
передбачається: 
- надання права платнику 

податку протягом 365 
календарних днів з дати 
складання податкової 

Збережено спеціальний 
режим з ПДВ для 

сільгоспвиробників до 
01.01.2018 року. 

 
 

  
Закон 

прийнято 
(16.07.2015) 

Закон направлено 
на підпис 

Президенту 
(23.07.2015) 
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адміністрування 
податку на додану 
вартість № 2173а 

від 30.06.2015 
року 

накладної на включення до 
податкового кредиту суму 
податку на додану вартість 
на підставі отриманих 
податкових накладних, 
зареєстрованих в Єдиному 
реєстрі податкових 
накладних; 

- скасування необхідності 
проведення перерахунку 
частки використання 
необоротних активів, 
придбаних після 01.07.2015, 
в оподатковуваних 
операціях за підсумками 
одного, двох і трьох 
календарних років їх 
використання; 

-  врегулювання питання 
акумулювання коштів на 
спеціальних рахунках 
сільськогосподарських (далі 
– с/г) підприємств, а саме: 

 відкриття платникам - с/г 
підприємствам, що обрали 
спеціальний режим 
оподаткування ПДВ, 
додаткових рахунків в 
системі електронного 
адміністрування ПДВ, а 
кошти, що надходитимуть 
на такі рахунки, 
автоматично 
перераховуватимуться 
Казначейством на 
спеціальні рахунки таких 
с/г підприємств, протягом 
операційного дня; 

 кошти, що надійшли на 
такі додаткові рахунки, 
враховуватимуть при 
обчисленні суми, на яку 
платник податку може 
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зареєструвати в ЄРПН 
податкові 
накладні/розрахунки 
коригування; 

- надання платнику податку 
інформації про рух коштів 
на його рахунках в системі 
електронного 
адміністрування податку; 

- скорочення реквізитів 
податкової накладної, які 
втратили актуальність у 
зв’язку із запровадженням 
системи електронного 
адміністрування ПДВ 
(реквізити щодо 
місцезнаходження 
покупця/продавця та вид 
цивільно-правового 
договору); 

- врегулювання питання 
отримання податкових 
накладних філіями 
(структурними підрозділами) 
платника податкових 
накладних шляхом 
відображення в податковій 
накладній числового номера 
філії (структурного 
підрозділу) покупця, якій 
здійснюється постачання 
товарів/послуг; 

- визначити, що податкові 
накладні, отримані з ЄРПН, 
є для отримувача 
товарів/послуг підставою 
для нарахування сум 
податку, що відносяться до 
податкового кредиту; 

- надання можливості 
складання раз на місяць (в 
останній день місяця) 
зведених податкових 
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накладних у разі здійснення 
постачання товарів (послуг), 
постачання яких має 
безперервний або 
ритмічний характер (як 
платникам так і 
неплатникам ПДВ); 

- надання можливості 
складати податкові накладні 
за щоденним підсумком 
операцій; 

- продовження до 365 днів 
строку, протягом якого 
платники податку можуть 
подати скаргу на 
продавця/покупця 
товарів/послуг у разі 
порушення ним порядку 
заповнення та/або порядку 
реєстрації в Єдиному 
реєстрі податкових 
накладних податкової 
накладної та/або розрахунку 
коригування; 

- для забезпечення 
коректного формування з 
01.07.2015 показника суми 
податку, на яку платник має 
право зареєструвати 
податкові накладні та/або 
розрахунки коригування в 
ЄРПН, пропонується 
передбачити „обнуління” 
такого показника станом на 
01.07.2015 та включити до 
нього: 

 суми середньомісячного 
розміру сум податку, 
задекларованих 
платником до сплати до 
бюджету та погашених за 
останні 12 звітних 
місяців/   4 квартали (т.з. 
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„овердрафт”); 

 суми помилково та/або 
надміру сплачених 
грошових зобов'язань з 
податку на додану 
вартість станом на 
01.07.2015; 

 суми від’ємного 
значення, непогашеного 
станом на 01.07.2015; 

 залишку коштів на 
електронному рахунку 
платника; 

- продовження строків 
реєстрації податкових 
накладних, складених в 
період з 01.07.2015 по 
31.08.2015, в Єдиному 
реєстрі податкових 
накладних до 31 
календарного дня; 

- визначити, що на кошти, які 
знаходяться на електронних 
рахунках платників, не 
поширюється дія Закону 
України „Про виконавче 
провадження”, та 
зобов’язати знати арешт з 
коштів, на які такий арешт 
був накладений. 

 
Проект Закону про 
внесення змін до 

Податкового 
кодексу України 

(щодо 
врегулювання 

цивільно-правових 
(господарських) 

зобов'язань) 
№2419а від 

21.07.2015 року 

 
Законопроект передбачає 
внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо 
доповнення його поняттям 
«реальність господарської 
операції». 

  
Надано для 

ознайомлення 
(24.07.2015) 
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Проект Закону про 
внесення змін до 

статті 255 
Податкового 

кодексу України 
(щодо рентної 

плати за 
спеціальне 

використання 
води) № 2387а від 

16.07.2015 року 

 
Законопроектом пропонуються 
зміни  до статті 255 Податкового 
кодексу України, доповнивши  
пункт 255.4 новим підпунктом 
такого змісту: «за воду, 
використану на зрошення 
(обводнення) об’єктів природно-
заповідного фонду». 

Метою законопроекту є 
збереження об’єктів  
природно-заповідного фонду  
шляхом  звільнення від 
рентної плати за спеціальне 
використання водних 
ресурсів води, яка 
використовується на 
зрошення (обводнення) 
об’єктів природно-
заповідного фонду. 

 
Надано для 

ознайомлення 
(22.07.2015) 

  


