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Закон України від 07.12.2017р. № 2246-VIII "Про 

Державний бюджет України на 2018 рік"

Період дії Розмір мінімальної 

заробітної плати

на місяць погодинна

2018 рік 3723,00 22,41

1. Мінімальна заробітна плата (грн.)



Відповідальність за порушення законодавства про працю

Зміст порушення Розмір штрафу Сума штрафу

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору

(контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного

виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати

заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків

30 МЗП
111690,00
за кожного 
працівника

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

(лист Держпраці від 31.03.2017р. №3766/4.3/4.3-дп-17)
10 МЗП

37230,00
за кожного 
працівника

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших
виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх
не в повному обсязі

3 МЗП 11960,00

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про 
працю, створення перешкод у її проведенні 3 МЗП 11960,00

Недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до 
роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на 
неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, 
установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без 
нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та податків, створення перешкод у її проведенні

100 МЗП 372300,00

Порушення інших вимог трудового законодавства 1 МЗП 3723,00



Термін дії Розмір ПМПО

01.01.2018 1762,00

01.07.2018 1841,00

01.12.2018 1921,00

2. Прожитковий мінімум на працездатну особу (грн.)



Закон   України  від 16.11.2017р.  № 2211-VIII "Про внесення 
змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо 
святкових і неробочих днів"    (діє з  02.12.2017р.)

Святкові і неробочі дні у 2018 р.:
1 січня — Новий рік

7 січня — Різдво Христове
8 березня — Міжнародний жіночий день

8 квітня — Пасха (Великдень)
1 травня — День праці

9 травня — День перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні (День перемоги)

27 травня — Трійця
28 червня — День Конституції України

24 серпня — День Незалежності України
14 жовтня — День захисника України 

25 грудня — Різдво Христове

Лист   Мінсоцполітики від 19.10.2017р. 
№ 224/0/103-17/214 

Офіційним святковим днем в Україні стало Різдво Христове за Григоріанським

календарем - 25 грудня та скасовано вихідний день - 2 травня



Закон України від 03.10.2017р.

№ 2148-VIII "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України

щодо підвищення пенсій"



Нова квота для працевлаштування

Закон України від 05.07.2012р. № 5067-VI "Про 

зайнятість населення"

Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26

Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і

менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних

працівників:

до 8 чоловік – квота не встановлено;

від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше 1 особи у середньообліковій

чисельності штатних працівників;

понад 20 осіб - встановлюється квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних

працівників за попередній календарний рік.

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян -
штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної
квоти у двократному розмірі МЗП, встановленої на момент виявлення порушення (ст.53)



До уваги фермерів!

Закон України від 19.06.2003р. № 973-IV "Про 

фермерське господарство"  (ст.34)
Члени фермерського господарства та особи, які працюють

у ньому за трудовим договором (контрактом), підлягають

загальнообов'язковому державному соціальному

страхуванню відповідно до законодавства про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Фермерське господарство реєструється в установленому

законом порядку як платник єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування.



До уваги фермерів!

Закон України від 08.07.2010р. № 2464-VI "Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування"

п.51 ст.4: розширеноколо платників ЄСВ  (члени фермерського

господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають

страхуванню на інших підставах)

п.2 ст.7 : база нарахування ЄСВ по членах  фермерськогогосподарства - сума 

доходу (прибутку), отриманоговід їх діяльності, що підлягаєобкладенню ПДФО 

(при цьому сума ЄСВ не можебути меншоюза розмірмінімальногострахового 

внеску на місяць)



Закон України від 08.07.2010р. № 2464-VI "Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування"

Мінімальна величина ЄСВ (на місяць) Максимальна величина бази 
нарахування ЄСВ 

22% від МЗП 15 МЗП
3723,00 55845,00грн

819,06 грн 12285,90 грн



Мінімальні та максимальні розміри ЄСВ по 
окремих платниках

Категорія платника Строк сплати
Мінімальний

страховий внесок
(за місяць)

Максимальний
розмір

ЄСВ (сплачується
добровільно)

ФОП, які обрали спрощену
систему 

оподаткування (незалежно
від обраної групи) До 20 числа місяця, що

настає за кварталом, за 
який сплачується ЄСВ
(19 квітня, 19 липня, 
19 жовтня, 19 січня)

819,06 грн 12 285,90 грн
(55845,00*22%)

ФОП, які обрали загальну
систему оподаткування

Особи, які провадять
незалежну професійну

діяльність

Члени фермерського
господарства



Звільняються від сплати ЄСВ за себе:

✓ ФОП, незалежно від обраної системи оподаткування;

✓ члени фермерського господарства;

! за умови, що вони є пенсіонерами за віком або є особами

з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону

про пенсійне страхування, та отримують відповідно до

закону пенсію або соціальну допомогу.

лист ДФСУ від 25.10.2017р. № 2378/С/99-99-13-02-01-14/ІПК



Вид доходів Ставка ЄСВ

Фонд оплати праці найманих
працівників

Роботодавці нараховують та сплачують
ЄСВ за ставкою 22%

Винагороди фізособам за цивільно-
правовими договорами

Підприємства та ФОП нараховують і 
сплачують 22% на суму винагороди

Допомога з ТВП (як перші п'ять днів за 
рахунок коштів підприємства, так і 
решта днів хвороби, допомога по 

вагітності та пологах за рахунок коштів
ФСС)

Роботодавці нараховують і сплачують
22% на суму допомоги

Заробітна плата і лікарняні
працівників-інвалідів

Роботодавці-підприємства
нараховують і сплачують 8,41% на

фонд оплати праці

Розмір ЄСВ по доходах працівників та договорах ЦПХ



Лікарняні та декретні

Закон  України від 23.09.1999р. № 1105-XIV "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне

страхування" (діє з  11.10.2017р.)

п.2 ст.26 Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць:

- не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази

нарахування ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, -

55845,00грн (55845/30,44 = 1834,59 грн) та

- не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із МЗП,

встановленої на час настання страхового випадку – 3723,00 грн.



ч. 4 ст. 19: для  випадків, якщо протягом12-ти місяців перед настанням страхового 
випадку, за данимиДержавного реєструзагальнообов'язковогодержавного 
соціальногострахування, застрахована особа маєстраховийстаж менше 6-ти 

місяців

Лікарняні

виходячи з нарахованої
зарплати, з якої сплачується
ЄСВ, але не більше за розмір

допомоги, обчислений із МЗП, 
установленої на час настання
страхового випадку – 3723,00 

грн;

Декретні

виходячи з нарахованої зарплати, 
із якої сплачують ЄСВ, але не 
більше за розмір допомоги, 

обчислений із двократного розміру
МЗП, встановленої на час настання
страхового випадку – 7446,00 грн, 

та

не менше за розмір допомоги, 
обчислений із МЗП, встановленої

на час настання страхового 
випадку – 3723,00 грн.



ПДФО
Закон України від07.12.2017р. № 2246-VIII "Про Державнийбюджет України на 2018 рік"

1. Добові під час відрядження (п.170.9ст.170 ПКУ)

*

*Не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня 2018 року.
**За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку
за кожен такий день.

Країна відрядження Неоподаковуваний розмір добових

Україна не більше 372,30грн*

Закордон не більше 80 євро**

2. Вартість навчання у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за
здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку - не вище трикратного розміру МЗП,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (п.165.1.21ст.165 ПКУ) –
11169,00грн (за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи
перепідготовки такої фізичної особи)



3. Не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу вартість

дарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не

перевищує 25% МЗП (за винятком грошових виплат у будь-якій сумі) – 930,75 грн. (пп.

165.1.39 ПКУ)

4. Не оподатковується сума, що сплачується роботодавцем-резидентом за власний кошт

за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума

не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми зарплати платнику податку

протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок,

внески до фондів банківського управління, але не більш як 2,5 розміру МЗП в розрахунку

за місяць за сукупністю таких внесків – 9307,50 грн (пп. "в" пп. 164.2.16 ПКУ)

5. Не обкладається сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за

якою минув строк позовної давності, у розмірі, що не перевищує 50% ПМПО - 881,00 грн

(пп. 164.2.7 ПКУ)

6. Нецільова благодійна, у т.ч. матеріальна  допомога (п.170.7.3 ст.170 ПКУ) - 2470,00грн

7. Допомога на поховання (п.165.1.22 ст.165 ПКУ) – 4940,00 грн



Категорії платників 
ПДФО, яким надається 

соціальна пільга

Формула розрахунку Розмір ПСП
Граничний 

розмір 
доходу, що 

дає право на 
ПСП

Загальна  ПСП 1762,00*50% 881,00 2470,00

Підвищена  ПСП (1762,00*50%) * 150% 1321,50 2470,00

Максимальна ПСП (1762,00*50%) * 200% 1762,00 2470,00

Підвищена ПСП, для 
платника, який утримує

двох і більше дітей, у тому 
числі дитину – інваліда / 

дітей – інвалідів

1762 грн. Х 50% (на 
кожну дитину) + 1762 
грн. Х 150% (на кожну

дитину– інваліда)

881 (на кожну
дитину) + 

1321,50 (на 
кожну дитину

– інваліда)

одному з 
батьків –

2470, іншому
2470 Х 

кількість
дітей

Податкова соціальна пільга по ПДФО  в 2018р.



ПДФО

Закон України від 07.12.2017р. № 2245-VIII "Про внесення

змін до Податкового кодексу України та деяких

законодавчих актів України щодо забезпечення

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році"

абз.2 пп.165.1.35 ст.165 не включається до розрахунку оподатковуваного доходу:

вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію

інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого

ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем - платником податку на 

прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один 

раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не 

перевищує 5 МЗП, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року –

18615,00грн



Адміністрування податків та зборів
Закон України від 07.12.2017р. № 2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості

бюджетних надходжень у 2018 році"

1.Нові критерії віднесення до великих платників податку (пп.14.1.24 ст.14 ПКУ)

юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої:
✓ обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні)

квартали перевищує еквівалент 50 млн євро (раніше - 1 млрд грн), визначений за
середньозваженим офіційним курсом НБУ за той самий період, або

✓ загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Держбюджету, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період
перевищує еквівалент 1 млн євро (раніше - 20 млн грн), визначений за середньозваженим
офіційним курсом НБУ за той самий період. При цьому сума таких податків, зборів,
платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро.

2. Віповідальність посадових або службових осіб контролюючого органу за заподіяну
шкоду, завдану платнику податків неправомірними рішеннями, їх діями чи бездіяльністю
відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування
цього органу, незалежно від вини цієї особи (п.21.3 та п.21.4 ст.21 ПКУ)



Єдиний податок

Ставки ЄСВ 
для всіх груп ФОП

819,06 грн на місяць;

Ставки ЄП  для ФОП:
гр.1 – 10 ПМПО – 176,20 

грн;     
гр.2 - 20 МЗП –

744,60 грн

пп.297.5. ПКУ

податок з доходів нерезидентів
при виплаті доходів нерезиденту
– юридичній особі за ставками
розд.III ПКУ

пп. 57.1 1.2 ПКУ

платники ЄП не сплачують

авансовий внесок з податку на

прибуток при виплаті дивідендів

юридичним особам



Транспортний податок

пп.267.2.1 ПКУ

об’єкта оподаткування -

легкові автомобілі: 

з року випуску яких минуло 
не більше 5 років (включно) 

та 

середньоринкова вартість
яких становить понад 375 

розмірів МЗП 

1 396 125 грн

Постанова КМУ від 
21.06.2017р. № 428 

(оновлена методика визначення 
середньоринкової вартості 

легкового авто)

Нова форма Податкової 
декларації  з транспортного 

податку

Наказ МФУ від 
27.06.2017р. № 595



Податок на нерухомість

пп.266.5.1 ПКУ

ставка податку не 
перевищує 1,5% 

розміру МЗП 

за 1кв. м –

55,85 грн

пп.266.10.2 ПКУ
фізичні особи звільняються від

відповідальності за несплату

податку, якщо не надіслано ППР до 1

липня року, що настає за базовим

податковим (звітним) періодом

(роком).

пп.266.10.3 ПКУ
податкове зобов'язання з цього
податку може бути нараховано
за податкові (звітні) періоди
(роки) в межах 1095 к.дн



Земельний податок

пп.287.9 ПКУ

фізичні особи звільняються від

відповідальності за несвоєчасну сплату

податку, якщо не надіслано ППР

пп.287.10 ПКУ

податкове зобов'язання з цього податку
може бути нараховано за податкові
(звітні) періоди (роки) в межах 1095 к.дн

пп.284.4 ПКУ

плата за землі надані залізниці та
гірничодобувним підприємствам – 25%
податку

пп.285.1.1 ПКУ

нові критерії визначення мінімального
розміру орендної плати за землю

п. 6 розд. ІІ Закону № 2245

п.9 підрозд.6 розд. XX ПКУ

п.5 підрозд. 8 розд.XX ПКУ

Нова форма 
Податкової 

декларації  з плати за 
землю

Наказ МФУ від 
23.01.2017р. № 9



Трансфертне ціноутворення - 2018 
Контрольованими є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт

оподаткування податком на прибуток платника податків

Річний дохід відбудь-якої діяльності 
перевищує 150 млн.грн за рік

Обсяг таких господарських операцій з 
кожним контрагентом перевищує 10 
млн.грн за рік (пп.39.2.1.7 ст. 39 ПКУ)

господарські операції, що
здійснюються з пов'язаними особами -
нерезидентами

зовнішньоекономічні господарські
операції з продажу та/або придбання
товарів та/або послуг через 
комісіонерів-нерезидентів

господарські операції, що здійснюються
з нерезидентами, зареєстрованими у 
державах (на територіях), включених до 
Переліку КМУ від 27.12.2017р. № 1045

господарські операції, що здійснюються з 
нерезидентами, які не сплачують податок
на прибуток (корпоративний податок) 
та/або не є податковими резидентами 
держави, в якій вони зареєстровані як 
юридичні особи Перелік КМУ 04.07.2017 
№ 480

господарські операції, що здійснюються

між нерезидентом та його постійним

представництвом в Україні.

39.2.1.9. Обсяг господарських операцій платника

податків для цілей пп. 39.2.1.7 ст.39 ПКУ обраховується

за цінами, що відповідають принципу "витягнутої руки"



Постанова КМУ 
від 27.12.2017 N 1045

"Про затвердження переліку
держав (територій), які

відповідають критеріям, 
установленим підпунктом 39.2.1.2 
підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті

39 Податкового кодексу України, та 
визнання таким, що втратило

чинність, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 вересня

2015 р. N 977"

(діє з 01.01.2018р.)

Постанова КМУ
від 04.07.2017 р. N 480

«Про затвердження переліку
організаційно-правових форм 

нерезидентів, які не сплачують
податок на прибуток

(корпоративний податок), у тому 
числі податок з доходів, 

отриманих за межами держави
реєстрації таких нерезидентів, 

та/або не є податковими
резидентами держави, в якій

вони зареєстровані як юридичні
особи» 

(діє з 27.07.2017р. 
до пп.г пп.39.2.1.1 ст.39 ПКУ)

Наказ  Мінфіну від 28.04.2017 № 470 "Про затвердження Змін до Порядку проведення

моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових

осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення« 

(діє з 16.06.2017 року)



Податок на прибуток

пп.140.4.1 ПКУ різниці по отриманим дивідендам

При отриманні доходу у вигляді дивідендів від платників ЄП гр. 3  і 4  сплачується податок на 

прибуток без зменшення об’єкта оподаткування через різницю за ряд. 3.2.3 додатку РІ

пп.140.5.1  та 140.5.2 ПКУ різниці по самостійному коригування контрольованих операцій

пп.140.5.4 ПКУ різниця по коригуванню на 30% щодо придбання у:

нерибуткових організацій, якщо перевищує 25 розмірів МЗП, встановленої законом на 1

січня звітного (податкового) року – це 93 075 грн на рік

нерезидентів (у т. ч. пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на
територіях), включених до Переліку КМУ від 27.12.2017р. № 1045 та Перелік КМУ
04.07.2017 № 480

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою

та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом 

"витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту.



пп.140.5.10  ПКУ різниція по путівках (ув’язка із абз.2 пп.165.1.35 ст.165) 

збільшення бухфінрезультату на суму повної або часткової компенсації один раз на календарний

рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника

податку та/або його дітей віком до 18 років роботодавцем, який є платником податку на прибуток,

якщо така компенсація не оподатковується ПДФО.

пп.140.5.12 ПКУ

різниці по операція «перехідного» періоду, крім платників єдиного податку групи 4

пп.140.5.13 ПКУ  різниця по передачах (перерахуванню) неприбутковим оргнізаціям):
8% оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) року на користь суб'єктам сфери

фізичної культури і спорту, а саме:

- дитячо-юнацьким спортивним школам,

- центрам олімпійської підготовки,

- школам вищої спортивної майстерності,

- центрам фізичної культури і спорту інвалідів,

- спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями,
внесеними до Реєстру НПО, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт,
послуг



ПДВ
Закон України від 07.12.2017р. № 2245-VIII "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 

році"

Закон України від 09.11.2017р.  № 2198-VIII "Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на 

Оптовому ринку електричної енергії України"



Зміни щодо зупинки реєстрації
податкових накладних/розрахунків коригування

п.201.16 с.т. 201 ПКУ- реєстрація ПН/РК в ЄРПН може бути

зупинена в порядку та на підставах, визначених КМУ

п.7 Закону № 2245 - до 1 березня 2018 року визначити
порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄДРПН відповідно до п.
201.16 ст. 201 ПКУ України

п.74.2 ст.74 ПКУ виключено



абз. 18 п. 201.10 ПКУ - реєстрація в ЄРПН ПН та/або РК, які складені починаючи
з 1 липня 2015 року, але в межах 1095 днів з дня складання, в межах ліміту
відповідно п. 200 1.3 ст. 200 1 ПКУ (Закон № 2198)

абз. 4 та 5 п. 198.6 ПКУ - включення до складу податкового кредиту ПН з датою
складання 1095 днів (Закон № 2198)

абз. 17 п. 201.10 ПКУ - реєстрація в ЄРПН розрахунків коригування, в яких
передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг - протягом
15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування
отримувачем (покупцем)

п.120 1.1 ст.120 1 ПКУ У разі порушення строку реєстрації податкових накладних
на 366 і більше календарних днів – накладання штрафу у розмірі 50 % суми ПДВ,
зазначеної в таких ПН/РК (Закон № 2198)

Зміни щодо реєстрації податкових накладних та їх
включення до складу податкового кредиту



Зміни щодо зупинки реєстрації
податкових накладних/розрахунків коригування

п.57 1 ст.57 ПКУ - ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16

ст. 201 ПКУ, реєструються з урахуванням вимог пп.200 1.3 та 200 1.9 ст. 200 1 та п.

201.10 ст.201 ПКУ не пізніше 2 січня 2018 року, крім:

✓ ПН/РК, щодо яких станом на 1 грудня 2017 року не подані пояснення і копії

документів відповідно до пп.201.16.2 п. 201.16 ст. 201ПКУ;

✓ ПН/РК, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації податкової

накладної/розрахунку коригування у ЄДРПН, по яких станом на 1 грудня 2017

року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або

судовому порядку.

ПН/РК реєстрацію яких зупинено з 01.12.2017 року по 31.12.2017 та по 
яких надано пояснення та копії документів реєструються у порядку, 

що діяв до набрання чинності
Закону №2245 - VІІІ



Запровадження нових тимчасових звільнених від
оподаткування ПДВ операцій (п. 63, 64  підрозділу2 розділуХХ ПКУ)

з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року звільнено від ПДВ операції з експорту соєвих
бобів (товарна позиція 1201 з УКТ ЗЕД);

з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року звільнено від ПДВ операції з експорту насіння
свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 з УКТ ЗЕД);

до 31 грудня 2018 року звільнено від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну
територію України та з постачання на митній території України виключно електромобілів (у
тому числі вироблених в Україні);

до 1 січня 2020 року платникам податку надано право на розстрочення сплати ПДВ під час
імпорту обладнання за переліком кодів згідно з УКТ ЗЕД, яке ввозиться для власного
виробництва;

до 1 січня 2023 року суб'єкти космічної діяльності, що підпадають під дію норм Закону
України "Про космічну діяльність", звільняються від сплати ПДВ на визначених умовах;

до 1 січня 2023 року поширено звільнення від ПДВ на визначених ПКУ умовах на операції з
постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які
не вважається роялті, а також розширено поняття “програмна продукція”.



Перевірки
Законом №2246 внесено зміни до Закону від 03.11.2016р.№ 1728-VIII «Про 
тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» продовжено мораторій на проведення
органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності до 31 грудня
2018 року.

Наказ Держрегуляторної служби України від 16.11.2017р. № 139 «Про 

затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду

(контролю) на 2018 рік»

Наказ ПФУ від 29.11.2017р. № 239 «Річний план здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) Пенсійного фонду України на 2018»

План-графік проведення документальних планових перевірок
платників податків на 2018 рік

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html



Наказ Державної архітектурно-будівельної інспекції  України від 29.11.2017р. 
№ 1788 «Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду

(контролю) Державної архітектурно-будівельної інспекції України за діяльністю
суб'єктів господарювання на 2018 рік»

Наказ Держслужби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 

28.11.2017р. № 1131 «Про затвердження річного плану здійснення заходів

державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужби на 2018 рік»

Наказ Мінекономрозвитку від 29.11.2017р. № 1736 "Про затвердження річного

плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням

ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2018 рік"



Постанова  НБУ  від 29.12.2017р.  № 148 "Про затвердження

Положення про ведення касових операцій у національній

валюті в Україні" (діє з 05.01.2018р.)

Затверджено форми наступних документів:

Відомість на виплату готівки;

Видатковий касовий ордер;

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових
касових документів;

Касова книга;

Книга обліку виданої та прийнятої старшим
касиром готівки;

Акт про результати інвентаризації наявних коштів,
що зберігаються;

Акт про перевірку дотримання порядку ведення
операцій з готівкою.

Розрахунки готівкою протягом одного дня за 
одним або кількома платіжними документами:

між суб’єктами господарювання — у розмірі до 10
000 грн включно;

з фізичними особами — у розмірі до 50 000 грн
включно.

фізичні особи мають право здійснювати
розрахунки готівкою між собою за договорами
купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному
посвідченню, у розмірі до 50 000 грн включно.

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 грн,
здійснюються шляхом:

• переказу коштів з поточного рахунку на
поточний рахунок;

• внесення та/або переказу коштів на поточні
рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на
окремий поточний рахунок у національній
валюті).

Касові операції



Закон  України від 05.10.2017р.  № 2164-VIII «Про 
внесення змін до Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" щодо удосконалення деяких положень»

нова термінологія

нове у первинних  документів

нова класифікація підприємств

склад фінансової звітності 

подання звітності за МСФО

вимоги до підписантів фінансової звітності 

оприлюднення фінансової звітності



Нові критерії поділу підприємств

Тип підприємства

Критерії*

Балансова вартість
активів**

Чистий дохід від
реалізації товарів, 

робіт, послуг**

Середня кількість
працівників

Мікропідприємство до 350 тис. євро до 700 тис. євро до 10 осіб

Мале підприємство до 4 млн євро до 8 млн євро до 50 осіб

Середнє 
підприємство

до 20 млн євро до 40 млн євро до 250 осіб

Велике підприємство понад 20 млн євро
понад 40 млн 

євро
понад 250 осіб

*Дотримання критеріїв перевіряється на дату складання річної фінансової звітності за рік, що
передує звітному. При цьому достатньо відповідати двом із трьох критеріїв.

** Застосовуємо офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на
підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.


