Набув чинності закон про податковий
компроміс
З 17 січня поточного року набуває чинності Закон України від 25.12.14 № 63-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових
зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі
застосування податкового компромісу», який Верховна Рада України ухвалила 25 грудня
2014 року.
Відтепер бізнес матиме законний механізм податкового компромісу з державою, який
дозволяє платникам уникнути фінансової, адміністративної та кримінальної
відповідальності за заниження податкових зобов’язань з податків на прибуток та додану
вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року.
«Цей законопроект виник у відповідь на запит бізнесу, який хоче перегорнути сторінку і
почати працювати прозоро. Податковий компроміс – це не зобов’язання, а право бізнесу.
Враховуючи підписання Угоди про асоціацію з ЄС і ті можливості, які вона відкриває для
українського бізнесу, я переконаний, що цим інструментом скористається багато
компаній», - зазначив Голова ДФС України Ігор Білоус.
Відповідно до ухваленого закону, загальна тривалість процедури досягнення податкового
компромісу – до 70 календарних днів з наступного дня після подання уточнюючого
розрахунку. При цьому, загальний термін, протягом якого платник може прийняти
рішення про застосування процедури податкового компромісу (подання уточнюючого
розрахунку або заяви), складає 90 календарних днів з дня набрання чинності цим законом.
Протягом зазначеного періоду платники за бажанням можуть подати до органів
Державної фіскальної служби України уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з
податку на прибуток підприємств та/або ПДВ за будь-які податкові періоди до 1 квітня
2014 року, в яких визначити суму завищення витрат, що враховуються при визначенні
об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та/або суму завищення
податкового кредиту з ПДВ та/або заяву відповідно до Закону.
ДФС, у свою чергу, протягом 10 робочих днів приймає рішення про можливість
проведення перевірки або відсутність такої необхідності для підтвердження визначеної
суми.
При застосуванні процедури податкового компромісу платник має сплатити 5% від суми
задекларованих або визначених у податковому повідомленні-рішенні податкових
зобов'язань. При цьому інші 95 відс. такої суми вважаються погашеними, а штрафні
санкції та пеня не нараховуватимуться.
Відповідно до закону, процедури податкового компромісу поширюється й на випадки,
коли у платника податків розпочата документальна податкова перевірка або складено акт
за наслідками такої перевірки. У таких випадках платник податків за своїм рішенням
може подати уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на прибуток
підприємств та/або податку на додану вартість.

Крім того, якщо відносно платника податків розпочата документальна податкова
перевірка або складено акт за наслідками такої перевірки, він також за власним бажанням
може подати відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань.
Уточнені та перевірені операції у періодах під час застосування податкового компромісу у
подальшому платники не змінюватимуть, а контролюючий орган не перевірятиме.
Завдяки такій добровільній акції декларування недоплачених податків бізнес отримає
можливість відкрито працювати, проходити аудит та залучати фінансування для розвитку
своєї підприємницької діяльності.
Законом також внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення,
Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексів та Кодексу
адміністративного судочинства щодо звільнення платників податків від адміністративної
та кримінальної відповідальності, а також встановлено можливість застосування
процедури примирення сторін в рамках адміністративного судочинства при застосуванні
податкового компромісу.

