
 

 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  
та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості  

бюджетних надходжень у 2018 році» 
 

 

// 

 

Внесено зміни до критеріїв віднесення до великих 
платників податків. 

 

// 

 

Доповнено критерії визнання осіб пов’язаними. 

 

// 

 

Введено визначення нового терміну «синдикований 
фінансовий кредит». 

 

// 

 

У випадку виявлення помилки у зведеній інформації, що 
розміщена на офіційному веб-сайті ДФС України, платник 
податку звільняється від відповідальності 

 

// 

 

Доповнено випадки, коли платіж не вважається роялті. 

 
// 
 

Доповнено перелік контрольованих операцій. 

 
// 
 

Доповнено перелік господарських операцій для цілей 
трансферного ціноутворення. 

 
// 

 

Збільшено термін для підготовки документації з 
трансфертного ціноутворення. 

  

Уточнено вимоги до змісту документації з трансферного 



// ціноутворення. 

 

// 

 

Змінено вимоги до проведення перевірок контрольованих 
операцій. 

 

// 

 

Впроваджено нові правила процедури попереднього 
узгодження ціноутворення, за результатами якої великий 
платник податків має можливість укласти із ДФС договір 
про попереднє узгодження ціноутворення. 

 

// 

 

Встановлюється обов’язок для платників податків 
зберігати документи та інформацію, яка є необхідною для 
здійснення податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням протягом 2555 днів з дня подання 
податкової звітності, для складення якої використовуються 
зазначені документи. 

 

// 

 

Внесено зміни щодо оцінки об’єкта нерухомості, доходу від 
його продажу та вимог до звіту про оціночну вартість 
об’єкта нерухомого майна. 

 

// 

 

Внесено зміни щодо порядку ввезення на митну території 
України в ручній поклажі та/або у супроводжувальному 
багажі товарів. 

 

// 

 

Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звільняються від 
оподаткування податком на додану вартість та акцизним 
податком операції із ввезення на митну територію України 
та з постачання/реалізації на митній території України 
транспортних засобів, оснащених виключно електричними 
двигунами. 

 

 

 

 

Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від 
оподаткування прибуток підприємств у розмірі доходу 
підприємств, отриманого ними від господарської 



 

// 

діяльності з використанням газу (метану) вугільних 
родовищ та/або похідної сировини газу (метану) вугільних 
родовищ, у тому числі газоповітряної суміші із вмістом газу 
(метану), яка не відповідає вимогам до якості природного 
газу, призначеного для транспортування, промислового та 
комунально-побутового споживання, що здійснюється 
відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних 
родовищ". 

 

// 

 

Земельні ділянки, що розташовані на тимчасово 
окупованій території та перебувають у власності або 
користуванні платників єдиного податку четвертої групи, 
не є об’єктом оподаткування єдиним податком у період з 
14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено 
проведення антитерористичної операції. 

 


