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Закон України &laquo;Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо кредитних зобов&#39;язань&raquo; від 09.04.2015р.&nbsp; № 321-VIII

Цим Законом вносяться зміни до Податкового кодексу щодо кредитних зобов'язань.
Зокрема визначено, що не вважається додатковим благом платника податку та не
включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
сума, прощена (анульована) кредитором у розмірі різниці між основною сумою боргу за
фінансовим кредитом в іноземній валюті, визначена за офіційним курсом Нацбанку на
дату зміни валюти зобов'язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та
сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом Нацбанку станом на 1 січня 2014
року, а також сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені) за такими
кредитами, прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не
пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності.
Зазначені норми застосовуються до фінансових кредитів в іноземній валюті, не
погашених до 1 січня 2014 року.

Дія вищевказаного положення поширюється на операції з прощення (анулювання)
кредитором боржникові заборгованості за фінансовим кредитом в іноземній валюті, що
здійснювалися починаючи з 1 січня 2015 року.

Закон набрав чинності з 7 травня 2015 року (опубліковано у газеті «Голос України»
від 06.05.2015р. № 79).

Закон України &laquo;Про внесення зміни до Податкового кодексу України
щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних
виробів&raquo; від 09.04.2015р.&nbsp; № 332-VIII

Законом визначено, що звільнення від оподаткування ПДВ застосовується, якщо
ввезення та/або постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими
організаціями, що здійснюють закупівлі, перелік яких визначений Законом &laquo;Про
здійснення державних закупівель&raquo;
, укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та
відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання
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бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або
комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров'я.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод
щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, та порядок
ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що
звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до вищезазначених норм, визначаються
Кабміном.

Закон набрав чинності з 7 травня 2015 року (опубліковано у газеті «Голос України»
від 06.05.2015р. № 79).

Наказ Мінфіну від 14.04.2015р. № 435 «Про затвердження Порядку формування
та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

Цим наказом встановлено порядок, строки подання звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних
органів та його форму.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 квітня 2015 р. за N 460/26905 та набрав
чинності 30 квітня 2015 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику
України від 30.04.2015р. № 32.

Наказ ДФС України від 27.04.2015р. № 302 «Про затвердження Державного
реєстру реєстраторів розрахункових операцій»

Наказом визначено новий Держреєстр РРО, дозволених для застосування в Україні.
Порівняно із попереднім реєстром (від 26.12.2014 р. № 399) стало менше РРО,
дозволених до первинної реєстрації. Загалом таких апаратів і їх модифікацій є лише 54
(було 100). Зокрема, портативних РРО із 30 моделей і їх модифікацій лишилося 13.
Спеціалізованих РРО для АЗС — 10 (було 18 моделей/модифікацій). Серед автоматів із
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продажу товарів (послуг) залишився тільки паркомат СЕА АП 100 (виконання 14, 15, 28).
Стаціонарних ЕККА не стало взагалі (було 7). Так само в Держреєстрі РРО відсутні
спеціалізовані реєстратори розрахункових операцій для АЗС, електронні таксометри та
спеціалізовані електронні контрольно-касові реєстратори операцій із купівлі-продажу
іноземної валюти.
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