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Конотопська ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області просить розмістити інформацію для 

оприлюднення на  Вашому вебсайті: 

 

Обсяги митного оформлення вживаних авто зросли у 6 разів  

Згідно інформації ДФС України за 10 місяців 2017 року на митну територію України 

імпортовано 123 тис. автомобілів та сплачено до бюджету 17,4 млрд. грн. митних платежів. З 

них 56 тис. – вживаних транспортних засобів, з імпорту яких сплачено 4,3 млрд. грн. митних 

платежів.  

За січень-жовтень 2017 року обсяги митного оформлення вживаних авто зросли у 6 разів. 

Якщо раніше в середньому за місяць ввозилося близько 1 тисячі вживаних авто, то у поточному 

році – майже 6 тисяч авто щомісячно, а у жовтні ввезено понад 7 тисяч таких автомобілів.  

Такому зростанню сприяли внесені зміни до Податкового кодексу України щодо 

стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів, якими знижено в 10-20 разів 

ставки акцизного податку на легкові автомобілі, що були у використанні. Це сприяло 

зменшенню загального податкового навантаження, яке на сьогодні складає приблизно 35-40% 

до вартості автомобіля. До набрання чинності закону акцизний податок був настільки великий, 

що податкове навантаження на вживаний транспортний засіб сягало 90% – майже стільки, 

скільки коштував цей автомобіль.  

Зазначена норма діє з 1 серпня 2016 року (часу набуття чинності Закону України «Про 

внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів») до 31 грудня 

2018 року. Скористатися можливістю ввезення транспортних засобів за зниженими ставками 

акцизного податку можуть як фізичні так і юридичні особи.  

 

Майже 236,6 тис. автомобілів знаходяться на території України незаконно  

За 10 місяців поточного року в Україну було ввезено 865 тис. транспортних засобів з 

іноземною реєстрацією. З них майже 681,6 тис. авто ввезено у режимі «транзиту» та майже 

183,4 тис. автомобілів – у режимі «тимчасового ввезення».  

Станом на 1 листопада 2017 року на території України загалом перебуває понад 383,3 тис. 

транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – майже 236,6 тис. 

автомобілів. З ввезених в режимі «транзиту» 100,8 тис. авто, понад 67 тис. перебувають на 

території України з порушенням терміну. Із понад 282,5 тис. транспортних засобів, ввезених в 

режимі «тимчасового ввезення»,  майже 169,5 тис. – з порушенням терміну.  

ТОП-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби  (станом на 1.10.2017): - 

Польща – 118 тис.,  Литва – 54,7 тис.  Німеччина – 19,9 тис.  Чехія –14,2 тис.  Болгарія – 

12,4 тис.  

Загалом, протягом січня-жовтня 2017 року митниками було складено 17,9 тис. протоколів 

про порушення митних правил при ввезенні автомобілів, за результатами яких порушникам 

нараховано 127,7 млн. грн. штрафів. За ст. 470 Митного кодексу України (порушення термінів 

транзиту) складено 14544 протоколи, за якими застосовано 84,8 млн. грн. штрафів. За ст.481 

Митного кодексу України (порушення термінів тимчасового ввезення) – 3356 протоколів із 

сумою штрафів на 42,9 млн. гривень.   

 

Порядок запрошення платника податків до контролюючого органу  

Конотопська ОДПІ нагадує, що 15.09.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів 

України від 18.07.2017 №644 «Про затвердження форми Повідомлення про запрошення 



платника податків, зборів, платежів або його представників до контролюючого органу», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.08.2017 за №967/30835.  

Відповідно до п.п.20.1.1 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-

VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) контролюючі органи мають право запрошувати 

платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки правильності 

нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого 

законодавства контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.  

Порядок надсилання повідомлень про запрошення платників податків, встановлено ст.42 

ПКУ. Так, повідомлення про запрошення платників податків надсилається контролюючим 

органом не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення, в яких визначаються 

підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків або представник 

платника податків.  

Наказ №644 розташовано на офіційному веб-парталі ДФС України у розділі «Нормативні 

та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу за 

посиланням  http://zir.sfs.gov.ua/main/lastupdate/.  

 

Новації у сплаті ЄСВ  

Конотопська ОДПІ доводить до відома платників, що Законом України від 

3 жовтня 2017 року №2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій»  внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Зміни наберуть чинності  01 

січня 2018 року.  

Насамперед зміни торкнуться бази нарахування єдиного внеску, яка становитиме  15 

розмірів мінімальної заробітної плати. Відповідно до нововведень,  платниками єдиного внеску 

стануть члени фермерського господарства, за умови, що вони не належать до осіб, які 

підлягають страхуванню на інших підставах. Фізичні особи підприємці – платники єдиного 

податку першої групи будуть сплачувати єдиний внесок  у повному мінімальному розмірі.  

Змінено і строки сплати єдиного внеску. Так, фізичні особи-підприємці,  особи, які 

провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства, будуть 

зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа 

місяця, що настає за кварталом, за який сплачується такий внесок.  

 

За 10 місяців 2017 року  до зведеного бюджету сплачено більше 970 млн. гривень 

«Конотопською ОДПІ до зведеного бюджету за січень – жовтень 2017 року забезпечено 

надходження 974,2 млн. грн., чим на 300,9 млн. грн., або 44,7 відс. перевищено показники 

аналогічного періоду 2016 року. До державного бюджету протягом вказаного періоду   

забезпечені надходження на загальну суму 397,6 млн. грн., що більше минулорічних 

надходжень за аналогічний період на 166,8 млн. грн., місцеві бюджети отримали для своїх 

потреб 576,6 млн. грн., чим перевищені минулорічні збори на 128,3 млн. грн.» - повідомив 

Юрій Чеботарьов, в.о. начальника Конотопської ОДПІ. 

«Збільшились в порівняні з аналогічним періодом 2016 року надходження по податку на 

доходи фізичних осіб, які склали 493,6 млн. грн., що на 139,0 млн. грн. більше надходжень 

аналогічного періоду 2016 року, а це свідчить про збільшення можливостей для фінансування 

діяльності місцевих громад. Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування з початку року зібрано 372,0 млн. грн., що на 91,2 млн. грн. більше такого ж 

періоду минулого року.   

Нарешті довів свою важливість податок на додану вартість, надходження якого в цьому 

році склали 201,3 млн. грн., (перевищення 123,6 млн. грн.), у зв’язку з чим збільшення в 

порівнянні з минулим роком склали в 2,6 рази. Такі позитивні наслідки стали можливими в 

наслідок введення в дію автоматизованої системи (СМКОР), яка дозволяє зупиняти випадки 

безпідставної реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі, що в свою чергу позбавляє 

можливості нечистих на руку ділків незаконно зменшувати зобов’язання з ПДВ» - підсумував 

Юрій Чеботарьов.  
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