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Ukraine: Changes in
legislation effective
from August 01,
2011

From August 01, 2011 business entities can be registered as VAT payers
voluntarily – regardless of the taxable supplies - if their authorized capital or
book value of assets exceeds 300 000 hryvnya.
A new compulsory requisite of the tax invoice is introduced, which is the
code of goods according to UKTZED (Ukrainian Classification of Goods of the
Foreign Economic Activities), at all stages of supplying of excisable and imported
goods. From January 01, 2012 tax invoices issued when delivered excisable
goods and the goods imported into the customs territory of Ukraine, are subject to
registration in the Single Register regardless of the VAT amount in one tax
invoice.
Starting from January 01, 2012 while providing reporting on cash register to the
tax authorities, business entity is obliged to submit an electronic control tape.
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Starting from August 01, 2011 summarized fiscal explanation letters are
returned. They will be called as “summarized written fiscal clarifications”. Position
of the controlling body that is formed in the result of general conclusions of fiscal
clarifications provided to tax-payers will be stated in such clarifications.
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Україна: Зміни у
законодавстві, що
набули чинності 1
серпня 2011 року

Розширено перелік осіб, які можуть добровільно зареєструватися
платниками ПДВ. З 01 серпня 2011 року добровільно зареєструватися
платниками ПДВ – незалежно від наявності поставок, що підлягають
оподаткуванню – можуть особи, у яких статутний капітал чи балансова
вартість активів перевищує 300 000 гривень.
Вводиться новий обов’язковий реквізит податкової накладної – код
товару за УКТЗЕД на всіх етапах поставки підакцизних та імпортних
товарів. З 01 січня 2012 року податкові накладні, виписані при поставці
підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України,
підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі незалежно від суми ПДВ в одній
податковій накладній.
З 01 січня 2012 року при наданні до органів ДПС звітності по РРО,
підприємство зобов’язане подавати електронну контрольну стрічку.
З 01 серпня 2011 року повернені узагальнюючі податкові роз’яснення,
які будуть називатись «узагальнюючі письмові податкові консультації».
Такими консультаціями буде оприлюднена інформація контролюючого
органу, яка склалася у результаті.
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The demand on reflection of permanent and temporal deferred tax
differences in taxes in financial reporting will come into effect in January 01,
2013.
Physical persons who got income from several tax agents within a year in case
the total sum of such incomes in any month of the year exceeded 10 minimal
salaries set by legislation as of January 01 of the reporting tax year (in 2011 –
9410 hryvnya) are obliged to submit tax return with the results of the reporting
year till May 01, 2012. The purpose of such reporting is to clarify the amount of
personal income tax due to payment to budget and apply the rate 17% to incomes
exceeding the limit acceptable for taxation at 15% (in 2011 – 9410 hryvnya).
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Вступ у силу вимог про відображення у фінансовій звітності тимчасових
та постійних податкових різниць переноситься на 01 січня 2013 року.
Громадяни, які отримали дохід протягом календарного року від декількох
податкових агентів, якщо загальна податкова сума таких доходів у будьякому із місяців цього року перевищила 10-кратний розмір мінімальної
заробітної плати, встановленої законодавством на 01 січня звітного
податного року (у 2011 році – 9410 грв), зобов’язані подати податкову
декларацію за результатами звітного року до 01 травня 2012 року. Метою
такої подачі – уточнити суму ПДФО до сплати у бюджет та застосування
ставки 17% до доходів, що перевищують межу, допустиму для
оподаткування 15% (у 2011 році – 9410 грв).
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