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1. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО 

УСУНЕННЯ ОКРЕМИХ НЕУЗГОДЖЕНОСТЕЙ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА»   

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм 

законодавства» від 10.04.2014р. № 1200-VII. 

З 19.04.2014р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих 

неузгодженостей норм законодавства» від 10.04.2014р. № 1200-VII. 

Вказаний Закон визначив особливості застосування валютних курсів при нарахуванні 

митних платежів. Зокрема, для цілей визначення податкових зобов’язань зі сплати митних 

платежів застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, 

встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної 

декларації, а у разі, якщо митна декларація не подається, – дня визначення податкових 

зобов’язань. 

Законом призупинено на період з 1 квітня до 1 липня 2014 року оподаткування податком 

на доходи фізичних осіб доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний 

(вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ 

згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат, а також застосування ставки 

податку 5 відсотків бази оподаткування до вказаних операцій. 

Запроваджується розміщення на сайті органу, що здійснює казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, повного переліку платників податку,  які отримали бюджетне 

відшкодування, з обов’язковим зазначенням сум відшкодувань. 

Положеннями Закону знижено ставку ПДВ з 20 % до 7% за операціями з  постачання на 

митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, 

дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру 

лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України. 
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2. ЗАКОН ПРО СПРОЩЕННЯ ПОРЯДКУ ВІДКРИТТЯ БІЗНЕСУ 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014р. № 1206-VII.   

Законом передбачається: 

- скасування вимоги про стягування реєстраційного збору за проведення державної 

реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця; 

- державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється 

шляхом подання електронних документів без обов`язкового використання електронного 

цифрового підпису, використовуючи інші способи ідентифікації особи заявника; 

- відмова від зобов`язання у використанні печаток суб`єктами приватного права і перехід 

до добровільності використання таких печаток. 

Закон набуде чинності з 31.10.2014р.   
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3. ЗА МОБІЛІЗОВАНИМИ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

Департамент фінансів Міністерства оборони України інформує: 

1. Щодо грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову 

службу за призовом під час мобілізації. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Питання грошового забезпечення 

військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період» від 09.04.2014р. № 111, військовослужбовцям, призваним під час 

мобілізації, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для 

осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які 

проходять військову службу за контрактом. Цим військовослужбовцям щомісячне 

грошове забезпечення виплачується за місцем перебування у списках особового складу 

військових частин, до яких вони призначені: 

- з дня зарахування до списків особового складу та до дня вступу до виконання 

обов’язків за посадою, на яку вони призначені, — оклад за військовим званням, посадовий 

оклад (офіцерам: мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною типовою 

офіцерською посадою «командир взводу» /750 грн./; особам рядового, сержантського та 

старшинського складу: мінімальний посадовий оклад за І тарифним розрядом /450 грн./), 

надбавка за вислугу років; 

- з дня вступу до виконання обов’язків за посадою - оклад за військовим званням, 

посадовий оклад за займаною посадою, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові 

види грошового забезпечення, премія, щомісячна додаткова грошова винагорода. 

Приклад. Мінімальне місячне грошове забезпечення рядового з усіма виплатами 

становить 2 340 грн. Командир взводу (лейтенант) отримує 3800 грн., командир 

батальйону (підполковник) – 5 660 грн. Конкретний розмір грошового забезпечення 

призовника залежить від займаної посади, військового звання, вислуги років, виконуваних 

обов’язків. 

2. Щодо грошового забезпечення військовозобов’язаних та резервістів, призваних на 

навчальні збори. 

2.1. Відповідно до частини 11 статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», за призваними на збори військовозобов’язаними (на весь період 

зборів) та резервістами (на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому 

резерві) зберігається середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації 

незалежно від підпорядкування і форм власності. Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення 

військовозобов’язаних та резервістів» від 23.11.2006р. № 1644, витрати на виплату 

середньої заробітної плати зазначеним підприємствам відшкодовуються Міністерством 

оборони. Відповідно до частини 15 статті 29 зазначеного Закону України, 

військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють (на весь період зборів), 

та резервістам з числа непрацюючих (на весь термін виконання ними обов’язків служби у 

військовому резерві) виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної 

плати (на цей час 1 218 грн.). 

2.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2006р. № 1644, 

військовозобов’язаним та резервістам, призваним на збори, за кожний день перебування 

на зборах виплачуються добові у відсотках добових у разі службового відрядження 

залежно від військових звань (від 6 до 15 грн.). 
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4. ПЕРЕЛІК МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ, ЯКІ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ ПОДАТКОМ 

НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗА СТАВКОЮ 7% 

Постанова КМУ «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на 

митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають 

оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» від 23.04.2014р.                  

№ 118. 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про затвердження переліку медичних 

виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну 

територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за 

ставкою 7 відсотків» від 23.04.2014р. № 118. 

Ця постанова набирає чинності з дня опублікування і діє до 1 липня 2014 року. 
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5. ЗМІНИ ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ПЕРЕВІРКИ 

ПОРІВНЯННОСТІ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Наказ  Міністерства фінансів України  «Про внесення змін до Методичних рекомендацій з 

перевірки порівнянності показників фінансової звітності» від 15.04.2014р. № 401. 

Міністерство фінансів України наказом від 15.04.2014р. № 401 внесло зміни до 

Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, 

затверджених наказом від 11.04.2013р. № 476.  

Зміни внесено до показників, що порівнюються у ф. № 2 «Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід)», ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим 

методом)» та ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».  

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»    

№ 

п/п 

Показники, що 

порівнюються 

Було Стало 

33 Рядок 2010, графа 3 Форма № 2, рядок 2011 мінус 

рядок 2012 плюс або мінус 

рядок 2013 плюс або мінус 

рядок 2014, графа 3, у разі 

заповнення всіх цих рядків 

Форма № 2, рядок 2011 

мінус рядок 2012 мінус 

рядок 2013 плюс рядок 2014, 

графа 3, у разі заповнення 

всіх цих рядків 

47 Рядок 2460, графа 3 Форма № 2, рядок 2450 мінус 

рядок 2455 графа 3 

Форма № 2, рядок 2450 плюс 

або мінус рядок 2455 графа 3 

 

Форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)» 
 

№ 

п/п 

Показники, що 

порівнюються 

Було Стало 

75. Рядок 3520, графа 3 Форма № 2, рядки 2255, 2270 

графа 3 мінус рядки 2200, 

2220, 2240, графа 3 

Форма № 2, рядки 2255, 

2270, 2250 графа 3 мінус 

рядки 2200, 2220, 2240, 

графа 3 

77. Рядок 3540, графа 4 Форма № 2, рядок 2250 

графа 3 

Пункт виключено 

80. Рядок 3195, графа 3  Форма № 3-н, рядок 3570, 

графа 3, мінус рядок 3580, 

графа 4 

Форма № 3-н, рядок 3570, 

графа 3, мінус рядок 3580, 

графа 4 та мінус рядок 3585, 

графа 4 

83. Рядок 3295, графа 4 Форма № 3-н, різниця між 

сумою рядків 3255, 3260, 

3270, 3275, 3280, 3290, графа 

4 і сумою рядків 3200, 3205, 

3515, 3220, 3225, 3230, 3235, 

3250, графа 3 

Форма № 3-н, різниця між 

сумою рядків 3255, 3260, 

3270, 3275, 3280, 3290, графа 

4 і сумою рядків 3200, 3205, 

3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 

3250, графа 3 

90. Рядок 3410, графа 3 Форма № 3-н, рядок 3515, 

графа 4 

Пункт виключено    
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Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»    

№ 

п/п 

Показники, що 

порівнюються 

Було Стало 

141. Рядок 690, графа 3 Форма № 3, рядок 3115, 

графа 3 

Форма № 3, рядок 3415, 

графа 3   
 

Наказ набрав чинності з 15 квітня 2014 року.   
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6. УЗАГАЛЬНЮЮЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ 

НЕРУХОМОСТІ У 2014 РОЦІ 
 

Наказ  Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Узагальнюючої 

податкової консультації щодо оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки» від 25.04.2014р.  № 263. 

Міністерство доходів і зборів України наказом № 263 від 25.04.2014р. затвердило 

Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки. 

Згідно наказу, юридичним особам потрібно перерахувати свої зобов’язання з податку на 

нерухомість з урахуванням загальної площі об’єктів житлової нерухомості, у т.ч. їх 

часток, як бази оподаткування для такого податку з 1 квітня 2014 року. 

За І квартал 2014 року перерахунок податкового зобов’язання проводити не потрібно.  

За результатами перерахунку Міністерство доходів пропонує подати не пізніше 30 липня 

2014 року (граничного терміну сплати авансових внесків з податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, за ІІ квартал 2014 року) уточнюючі декларації.  

До затвердження нових форм звітності юридичним особам рекомендовано у відповідній 

колонці 3 декларації та 7, 9 додатка до неї зазначати загальну площу об’єкта житлової 

нерухомості, у т.ч. його частки. 

Обчислення сум податку для фізичних осіб за звітний 2014 рік відбудеться у 2015 році 

до 1 липня, а податок буде розрахований з житлової площі об’єкта житлової нерухомості, 

у т.ч. його частки за період з 01.01.2014р. по 31.03.2014р. (включно) та із загальної площі 

об’єкта житлової нерухомості, у т.ч. його частки з 01.04.2014р. по 31.12.2014р. 

(включно). 
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7. ЗА ПРАВИЛЬНІСТЬ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ ВІДПОВІДАЄ ВЛАСНИК 

АБО КЕРІВНИК ПІДПРИЄМСТВА 
 

Лист  Міністерства фінансів України «Щодо застосування норм Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 04.03.2014р.                            

№ 31-08410-07-10/4651. 

Міністерство фінансів у листі від 04.03.2014р. № 31-08410-07-10/4651 нагадало, що 

відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88, 

первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які ведуть 

бухгалтерський облік, за формою і змістом. Тобто перевіряються наявність у документі 

обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у 

сфері бухобліку, логічна ув'язка окремих показників. 

У разі виявлення невідповідності первинного документа такі документи з письмовим 

обгрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового 

рішення керівника такі документи не приймаються до виконання. 

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV відповідальність за організацію бухгалтерського 

обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 

первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом 

встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або 

уповноважений орган (посадова особа), яка здійснює керівництво підприємством 

відповідно до законодавства та установчих документів. 

Згідно з п. 22 частини першої ст. 92 Конституції України виключно законами України 

визначаються засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них, а 

відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 30.05.2001р. № 7-рп/2001 

зазначені питання не можуть бути предметом регулювання підзаконними нормативно-

правовими актами. 

Таким чином, згідно із зазначеним Законом відповідальність за операції, факт здійснення 

яких підтверджується первинними документами, несе власник (власники) або 

уповноважений орган (посадова особа), яка здійснює керівництво 

підприємством відповідно до законодавства та установчих документів і надала дозвіл на 

здійснення такої операції. 
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8. ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НЕОБХІДНО 

ЗАСТОСОВУВАТИ ОФІЦІЙНИЙ КУРС ГРИВНІ 
 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо офіційного курсу гривні до іноземних 

валют для цілей визначення податкових зобов'язань» від 10.04.2014р. № 8414/7/99-99-19-

03-01-17. 

Якщо протягом дня Національним банком змінено курс валют, при визначенні податкових 

зобов’язань новий курс починає застосовуватись з 00 год. 00 хв. наступного календарного 

дня 

При визначенні податкових зобов’язань з податків та зборів (у тому числі, митних 

платежів) протягом усього дня застосовується офіційний курс гривні до іноземних валют 

та курсу банківських металів, який встановлений Національним банком України, що діє на 

00 год. 00 хв. відповідного календарного дня. Тобто, якщо протягом дня Національним 

банком змінено курс валют, при визначенні податкових зобов’язань новий курс 

починає застосовуватись з 00 год. 00 хв. наступного календарного дня. 
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9. ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ З ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО 

ВНЕСКУ ОПЛАТИ  НАВЧАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
 

Лист  Пенсійного фонду України «Щодо відображення у звітності по ЄСВ оплати 

навчальних зборів» від 11.04.2014р.  № 9846/05-10. 

Пенсійний фонд у листі від 11.04.2014р. № 9846/05-10 наголосив,  що на період 

військових зборів чи мобілізації за працівниками зберігається місце роботи і середня 

заробітна плата. Заробітна плата виплачується за відпрацьований час до дня припинення 

роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середня зарплата за перші півмісяця зборів. 

За решту часу перебування на зборах заробітна плата виплачується у звичайні строки, 

встановлені на підприємстві. 

Однак спеціального коду «типу нарахувань» для відображення середньої заробітної плати 

у таблиці 6  Звіту по ЄСВ (додаток 4) нормативно не встановлено. Тож якщо період 

мобілізації або перебування працівника на військових зборах - у межах одного місяця, 

середню зарплату за цей період відображають разом із загальною зарплатою за 

звітний місяць. 

Коли ж період виходить за межі одного календарного місяця, то «перехідна» сума 

середньої зарплати відображається окремим рядком за наступний календарний 

місяць (аналогічно відпускним, але без зазначення типу нарахування). 

У разі, якщо військовозобов'язаний був призваний зі щорічної чи додаткової відпустки, за 

погодженням з роботодавцем відпустки підлягають продовженню після закінчення зборів 

або перенесенню на інший строк. В останньому випадку перерахунок відпускних, а саме 

їх сторнування, відображається у таблиці 6 Звіту по ЄСВ відповідно до 

загальновстановлених правил формування персоніфікованих даних у таких випадках, із 

застосуванням знаку «-». 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/52
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10. РОЗ’ЯСНЕННЯ СТОСОВНОГО СПЛАТИ ПЕНСІЙНОГО ЗБОРУ ЗА 

КУПІВЛЮ ВАЛЮТИ 
 

Лист Національного банку України «Про порядок сплати збору на обов'язкове державне 

пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валют» від 04.04.2014р.                                        

№ 29-113/14630. 

З 1 квітня 2014 року Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та 

створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014р.  № 1166-VII 

введено збір на обов'язкове державне пенсійне страхування за ставкою 0,5% при 

здійсненні операцій з купівлі юридичними і фізичними особами іноземної валюти в 

безготівковій та/або готівковій формі. 

Національний банк України листом від 04.04.2014р. № 29-113/14630 роз’яснив порядок 

нарахування та утримання пенсійного збору із зазначених операцій, перерахування його 

до Пенсійного фонду України та здійснення контролю за правильністю та своєчасністю 

його справляння. 

Згідно з роз’ясненням уповноважені банки (фінансові установи) нараховують, утримують 

та перераховують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з усіх операцій 

купівлі іноземної валюти як для задоволення власних потреб таких установ, так і при 

придбанні такої валюти клієнтами зазначених установ. 

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується з операцій купівлі 

іноземної валюти, що здійснюють дипломатичні представництва, консульські установи 

іноземних держав в Україні та їх працівники, якщо останні не є громадянами України або 

не проживають в ній постійно та акредитовані в МЗС України, міжнародні фінансові 

організації, які відповідно до законодавства України звільнені від сплати податків та 

зборів в Україні. 

Під час здійснення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти банки повинні 

вимагати від клієнтів зазначити у заяві на купівлю іноземної валюти про те, що 

клієнт доручає банку перерахувати до ПФУ суму пенсійного збору у розмірі 0,5 % від 

суми в гривнях, що витрачена на купівлю іноземної валюти (без урахування 

комісійної винагороди за цією операцією). 

Для цього банкам необхідно переглянути умови договорів на розрахунково-касове 

обслуговування клієнтів і передбачити в них, що в разі купівлі безготівкової іноземної 

валюти за дорученням клієнта банк нараховуватиме, утримуватиме та сплачуватиме суму 

збору на обов’язкове державне пенсійне страхування від імені та за рахунок клієнта. 

При здійсненні операцій з купівлі готівкової іноземної валюти банки (фінансові установи) 

доповнюють квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції за формою № 377-К 

додатковими реквізитами (рядком), у якому зазначається сума сплаченого збору на 

обов’язкове державне пенсійне страхування. 

Облік коштів збору на обов’язкове державне пенсійне страхування банками (фінансовими 

установами) здійснюється на таких балансових рахунках: 

 - 2902 «Кредиторська заборгованість за прийняті платежі» – за операціями з купівлі 

іноземної валюти клієнтами банку; 

- 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім 

податку на прибуток» – за операціями з купівлі іноземної валюти банком. 
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11. РІЗНІ ПІДПИСИ НА ПАПЕРОВІЙ ТА ЕЛЕКТРОННІЙ ПОДАТКОВІЙ 

НАКЛАДНІЙ  НЕ Є ПОРУШЕННЯМ 
 

Ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 20.02.2014р., справа                         

№ 824/2973/13-а. 

Ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 20.02.2014р. Справа                         

№ 824/2973/13-а: висновки податкового органу про позбавлення права підприємства на 

податковий кредит через різні підписи на податкових накладних у паперовому вигляді та 

електронній формі без посилань на наявність відповідних наказів по підприємству -

передчасні та протиправні. 
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12. ЗМІНА ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ  
 

Постанова Національного банку України «Про регулювання грошово-кредитного ринку» 

від 14.04.2014р.  № 212. 

Правління Національного банку прийняло постанову від 14.04.2014р. № 212, якою 

передбачено встановлення: 

 - з 15  квітня 2014 року облікової ставки в розмірі 9,5%. До цього розмір облікової 

ставки останній раз змінювався 13 серпня 2013 року, коли він був встановлений на рівні 

6,5% річних; 

 - процентної ставки за кредитами рефінансування, які надаються відповідно до 

механізму оперативного підтримання ліквідності банків на рівні подвійної облікової 

ставки Національного банку. До цього вона встановлювалася на рівні потрійної облікової 

ставки Національного банку України. 

 

 

http://news.dtkt.ua/ua/finance/banks/25255

