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І. Основні зміни в законодавстві 

1. Життя без копійок: округлення цін почнеться з 1 липня 2018 року  

Національний банк України відповідно до політики оптимізації готівкового обігу України 

презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень. 

Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу. 

Уводитися в обіг нові обігові монети будуть поетапно: 

- перший етап – 27 квітня 2018 року будуть введені в обіг монети номінальною вартістю 1 і 

2 гривні; 

- другий етап відбудеться пізніше, монети номінальною вартістю 5 і 10 гривні вводитимуться 

в обіг у 2019 – 2020 роках (точну дату Національний банк повідомить додатково). 

Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних 

номіналів необмежений період часу – доки монети поступово не замістять банкноти в обігу. 

Тобто паперові гроші номіналом 1, 2, 5 і 10 гривні будуть в обігу паралельно з металевими, до 

останньої паперової гривні. 

Вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень Національний банк не буде, але 

припинить друкувати ці банкноти та додатково поповнювати ними грошовий обіг. 

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65870072&cat_id=55838. 

 

2. Про перенесення робочих днів у 2018 році 

З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих 

умов для святкування 8 березня - Міжнародного жіночого дня, 1 травня - Дня праці, 28 червня 

- Дня Конституції України, 25 грудня - Різдва Христового та у 2019 році 1 січня - Нового року 

рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів 

Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку 

«Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким 

установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, 

перенести у 2018 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні з: 

- п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня; 

- понеділка 30 квітня на суботу 5 травня; 

- п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня; 

- понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня; 

- понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня. 

Спеціальний режим роботи банків і їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк. 

 

3. Уряд планує збільшити мінімальну зарплату до 4 100 грн. 

Зі слів віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, за результатами економічних підсумків 1 кварталу 

2018 року буде переглянуто розмір деяких соціальних гарантій, зокрема – мінімальної 

заробітної плати. 

«Президент зазначив, що економічні тенденції України дозволяють говорити про те, що 3 

тисячі 723 гривні можуть бути не останнім підвищенням мінімальної заробітної плати у 2018 

році, і запропонував розглянути можливість підвищити мінімальну заробітну плату до 4 тисяч 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65870072&cat_id=55838
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100 гривень. Я абсолютно підтримую цю ідею і переконаний, що ми зобов'язані її реалізувати», 

– заявив нещодавно в інтерв`ю. 

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/za-pidsumkami-i-kvartalu-bude-prijnyate-rishennya-

shodo-mozhlivosti-podalshogo-pidvishennya-minimalnoyi-zarplati-pavlo-rozenko. 

 

4. Щодо облікової ставки НБУ  

Відповідно до ухваленого рішення від 12.04.2018р., Національний банку України залишив 

облікову ставку незмінною, на рівні 17% річних. 

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=67651704&cat_id=55838. 
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ІІ. Податок на прибуток 

1. Оприлюднено проект декларації з податку на прибуток  

11 квітня, на офіційному web-сайті ДФСУ було розміщено проект наказу Міністерства 

фінансів України «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств», зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємств, а 

також додаток РІ до декларації у новій редакції. 

Проект декларації доступний за посиланням: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-

/regulyatorna-politika/2018-rik/72888.html. 

 

2. Як платник податку на прибуток може виправити помилки у фінансовій звітності? 

Платник податку на прибуток може виправити помилки, допущені у фінансовій звітності, 

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни 

у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999р. 

№137. 

У разі виявлення помилок у фінансовій звітності, яка є додатком до податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) (звіту про використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організації) (далі – Звіт) та їх невід’ємною частиною, платник 

податків повинен подати виправлену фінансову звітність разом з уточнюючою Декларацією 

(Звітом). 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР, підкатегорія 102.23.02 категорії 102. 

 

3. Щодо штрафів при здійсненні контрольованих операцій 

Представники МГУ ДФС звертають увагу на норму п.50.1 ст.50 Податкового кодексу України  

від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), відповідно до якої не застосовуються штрафні санкції 

до платників, які нададуть уточнюючий розрахунок до декларації з податку на прибуток з 

метою коригування зобов’язань відповідно до ст.39 ПКУ. При цьому, уточнення мають бути 

зроблені до 1 жовтня року, наступного за звітним, тобто до граничної дати подачі звіту про 

контрольовані операції (пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 ПКУ).    

Джерело: http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333974.html. 
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http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333974.html


  

ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 
 
 

6 

 

ІІІ. Податок на додану вартість 

1. Мінфін погодив критерії для системи ризиків, напрацьовані ДФС та обговорив їх з 

представниками бізнесу ПДВ 

Нова система моніторингу передбачає чотири етапи: 

Перший етап перевірки. Відсікаючий критерій: 

- операції з постачання товарів (послуг) кінцевому споживачу та/або які звільнені від 

оподаткування; 

- обсяг постачання менше 500 тис.грн. та якщо керівник є директором менше ніж у 3-х 

платників ПДВ; 

- податкове навантаження більше 3%. 

Якщо податкова накладна/розрахунок коригування задовольняє одну з умов, то вона 

реєструється в Реєстрі податкових накладних. Якщо ж ні, то податкова накладна чи 

розрахунок коригування переходить на другий етап перевірки. 

Другий етап перевірки. Контроль ознак ризиковості платника: 

- платник податків, зареєстрований на викрадені, втрачені документи, зареєстровані на 

неіснуючих, померлих, безвісти зниклих осіб тощо. 

Якщо платник податку задовольняє одну з умов, то податкова накладна/розрахунок 

коригування зупиняється. 

Якщо ж ні, то податкова накладна/розрахунок коригування переходить на третій етап 

перевірки. 

Третій етап перевірки. Моніторинг відповідності показникам, яким визначається 

позитивна податкова історія платника: 

Якщо платник не відповідає жодній умові позитивної податкової історії платника податкова 

накладна/розрахунок коригування переходить на четвертий етап перевірки. У разі 

відповідності податкова накладна реєструється. 

Четвертий етап перевірки. Контроль ознак ризиковості операції: 

Якщо виконується одна із зазначених умов, то така податкова накладна/розрахунок 

коригування зупиняється. 

Джерело: https://www.minfin.gov.ua/news/view/minfin-pohodyv-kryterii-dlia-systemy-ryzykiv-

napratsovani--dfs---ta-obhovoryv-ikh-z-predstavnykamy-biznesu?categor. 

 

2. Реєстр ПН/РК, реєстрація яких зупинена - новий сервіс в Електронному кабінеті  

Державна фіскальна служба запровадила новий сервіс в Електронному кабінеті - окремий 

Реєстр податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена. 

Реєстр розміщено у відкритій частині Електронного кабінету. 

Пошук інформації в Реєстрі здійснюється за такими фільтрами: 

- «Індивідуальний податковий номер»; 

- «Номер ПН/РК»; 

- «Дата складання ПН/РК». 

http://sfs.gov.ua/data/files/224148.pdf
https://www.minfin.gov.ua/news/view/minfin-pohodyv-kryterii-dlia-systemy-ryzykiv-napratsovani--dfs---ta-obhovoryv-ikh-z-predstavnykamy-biznesu?categor
https://www.minfin.gov.ua/news/view/minfin-pohodyv-kryterii-dlia-systemy-ryzykiv-napratsovani--dfs---ta-obhovoryv-ikh-z-predstavnykamy-biznesu?categor
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У Реєстрі відображається інформація щодо податкових накладних/розрахунків коригування, 

реєстрація яких зупинена та за якими прийняті рішення відповідними комісіями, а також 

розпочато процедури адміністративного та судового оскарження. 

Реєстр функціонує в тестовому режимі протягом місяця з дня набрання чинності Порядку та 

доступний за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/inv-stopped. 

У частині формування у відкритому доступі окремого Реєстру, електронний кабінет платника 

податків доопрацьовано відповідно до пункту 8 Постанови КМУ «Про затвердження порядків 

з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних» від 21.02.2018р. №117. 

 

3. Відеороз’яснення від органів ДФС щодо заповнення розрахунків коригувань 

Головним управлінням ДФС у м.Києві було оприлюднено відеоінструкцію заповнення 

розрахунку коригування до податкової накладної з ПДВ. 

Так, для того, щоб розрахунок коригування було зареєстровано в ЄРПН, він має містити одну 

з причин: 

- «Зміна кількості»; 

- «Зміна ціни»; 

- «Зміна номенклатури»; 

- «Повернення товару або авансових платежів»; 

- «Зменшення обсягу при нульовій кількості»; 

- «Зменшення кількості при нульовому обсягу»; 

- «Усунення неоднозначностей». 

Крмі того, представники ДФС наводять також алгоритми заповнення документу при вказанні 

деяких з вищеперелічених причин. 

Відеоролик доступний за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UFAk0on6oyY. 

 

4. Помилка при заповненні номенклатури товарів/послуг та/або їх кодів у ПН: як 

виправити? 

ДФСУ у підкатегорії 101.16 ресурсу «ЗІР»  зазначила: якщо після складання та реєстрації в 

ЄРПН податкової накладної платник податку виявляє помилку в номенклатурі 

товарів/послуг (назві товарів/послуг, коді УКТ ЗЕД/ДКПП), він складає розрахунок 

коригування до такої податкової накладної, в якому зі знаком «–» зазначає показники щодо 

товарів/послуг, номенклатура та/або код УКТ ЗЕД/ДКПП) яких виправляється. При цьому у 

графі 1 такого розрахунку коригування в обов’язковому порядку вказується № за порядком 

рядка податкової накладної, що коригується.  

Для додавання правильної товарної позиції, якої не було у податковій накладній, що 

коригується, в РК до такої ПН в окремих рядках зазначаються показники номенклатури (назва 

товарів/послуг, код УКТ ЗЕД/ДКПП) товарів/послуг, що додаються (виправлені товарні 

позиції). 

При цьому, у графі 1 такого розрахунку коригування таким виправленим товарним позиціям 

присвоюються нові чергові порядкові номери рядків, яких не було в податковій накладній, що 

коригується.  

https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/inv-stopped
https://www.youtube.com/watch?v=UFAk0on6oyY
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
https://blank.dtkt.ua/blank/183
https://blank.dtkt.ua/blank/190
https://blank.dtkt.ua/blank/190
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У графі 2 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із виправленням 

номенклатури товарів/послуг та/або коду УКТ ЗЕД/ДКПП, зазначається причина коригування 

– «зміна номенклатури». 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР, категорія 101, підкатегорія 101.16. 

 

5. На яку дату складається ПН на суму перевищення ціни придбання над ціною 

постачання, якщо першою подією є отримання попередньої оплати? 

Якщо «першою подією» є дата зарахування коштів від покупця/замовника як оплата 

товарів/послуг за товари/послуги, які ще не отримано, а на дату відвантаження таких 

товарів/послуг буде встановлено, що їх ціна придбання є більшою ніж фактична ціна, то на 

дату відвантаження товарів/послуг постачальник (продавець) повинен скласти другу 

податкову накладну виходячи з різниці ціни придбання таких товарів/послуг над їх фактичною 

ціною. 

Таким чином, при складанні податкової накладної, яка складена на суму перевищення ціни 

придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання, у верхній лівій частині 

робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини: «15 – Складена на суму 

перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, над 

фактичною ціною постачання». 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР, категорія 101. 

 

6. Нарахування ПЗ з ПДВ за імпортованими товарами: як заповнити графу 2 зведеної 

ПН? 

ДФСУ у підкатегорії 101.16 ресурсу «ЗІР» роз'яснила: згідно з п.201.12 ст.201 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ)  у разі ввезення товарів на митну 

територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до 

податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог 

законодавства, яка підтверджує сплату податку. 

У графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» зведеної податкової накладної при 

нарахуванні податкових зобов’язань відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ при імпорті 

товару зазначаються дати та номери митних декларацій, відповідно до яких 

нараховуються податкові зобов’язання. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР. 

 

7. ПН/РК складено до 3 грудня 2017 року: протягом якого часу платник податку має 

право на податковий кредит? 

У підкатегорії 101.13 ресурсу «ЗІР» податківці зазначили, що починаючи з 03.12.2017р.  суми 

ПДВ, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових 

накладних (cкладених як до зазначеної дати, так і після неї), можуть бути віднесені до складу 

податкового кредиту: 

- у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН – протягом 1095 календарних днів з дати складання 

таких податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних; 

http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.158?page=29#pn4495
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.158?page=29#pn4495
https://blank.dtkt.ua/blank/183
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
https://blank.dtkt.ua/blank/183
https://blank.dtkt.ua/blank/190
https://blank.dtkt.ua/blank/190
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- у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН – протягом 1095 календарних днів з дати складання 

таких податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, але не 

раніше дати такої реєстрації. 

 

8. Отримали аванс в іноземній валюті: визначаємо дату виникнення ПДВ-зобов’язань 

Датою надходження виручки в іноземній валюті є дата надходження коштів на поточний 

рахунок резидента. 

Датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при отриманні попередньої (авансової) 

оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України є дата 

надходження коштів на поточний рахунок: 

- в національній валюті, яка надійшла від обов’язкового продажу на міжбанківському 

валютному ринку України; 

- в іноземній валюті, перерахованій у гривні за офіційним курсом НБУ на дату надходження 

її на такий рахунок. 

На дату надходження коштів на зазначені поточні рахунки платник податку зобов’язаний 

скласти відповідні податкові накладні та зареєструвати їх в ЄРПН у встановлений Податковим 

кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI термін. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР, категорія 101. 

 

9. Чи нараховувати податкові зобов’язання по товарам/послугам, які придбані для 

часткового використання в неоподатковуваних операціях, якщо суми ПДВ не були 

включені до податкового кредиту? 

Пунктом 199.1 ст.199 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) 

передбачено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи 

частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку 

зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання та скласти не пізніше останнього дня 

звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну на загальну суму 

частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка 

відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в 

неоподатковуваних операціях. 

ПКУ не встановлено залежність нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 199.1 

ПКУ у разі використання придбаних товарів/послуг у операціях, передбачених цим 

пунктом, від факту формування податкового кредиту за операціями з придбання таких 

товарів/послуг на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних. 

Отже, податкові зобов’язання відповідно до п.199.1 ст.199 ПКУ по придбаним 

товарам/послугам, необоротним активам, які частково використовуються в оподатковуваних 

операціях, а частково – ні, нараховуються платником податку в звітному (податковому) 

періоді, в якому постачальником таких товарів/послуг, необоротних активів 

зареєстровано в ЄРПН відповідну податкову накладну, тобто у тому звітному періоді, в 

якому у покупця таких товарів/послуг виникли підстави для включення сум ПДВ, сплачених 

(нарахованих) при їх придбанні, до складу податкового кредиту (незалежно від того, були 

фактично включені такі суми ПДВ до податкового кредиту чи ні). 
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10. Результат річного перерахунку з ПДВ, який невідображений через несвоєчасну 

реєстрацію розрахунків коригування в ЄРПН 

Результати перерахунку сум податкових зобов'язань відображаються у податковій декларації 

за останній податковий період року.  

Коригування податкових зобов’язань у зв’язку з перерахунком частки використання 

товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, підлягає відображенню 

у рядках 4.1 та/або 4.2 декларації за грудень (ІV квартал) 2017 року незалежно від реєстрації 

розрахунку коригування в ЄРПН - своєчасної чи із порушенням терміну. 

Платники ПДВ, які не включили до декларації за грудень 2017 року розрахунки коригування, 

складені у зв’язку з проведенням річного перерахунку за операціями, зазначеними у п. 

199.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, по причині їх несвоєчасної 

реєстрації в ЄРПН, повинні подати відповідні уточнюючі розрахунки до податкових 

декларацій за грудень 2017 року. 

В деклараціях за січень та інші звітні періоди 2018 року такі розрахунки коригування 

відображатися не повинні. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/330078.html. 

 

11. Таблиця даних платника податку на додану вартість подається лише в електронній 

формі 

Таблиця даних платника податку на додану вартість подається платником податку в 

електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог 

Законів України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003р. №852-IV, «Про 

електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003р. №851-ІV та Порядку 

обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в 

установленому порядку. 

ДФС постійно розміщує на своєму офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного 

зв’язку ДФС, якими може подаватися таблиця даних платника податку. 

Таблиця подається за встановленою формою згідно з додатком 3 і поясненням, в якому 

зазначається діяльність з можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника. 

Надана платником таблиця з поясненням розглядається комісіями регіонального рівня 

протягом п’яти робочих днів після дня її отримання. 

Комісії  регіонального рівня приймають рішення про врахування або неврахування  таблиці 

даних платника податку, яке протягом операційного дня стає доступним платнику в 

електронному кабінеті. 

Довідково: п.29-40 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою КМУ від 

21.02.2018р. №117. 

Джерело: http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/330999.html 

 

12. Таблиця даних платника податку на додану вартість враховується ДФС в 

автоматичному режимі 

Таблиця даних платника ПДВ враховується ДФС в автоматичному режимі. 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/330078.html
http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/330999.html
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У разі коли до контролюючого органу надійшла податкова інформація, що свідчить про 

надання платником ПДВ недостовірної інформації, в таблиці даних платника ПДВ, яка була 

врахована, в тому числі в автоматичному режимі, комісії контролюючих органів мають право 

прийняти рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ. 

Якщо таблиця даних платника ПДВ була врахована відповідно до п.35 Порядку зупинення 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних, затвердженого Постановою КМУ від 21.02.2018р. №117, після прийняття комісією 

регіонального рівня рішення про неврахування цієї таблиці даних платника ПДВ, така таблиця 

даних платника ПДВ в подальшому підлягає розгляду відповідно до п.32 Порядку. 

Якщо таблиця даних платника ПДВ врахована ДФС України з 01.07.2017р., в подальшому 

реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних з операцій, зазначених у таблиці даних платника ПДВ, не підлягає зупиненню. 

Таблиця даних платника ПДВ подається платником ПДВ в електронній формі засобами 

електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України «Про 

електронний цифровий підпис» від 22.05.2003р. №852-IV, «Про електронні документи та 

електронний документообіг» від 22.05.2003р. №851-ІV та Порядку обміну електронними 

документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку. 

ДФС постійно розміщує на своєму офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного 

зв’язку ДФС, якими може подаватися таблиця даних платника ПДВ. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/331734.html. 

 

13. Постачаємо будівельні роботи за довгостроковим договором: коли виникають ПДВ-

зобов’язання 

У разі якщо постачання виконавцем замовнику будівельних робіт здійснюється згідно з 

довгостроковими договорами (контрактами), то у такому випадку датою виникнення 

податкових зобов’язань з ПДВ виконавця є дата фактичної передачі виконавцем 

результатів робіт за такими договорами (контрактами) замовнику відповідно до п.187.9 

ст.187 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) 

При цьому для цілей п.187.9 ст.187 ПКУ довгостроковий договір (контракт) - це будь-який 

договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше 

одного року) технічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на 

виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх 

здавання. 

 

14. Надано послуги із оновлення (зміни) функціоналу інтернет-сайтів: що з ПДВ 

Операції з постачання програмної продукції у формі оновлення, зміни, доповнення та/або 

розширення функціоналу інтернет-сайтів звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до 

п.261 підрозділу 2 р. ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI  (далі - 

ПКУ). 

Щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг хостингу, то у разі якщо внаслідок 

постачання таких послуг відбуваються будь-які зміни у програмній продукції, такі операції 

для цілей оподаткування ПДВ розглядаються як операції з постачання окремих компонентів 

(елементів) програмної продукції та не підлягають оподаткуванню ПДВ відповідно до 

п.261 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ. 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/331734.html
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
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У разі якщо внаслідок постачання послуг хостингу не відбувається жодних змін у програмній 

продукції, такі операції оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 

20%. 

 

15. Чи може покупець втратити право на податковий кредит, якщо постачальник не 

подає звітність 

Податкова накладна за операцією з постачання товарів/послуг повинна складатися і 

реєструватися в ЄРПН платником податку – постачальником товарів/послуг на покупця таких 

товарів/послуг лише за умови, що така господарська операція фактично мала місце або було 

здійснено перерахування авансу в рахунок оплати вартості товарів/послуг, постачання яких 

буде здійснено в майбутніх звітних періодах. 

Проте чинним законодавством, на сьогодні,  не встановлено залежності формування покупцем 

товарів/послуг податкового кредиту від факту неподання постачальником таких 

товарів/послуг до контролюючого органу звітності з податку на прибуток підприємств, ПДВ, 

1 ДФ і фінансового звіту. 

 

16. Помилка у назві покупця товарів: як заповнити розрахунок коригування 

Реквізит податкової накладної назва покупця (отримувача) товарів/послуг, який віднесено до 

складу обов’язкових, має відповідати формулюванню у статутних документах та не повинен 

містити інших даних. 

У випадку допущення помилки у заголовній частині податкової накладної у назві покупця 

(отримувача) товарів/послуг постачальник (продавець) таких товарів/послуг на дату 

виявлення зазначеної помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової 

накладної. Такий розрахунок коригування заповнюється наступним чином: 

- всі правильно заповнені реквізити заголовної частини податкової накладної повторюються, 

а назва покупця (отримувача) товарів/послуг, в якій допущено помилку, заповнюється без 

помилки; 

- графи з 1 по 13 розділу Б та розділ А, до якого вносяться узагальнюючі дані щодо сум 

коригування, не заповнюються (залишаються пустими). 

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) 

товарів/послуг. 

При цьому якщо індивідуальний податковий номер покупця (отримувача) зазначений 

правильно, а в його назві допущена помилка, то така помилка не може бути єдиною підставою 

неприйняття податкової накладної в електронному вигляді. 

Джерело: Індивідуальна податкова консультація від 19.02.2018р. №666/6/99-99-15-03-02-

15/ІПК. 

 

17. ПН/РК складено до 03.12.2017р. Протягом якого часу платник податку має право 

на податковий кредит? 

Починаючи з 03.12.2017р. суми ПДВ, зазначені у ПН/РК до таких ПН (cкладених як до 

зазначеної дати, так і після неї), можуть бути віднесені до складу податкового кредиту: 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/116180
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/116180
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- у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН – протягом 1095 календарних днів з дати складання 

таких ПН/РК до таких ПН; 

- у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН – протягом 1095 календарних днів з дати складання 

таких ПН/РК до таких ПН, але не раніше дати такої реєстрації. 

 

18. Коли декларувати податковий кредит за ПН/РК, які були розблоковані 2 січня 

Згідно з п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - 

ПКУ) суми ПДВ, зазначені у ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН було зупинено відповідно до 

п.201.16 ст.201 ПКУ та які відповідно до п.571 підрозділу 2р. XX «Перехідні 

положення» ПКУ були зареєстровані у ЄРПН 02.01.2018р., платники податку можуть 

включити до складу податкового кредиту у податковій звітності з ПДВ за грудень 2017 року 

або за будь-який наступний звітний (податковий) період протягом 1095 календарних днів з 

дати складення таких ПН/РК. 

 

  

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
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IV. ЄСВ та ПДФО 

1. Державна реєстрація припинення господарської діяльності: коли подається Звіт з 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих 

працівників? 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до п.1 

розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015р. №435 (далі – Порядок №435), 

страхувальники, крім зазначених у пунктах 5, 6 розділу ІІІ Порядку №435, а також 

страхувальники, зазначені у підпунктах 2, 4 розділу ІІІ Порядку №435, які використовують 

працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, 

передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-

правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи 

(надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), у частині подання 

– за таких осіб, зобов’язані формувати та подавати до органів доходів і зборів Звіт про суми 

нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) 

застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування до органів доходів і зборів (далі – Звіт) протягом 20 календарних днів, 

що настають за останнім днем звітного періоду. Звітним періодом є місяць. 

Згідно з п.9 розділу ІІ Порядку №435 у разі припинення без правонаступника або зняття з 

обліку у органах доходів і зборів страхувальник зобов’язаний подати Звіт за останній звітний 

період до дати державної реєстрації припинення та Звіти за попередні звітні періоди, якщо 

вони не подавались. 

Отже, страхувальник зобов’язаний подати за найманих працівників Звіт за останній звітний 

місяць та Звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались, протягом 20 календарних 

днів, що настають за останнім днем місяця, в якому відбулася державна реєстрація припинення 

страхувальника. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/330309.html. 

 

2. Яка застосовується відповідальність до ФОП, осіб, які проводять незалежну 

професійну діяльність, та членів  фермерських господарств за несплату 

(неперерахування)або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ? 

За порушення законодавства по єдиному внеску, зокрема за несплату (неперерахування) або 

несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на платників, які допустили 

зазначене порушення, накладається штраф у розмірі 20 відс. своєчасно не сплачених сум (п.2 

частини одинадцятої ст.25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-VI, далі – Закон 

№2464). 

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відс. суми недоплати за кожний день 

прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої Законом №2464, починається з 

першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного 

платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно (частини десята та 

тринадцята ст.25 Закону №2464). 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/330309.html
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Згідно з ст.165 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. 

№8073-X із змінами та доповненнями (далі – КУпАП) несплата або несвоєчасна сплата 

єдиного внеску, зокрема фізичними особами – підприємцями або особами, які забезпечують 

себе роботою самостійно, у сумі: 

- що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – тягне за 

собою накладення штрафу від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти 

до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

- у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тягне за собою 

накладення штрафу від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

За повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти 

до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

При цьому нормами ст.165 прим.1 КУпАП не передбачена адміністративна відповідальність 

за вказане порушення для членів фермерських господарств. 

Джерело: http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques. 

 

3. Як отримати акт звірки розрахунків за податками, зборами та ЄСВ? 

ДФСУ у підкатегорії 135.04 ресурсу «ЗІР» зазначила, що з метою обліку нарахованих і 

сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску 

органами ДФС відкриваються інтегровані картки платників (далі – ІКП) за кожним платником 

та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками. ІКП містить 

інформацію про облікові операції та облікові показники, які характеризують стан розрахунків 

платника податків з бюджетами та цільовими фондами за відповідним видом платежу. Згідно 

зі ст.1 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. №393/96-ВР (далі - Закон 

№393) громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із 

заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і 

законних інтересів. При цьому звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 

одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – 

невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання (ст.20 Закону №393). 

Отже, за письмовою заявою суб’єкта господарювання, щодо якого в контролюючому органі 

відкрито ІКП, надається письмовий документ щодо стану розрахунків цього платника за 

податками, зборами та ЄСВ у довільній формі. Такий письмовий документ видається не 

пізніше 15  робочих днів з дня отримання заяви, в якій суб’єктом господарювання зазначено 

платежі і період щодо яких здійснюється звірка стану розрахунків з бюджетами, а також 

нараховані і сплачені суми по цих платежах за вказаний період. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР, категорія 135, підкатегорія 135.04. 

 

4. З початку 2018 року стартувала кампанія декларування доходів, одержаних у 

минулому році 

Подають декларації громадяни, а також фізичні особи – суб'єкти господарської діяльності або 

незалежної професійної діяльності. 

http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
https://docs.dtkt.ua/doc/1086.431.0#st20
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Терміни подачі декларацій 

Громадянам необхідно подати декларації до 2 травня. У такий же термін звітують й фізичні 

особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (приватні нотаріуси, адвокати). 

Для інших категорій фізичних осіб встановлено різні граничні строки подання декларацій: 

- для громадян, які мають право на податкову знижку, – до кінця поточного року; 

- для платників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце 

проживання, – не пізніше 60 календарних днів перед виїздом; 

- для фізичних осіб-підприємців, які припинили діяльність – протягом 30 календарних днів 

від державної реєстрації припинення. 

Категорії декларантів 

Відповідно до норм Податкового кодексу України є дві категорії громадян: ті, які зобов'язані 

подати річну декларацію, та особи, які мають право зробити це добровільно, у тому числі для 

отримання податкової знижки. 

В обов'язковому порядку громадяни декларують доходи, з яких не утримувався податок. 

Зокрема, це: 

- іноземні доходи; 

- доходи у вигляді спадщини та подарунків; 

- доходи від продажу або надання в оренду рухомого та нерухомого майна; 

- доходи від продажу цінних паперів та корпоративних прав; 

- основна сума боргу за кредитом платника податку, прощеного кредитором за його 

самостійним рішенням; 

- доходи від провадження господарської діяльності або незалежної професійної діяльності 

(крім підприємців – фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування); 

- доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції; 

- інші доходи, які не були оподатковані протягом року. 

Наприклад, якщо громадянин отримував матеріальну допомогу, що перевищує 2 240,00 

гривень, цей дохід необхідно задекларувати. 

Громадяни подають податкову декларацію, в якій вказують суми доходів та визначають розмір 

податку на доходи фізичних осіб і військового збору, що необхідно сплатити до бюджету. 

Платникам, які у 2017 році отримували доходи від двох та більше податкових агентів, 

декларацію подавати не потрібно. 

Ставки податків 

Ставка податку на доходи фізосіб – 18 відсотків, військового збору – 1,5 відсотка. 

Форма декларації 

Декларація подається за оновленою формою, яка містить два додатки. 

Бланки можна безкоштовно отримати у Центрі обслуговування в податковій інспекцій або 

самостійно роздрукувати з сайту Державної фіскальної служби України (наказ Міністерства 

фінансів України від 06.06.2017р. №556). 

Способи подання 

На вибір платника декларацію можна подати трьома способами: 

- особисто або уповноваженою на це особою; 
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- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 

- в електронній формі. 

Декларація подається за податковою адресою платника, тобто за місцем його реєстрації. 

Для звітування в електронній формі необхідно отримати електронний цифровий підпис та 

авторизуватися за допомогою особистого ключа в он-лайн сервісі ДФС «Електронний кабінет 

платника».  

Строки сплати 

Сума податку на доходи та військового збору, зазначені у податковій декларації, сплачується 

громадянами самостійно до 1 серпня 2018 року. 

Податкова знижка 

Оформити податкову знижку можна упродовж всього року – до 31 грудня. 

Податкова знижка надається громадянам, які минулого року отримували заробітну плату і 

понесли певні витрати, перелік яких визначений Податковим Кодексом. 

До неї можна включати: 

- частину суми відсотків, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом; 

- благодійні внески неприбутковим організаціям; 

- сплату за своє навчання і навчання члена сім'ї першого ступеня спорідненості, який не 

отримує заробітну плату; 

- страхові платежі і пенсійні внески, сплачені громадянином страховикові-резидентові, 

недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового 

страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення; 

- витрати за переобладнання власного транспортного засобу з використанням у вигляді 

моторного палива біоетанолу, біодизеля, стислого або зрідженого газу, інших видів біопалива; 

- суми, сплачені на будівництво або придбання доступного житла, у тому числі на 

погашення пільгового іпотечного житлового кредиту і відсотків за ним; 

- вартість державних послуг і державного мита, пов'язаних з усиновленням дитини; 

- та інші витрати. 

Відповідальність за неподання декларації 

Згідно з п.120.1 ст.120 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI неподання 

або несвоєчасне подання декларації підприємцем, особою, яка провадить незалежну 

професійну діяльність тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне 

неподання або несвоєчасне подання вперше та 1020 грн. – за повторне протягом року 

порушення. 

Крім того, за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи фізичними особами – 

підприємцями застосовується адміністративний штраф у розмірі від 51 грн. до 136 грн., а у 

разі повторного порушення – від 85 грн. до 136 грн. 

Відповідальність за неподання громадянами – декларантами декларації. Відповідно до ст.164 

прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. №8073-X 

неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до 

декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і 

витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, - тягне за собою 

попередження або накладення штрафу від 51 грн. до 136 грн. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/330482.html. 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/330482.html


  

ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 
 
 

18 

 

V. Оплата праці 

1. Чи вноситься запис про військову службу до трудової книжки мобілізованого 

працівника? 

На думку Держпраці, так: «Коли учасник АТО повертається на роботу, дані про його службу 

мають бути внесені підприємством на підставі військового квитка або довідки військових 

комісаріатів, військових частин і установ». 

Позиція міністерства цілком співпала з нашою: відомості у випадку мобілізації працівника чи 

призову на строкову військову службу під час перебування у трудових відносинах до трудової 

книжки заносити не потрібно. 

Джерело: http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2938-at041217. 

 

2. Щодо індексації зарплати працівників 1 і 2 тарифних розрядів 

Департамент рівня життя та моніторингу соціального розвитку Міністерства соціальної 

політики повідомляє, що згідно пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів 

населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. №1078 (із 

змінами) (далі - Порядок), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях 

на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих 

працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці 

за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, 

доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, 

а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер. 

Пунктом 5 Порядку визначено, що у разі підвищення грошових доходів, у місяці, в якому 

відбувається таке підвищення, значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 

відсотків. 

Сума індексації у місяці підвищення грошового доходу не нараховується, якщо розмір 

підвищення доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу. 

Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у 

місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру 

підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення 

доходу. 

У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення 

враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру. 

У січні 2018 року відбулося підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, 

оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки. 

У працівників 3 - 25 тарифних розрядів підвищення посадових окладів перевищило суму 

індексації, що мала виплачуватись у січні 2018 року (179,72 грн.), тому їх заробітна плата не 

індексується. 

Працівники 1 і 2 тарифних розрядів у січні 2018 року мали отримати заробітну плату (якщо у 

працівника окрім окладу немає інших складових заробітної плати), визначену таким чином: 

1 т. р. – 1 762 грн. (посадовий оклад) + 17,72 грн. (179,72 - 162 (1 762 – 1 600)) (сума індексації)+ 

1 943,28 грн.(доплата до мінімальної з/п) = 3 723 грн.(мінімальна з/п з 01.01.2018 р.).; 

http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2938-at041217
https://docs.dtkt.ua/doc/1052.1048.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1052.1048.0
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2 т. р. – 1 921 грн. (посадовий оклад) + 2,72 грн. (179,72 - 177,0 (19 21 – 1 744)) (сума індексації) 

+ 1 799,28 грн. (доплата до мінімальної з/п) = 3 723 грн.(мінімальна з/п з 01.01.2018р.). 

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації розпочинається з 

лютого 2018 року, поки не буде перевищено поріг індексації 103 %. 

Джерело: Департамент рівня життя та моніторингу соціального розвитку Міністерства 

соціальної політики. 

 

3. Чи можливо при заповненні листка непрацездатності використовувати скорочену 

назву лікувального закладу та місця роботи? 

За умови дотримання вимог зазначених актів законодавства під час оформлення листків 

непрацездатності в закладах охорони здоров’я разом із повною назвою може 

використовуватися скорочене найменування юридичної особи, як самого закладу охорони 

здоров’я, так і організації, установи, підприємства. 

Джерело: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/955705. 

 

  

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/955705
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VІ. Спрощена система оподаткування 

1. Чи може фізична особа – підприємець використовувати кошти з розрахункового 

рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб? 

Фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового 

рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх 

податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/328716.html. 

 

2. Єдинник при виплаті у 2018 році дивідендів авансові внески не сплачує 

Під час виплати дивідендів у 2018 році за результатами фінансово-господарської діяльності за 

2016, 2017 роки, платники єдиного податку у 2018 році не нараховують та не сплачують до 

бюджету авансові внески з податку на прибуток. 

Якщо рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам було прийнято платником єдиного 

податку - емітентом корпоративних прав у 2017 році, але виплата таких дивідендів до 

01.01.2018 не відбулася, то у разі виплати таких дивідендів у 2018 році платник єдиного 

податку - емітент корпоративних прав авансовий внесок із податку на прибуток не сплачує. 

З урахуванням внесених Законом України «Про внесення змін до ПКУ та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 

07.12.2017р. №2245-VIII змін, які набули чинності з 01.01.2018р., обов’язок з нарахування та 

сплати авансового внеску з податку не покладається на платників єдиного податку. 

Отже, починаючи з 01.01.2018р., платниками єдиного податку не здійснюється нарахування 

та сплата авансового внеску під час виплати дивідендів. 

 

3. Застосування РРО підприємцями, які сплачують єдиний податок 

Листом Регуляторно-правового Департаменту ДФС України від 19.02.2018р. №358/99-99-01-

01-18 надано роз’яснення стосовно видачі ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями і тютюновими виробами та застосування реєстраторів розрахункових операцій. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №71-VIII  внесено зміни до Закону 

України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995р. №481/95-ВР, згідно з 

якими пиво віднесено до алкогольних напоїв. 

Згідно зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000р. №1336» від 18.12.2017р. №984, 

пункт перший викладено в новій редакції. 

Відповідно до нової редакції пункту першого здійснення торгівлі пивом у пляшках і 

бляшанках за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів, фізичними особами-

підприємцями, які сплачують єдиний податок без застосування реєстраторів розрахункових 

операцій, не передбачено. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/330453.html. 

  

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/328716.html
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/114368
http://zp.sfs.gov.ua/data/normativ/000/002/72862/List.doc
http://zp.sfs.gov.ua/data/normativ/000/002/72862/List.doc
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/330453.html
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VI. Інші зміни законодавства 

1. Чи підтверджує товарно-транспортна накладна здійснення господарської операції 

Норми Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), що регулюють 

питання оподаткування ПДВ у взаємовідносинах платників податків при здійсненні 

постачання-придбання товарів/послуг (проведені за них безготівкових розрахунків), чітко 

визначають такі обов’язкові умови для: 

- складання і реєстрації постачальником податкової накладної в ЄРПН - це здійснення 

продавцем (постачальником) – контрагентом покупця операції з постачання останньому 

товарів/послуг (наявність події з відвантаження товарів/факту постачання послуг) або 

зарахування на банківський рахунок продавця попередньої оплати (авансу) на оплату 

покупцем товарів/послуг (пп. «а»/пп. «б» п.185.1 ст.185; пп. «а»/пп. «б» п.187.1 ст.187; абзаци 

перші п.201.1, п.201.7 і п.201.10 ст.201 ПКУ); 

- нарахування покупцем сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту на підставі 

зареєстрованої постачальником податкової накладної в ЄРПН — це здійснення покупцем – 

контрагентом продавця (постачальника) операції з придбання (отримання) від останнього 

товарів/послуг (пп. «а» п.198.1 ст.198, абз.абз. 1-3 п.198.2 ст.198, абз. абз. 1-2 п.198.3 ст.198 і 

абз.3 п.198.6 ст.198; абз.абз. 2-3 п.201.10 ст.201 ПКУ). 

Відповідно до абз.абз. 1-2 п.44.1 ст.44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків 

зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням 

об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, 

регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з 

обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Причому 

платникам податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі 

даних, не підтверджених зазначеними документами. 

Виходячи із норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від 16.07.1999р. №996-ХІV (далі - Закон про бухоблік): 

- операції обліковуються відповідно до їх сутності (абз.8 ст.4 Закону про бухоблік), що 

безумовно передбачає наявність факту здійснення господарської операції, правильне 

визначення її змісту і обсягу та відповідного дебітора або кредитора, а отже виключає 

можливість відображення у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку 

нереальних операцій з псевдоконтрагентами; 

- операція з постачання-придбання (отримання) товарів/послуг, будучи дією (подією) у 

взаємовідносинах між підприємством і його відповідним контрагентом, що викликає зміни в 

структурі активів та зобов’язань обох сторін, які брали участь у її здійсненні, є господарською 

операцією, а підставою для її відображення в облікових регістрах є первинний документ 

(наприклад, видаткова накладна, акт або інший документ, що містить відомості про дії з 

передачі-приймання товару/послуги, платіжне доручення) (абз.5 і абз.11 ст.1 та ч.1 ст.9 Закону 

про бухоблік); 

- первинний документ повинен містити обов’язкові реквізити, зокрема зміст та обсяг 

господарської операції, а також посади, особисті підписи або інші дані, що дають змогу 

ідентифікувати осіб, які брали участь у здійсненні господарської операції й відповідають за її 

здійснення, правильність оформлення та достовірність (ч.2 і ч.8 ст.9 Закону про бухоблік). 

Тобто первинний документ при здійсненні постачання-придбання товарів/послуг (проведенні 

за них безготівкових розрахунків) повинен об’єктивно визначати основні дані щодо 

взаємопов’язаних двосторонніх (односторонніх — при списанні коштів з банківського 

рахунка) дій підприємства і його контрагента та осіб, відповідальних за їх вчинення (тобто 

мати достовірні дані); 
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- господарська операція у тому звітному періоді, в якому вона була фактично здійснена, 

підлягає відображенню (на підставі первинного документа) в облікових регістрах, 

відповідальність достовірність даних яких несе особа, яка їх склала і підписала (ч.5 ст.9 Закону 

про бухоблік). 

Вищезазначені норми свідчать, що податкова накладна буде підставою для нарахування сум 

ПДВ, які відносяться до податкового кредиту, за умови якщо: 

- мала місце господарська операція (операція повинна бути реальною); 

- податкова накладна складена саме тією особою, яка здійснила постачання товарів/послуг. 

Враховуючи викладене вище, складена у випадках, передбачених законодавством, товарно-

транспортна накладна: 

- підтверджує факт надання послуг з перевезення товарів; 

- є одним із додаткових документальних свідчень реальності здійснення господарської 

операції з поставки товарів. 

 

2. З 2019 року в НКЦПФР запрацює Система подання фінансової звітності в 

електронному вигляді 

Керівництво НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), Проекту 

USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні» і Програми технічної підтримки за 

пріоритетними напрямками українського фінансового сектору EU-FINSTAR підписали 

Меморандум про взаєморозуміння щодо закупівлі та впровадження в Україні Системи 

фінансової звітності (надалі – Система). 

Міжнародні партнери України, які надають допомогу фінансовому сектору в процесі 

впровадження реформ, мають намір надати допомогу в процесі закупівлі такої Системи у 

відповідності до встановлених бізнес-вимог, а також її адаптації та впровадження. 

Нова Система дозволить здійснювати збирання, обробку, перевірку та розкриття регулярної 

фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі, і базуватиметься на 

поширеному в світі стандарті iXBRL. 

Ключовими новаціями запровадження нової Системи на українському ринку є: єдине вікно 

подання фінансової звітності до фінансових регуляторів; високий рівень автоматизації 

збирання та обробки фінансової звітності, ефективний та надійний аналіз фінансових 

показників компаній, швидке виявлення помилок та невідповідностей у фінансових звітах. 

Відповідно до останніх змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV, складати фінансову звітність з використанням 

таксономії МСФЗ 2018 та подавати її органам державної влади в єдиному електронному 

форматі зобов‘язані підприємства, що становлять суспільний інтерес. До таких підприємств 

законом віднесені: емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, 

страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи та підприємства, які 

належать до групи великих підприємств. 

Джерело: https://www.nssmc.gov.ua/2018/03/27/nktspfr-za-pdtrimkoyu-mzhnarodnih-partnerv-

zapustity-v-ukran-sistemu-podannya-fnansovo-zvtnost-elektronnomu-format. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2164-19
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3. Споживачі звільняються від сплати судового збору 

Споживачі звільняються від сплати судового збору. Таке рішення №14-57цс18 21.03.20108р. 

року ухвалила Велика палата Верховного Суду України.   

У Законі України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. №1023-XII (далі – Закон  

завжди була норма про звільнення споживачів від сплати судового збору (раніше – мита). 

Проте, змінами до Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011р. №3674-VI із переліку 

категорій позивачів, які звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх 

судових інстанціях, виключили позивачів, які звертаються до суду за захистом своїх прав, як 

споживачі. 

Тобто, можна говорити, що дане питання після змін до Закону залишалося на розгляд суду. І 

судова практика з цього питання завжди була неоднозначною. 

У зазначеному рішенні Велика палата Верховного Суду визнала, що позивачі у справах про 

захист своїх прав як споживачів звільняються від сплати судового збору під час розгляду 

справи в усіх судових інстанціях, як це передбачено статтею 22 Закону №1023-XII. 

Джерело: http://www.consumer.gov.ua/News/3068/Spozhivachi_zvilnyayutsya_vid_splati 

sudovogo_zboru. 

 

4. Ставка податку за об’єкт нерухомості «нуль»: чи необхідно юридичній особі 

подавати декларацію? 

За об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних 

осіб, по яких за рішенням сільської, селищної або міської ради встановлені нульові ставки, 

Декларація з податку на нерухомість подається на загальних підставах. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/319090.html. 

 

5. Як правильно заповнити реквізити на платіжних документах 

У черговому роз’ясненні органів ДФС наголошується на необхідності вірного заповнення 

реквізитів у документах на перерахування коштів до державного бюджету України.  

Крім того, представники офісу великих платників податку звертають увагу, що у разі коли 

місцезнаходження платників податків (юридична адреса) територіально не співпадає з місцем 

податкового обліку в Офісі великих платників (адміністративна територія м. Києва), сплата 

податку на прибуток повинна здійснюватися платниками податків на реквізити бюджетних 

рахунків, відкритих для Офісу великих платників за місцем знаходження платника, тобто на 

бюджетні рахунки відкритих на рівні головних управлінь Державної казначейської служби 

України в областях з відомчою ознакою «99». 

Джерело: http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/331429.html. 

 

6. Яка передбачена відповідальність за нероздрукування (незберігання) фіскального 

звітного чеку? 

За незберігання первинних документів до платників податку можуть бути застосовані штрафи 

відповідно до п.121.1 ст.121 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – 

ПКУ), зокрема незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, 

облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з 

http://www.consumer.gov.ua/News/3068/Spozhivachi_zvilnyayutsya_vid_splati%20sudovogo_zboru
http://www.consumer.gov.ua/News/3068/Spozhivachi_zvilnyayutsya_vid_splati%20sudovogo_zboru
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/116937
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/319090.html
http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/331429.html
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питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст.44 ПКУ строків їх 

зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів 

документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ, 

- тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень. 

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за 

таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень. 

Крім того, нероздрукування (незберігання) фіскального звітного чеку тягне за собою 

накладення штрафу на посадових осіб суб’єкта господарювання відповідно до ст.155 прим. 1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. №8073-X. 

Джерело: http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques. 

 

7. Які передбачені терміни зберігання готівки, яка одержана в банку для виплат 

заробітної плати, а також пенсій, стипендій, дивідендів? 

Відповідно до п.18 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017р. 

№148 (далі – Положення №148), установи/підприємства мають право зберігати у своїй касі 

готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, 

стипендій, дивідендів (доходу) понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, 

уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка для проведення таких виплат 

працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та 

морських портів може зберігатися в касах таких установ/підприємств понад установлений 

ліміт каси протягом десяти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка, 

одержана в банку на інші виплати, видається установою/підприємством своїм працівникам у 

той самий день. Суми готівки, одержані в банку і не використані за призначенням протягом 

установлених п.18 розд. II Положення №148 строків, повертаються установою/підприємством 

до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у 

межах установленого ліміту). 

Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду 

оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт каси 

протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих 

до каси відомостях на виплату готівки (далі – видаткова відомість) (додаток 1 до Положення 

№148). 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР, категорія 109, підкатегорія 109.15. 

 

8. Чи складати акцизну накладну у разі відпуску пального в споживчій тарі ємністю                     

до 2 л? 

У разі передачі (відпуску, відвантаження) суб’єктами господарювання (крім виробників) 

пального в споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно) такі операції не розглядаються як 

операції з реалізації пального в розумінні пп.14.1.212 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ). 

Водночас в ІПК від 26.02.2018р. №786/6/99-95-42-03-15/ІПК фахівці ДФС уточнили: навіть 

якщо такі суб’єкти господарювання (крім виробників) зареєстровані платниками акцизного 

податку, вони не зобов’язані складати акцизну накладну на обсяги передачі (відпуску, 

відвантаження) такого пального. 

http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/116510
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Окрім того, контролери відзначили: якщо платник не є особою, яка реалізує пальне та у 

звітному періоді у такого платника не виникли об’єкти оподаткування, або не з’явились 

показники, що підлягають декларуванню, то платник у такому звітному періоді не 

зобов’язаний подавати декларацію з акцизного податку. 

 

9. Який термін подання декларації з акцизного податку у раз прийняття рішення про 

припинення підприємницької діяльності СГ? 

Нормами Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) не 

передбачено окремих термінів подання декларації з акцизного податку у разі прийняття 

рішення про припинення підприємницької діяльності суб’єктом господарювання. 

Так, базовим податковим період для сплати акцизного податку є календарний місяць (п.223.1 

ст.223 ПКУ). 

Відповідно до п.223.2 ст.223 ПКУ платники акцизного податку, визначені п.212.1 ст.212 ПКУ 

(крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у підпунктах 215.3.4, 215.3.5, 215.3.5 прим. 

1, 215.3.5 прим. 2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 п.215.3 ст.215 ПКУ), подають щомісяця не пізніше 

20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем 

реєстрації декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, 

встановленому ст.46 ПКУ. 

Джерело: http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques. 
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