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І. Податок на прибуток 

 

1. Особливості застосування правил міжнародного договору України при звільненні від 
оподаткування у звітному році з отриманням довідки після закінчення звітного року 

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) у консультації «Щодо застосування правила 
міжнародного договору України при звільненні від оподаткування у звітному (податковому) 
році з отриманням довідки після закінчення звітного (податкового) року»                     
№1115/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 20.03.2019р. роз’яснила окремі моменти застосування 
міжнародних договорів в частині звільнення від оподаткування доходів, які виплачуються 
нерезидентам. 

Контролюючий орган наголосив, що особа (податковий агент) має право самостійно 
застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену 
відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо 
такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є 
резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. 

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження 
з України є подання нерезидентом особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, 
довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом 
країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі – довідка) (п.103.4 ст.103 
Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі – ПКУ)). 

При цьому особа, яка виплачує доходи нерезидентові у звітному (податковому) році, у разі 
подання нерезидентом довідки з інформацією за попередній звітний податковий період (рік) 
може застосувати правила міжнародного договору України, зокрема, щодо звільнення 
(зменшення) від оподаткування у звітному (податковому) році з отриманням довідки після 
закінчення звітного (податкового) року (п.103.8 ст.103 ПКУ). 
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ІІ. Податок на додану вартість 

 

1. Щодо коригування податкових зобов’язань за накладною, з дати складання якої минуло 
1095 днів 

В індивідуальній податковій консультації «Щодо складання та реєстрації в Єдиному реєстрі 
податкових накладних розрахунків коригування до податкової накладної, з дати складання 
яких минуло більше 1095 календарних днів» №898/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 05.03.2019р. 
ДФС вчергове наголосила, що у разі зменшення ціни/обсягів постачання зареєструвати в 
Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунок коригування до податкової накладної, з 
дати складання якої минуло 1095 днів, неможливо. 

Разом з тим, контролюючий орган зазначає про необхідність у покупця відкоригувати 
податковий кредит через механізм, передбачений п.198.5 ст.198 Податкового кодексу України 
№2755-VI від 02.12.2010р. 

Крім того, ДФС наголошує, що у випадку збільшення ціни на товар/послугу, які зазначені у 
податковій накладній, з дати складання якої минуло 1095 днів, постачальник повинен скласти 
нову податкову накладну 

Звернемо увагу, що виконання рекомендацій ДФС у цьому випадку призведе до завищення 
кількісного обсягу постачання товарів/послуг. 

 

2. Невиробничі телефонні розмови: що з ПДВ 

В індивідуальній податковій консультації «Щодо відображення в податковому обліку з ПДВ 
операцій з відшкодування працівниками вартості особистих телефонних розмов»      
№979/6/99-95-42-03-15/ІПК від 12.03.2019р. ДФС зазначила, що суми ПДВ, сплачені за 
товари/послуги, включається до складу податкового кредиту не залежно, чи такі 
товари/послуги почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах 
господарської діяльності. 

Разом з тим, у випадку, якщо послуги починають використовуватися в негосподарській 
діяльності, платник податку має нарахувати податкові зобов’язання відповідно до п.198.5 
ст.198 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. 

При цьому ДФС резюмує, якщо вартість невиробничих розмов компенсується підприємству 
працівником, податкові наслідки для ПДВ не виникають. 

 

3. Затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування ПДВ операцій 
з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту соєвих бобів та 
насіння свиріпи або ріпаку 

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження Узагальнюючої податкової 
консультації щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі 
митної території України в митному режимі експорту соєвих бобів та насіння свиріпи або 
ріпаку» №105 від 11.03.2019р. роз’яснило особливості застосування норм п.63 підрозділу 2 
розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. 
(далі – ПКУ) в частині звільнення від ПДВ операцій з експорту соєвих бобів та насіння свиріпи 
або ріпаку. 
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Міністерство фінансів України наголосило, що для цілей застосування зазначеної норми 
поняття «сільськогосподарський товаровиробник» визначається згідно з ПКУ. 

Крім того, роз’яснено порядок визначення основного виду економічної діяльності 
підприємства та наголошено, що вирощення таких культур має здійснюватися 
сільськогосподарськими підприємствами – виробниками на землях сільськогосподарського 
призначення, які перебувають у власності таких сільськогосподарських товаровиробників чи в 
їх постійному користуванні або використовуються ними на правах оренди (суборенди) чи 
емфітевзису. 
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ІІІ. Трудові відносини 

 

1. Виплата аліментів зі страхових коштів від ФСС 

Фонд соціального страхування України (далі – ФСС) у листі «Щодо можливості виплати 
аліментів із страхових коштів, зарахованих на окремий рахунок» №522-11-1 від 01.03.2019р. 
роз’яснив порядок використання страхових коштів, отриманих на спецрахунок підприємства. 

Страхові кошти, у тому числі допомога по тимчасовій втраті працездатності, зараховані ФСС на 
окремий рахунок роботодавця для здійснення фінансування застрахованій особі, не можуть 
бути спрямовані на виплату аліментів. 

У той же час, відповідно до ст.69 Закону України «Про виконавче провадження» №1404-VIII 
від 02.06.2016р. (далі – Закон №1404), до обов’язків підприємств, установ, організацій 
належить здійснення відрахувань із заробітної плати боржника і перерахування коштів на 
відповідний рахунок органу державної виконавчої служби. Окрім цього, згідно зі ст.72 Закону 
№1404 на допомогу з державного соціального страхування, що виплачується в разі тимчасової 
непрацездатності та в інших випадках, стягнення здійснюється виключно за рішеннями про 
стягнення аліментів. 

Отже, стягнення аліментів повинно здійснюватися уже з нарахованих до виплати доходів. 
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ІV. Інші новини законодавства 

 

1. Затверджено форму заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків 
розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів і порядок її заповнення 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України наказом «Про затвердження форми 
заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими 
операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції 
щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за 
окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком» 
№329 від 27.02.2019р. затвердило: 

 форму заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за 
окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком 
України; 

 Інструкцію щодо заповнення форми заяви на одержання висновку щодо продовження 
граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, 
установлених Національним банком України; 

 форму висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими 
операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком України. 

Зазначеним документом унормовано можливість продовження граничних строків 
розрахунків за окремими експортно-імпортними операціями. 

 

2. Внесено зміни Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку споживчих товарів 

Кабінет Міністрів України постановою №168 від 06.03.2019р. вніс зміни до Порядку 
провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку 
споживчих товарів. 

Зокрема, передбачено скасування необхідності ведення книги відгуків та пропозицій. 

Також визначено, що у разі відсутності в касі монет дрібних номіналів для видачі здачі касир 
та інший працівник, які мають право одержувати від споживача гроші за проданий товар, 
зобов’язані здійснити у розрахунковому документі заокруглення загальних сум розрахунків у 
порядку, передбаченому постановою Правління Національного банку України «Про 
оптимізацію обігу монет дрібних номіналів» №25 від 15.03.2018р. 

 

3. Затверджено форму бланка фінансової гарантії для цілей митного оформлення товарів 

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження форми бланка фінансової гарантії» 
№4 від 09.01.2019р. затвердив форму бланка фінансової гарантії. Така фінансова гарантія, 
відповідно до ст.311 Митного кодексу України №4495-VI від 13.03.2012р., є одним із видів 
забезпечення сплати митних платежів. Фінансова гарантія може надаватися гарантами, які 
включені до відповідного переліку, що ведеться ДФС, та який оприлюднений на офіційному 
веб-порталі контролюючого органу. 
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4. Відшкодування працівникові витрат на придбання ТМЦ для підприємства за власні кошти 
не тягне податкових наслідків з ПДФО 

Міністерство фінансів листом «Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб і 
військовим збором суми доходу, виплаченого роботодавцем працівнику за товари (роботи, 
послуги), що були придбані таким працівником за рахунок власних готівкових коштів» 
№11220-16-7/5907 від 27.02.2019р. поставив крапку у тривалій суперечці ДФС з платниками 
податків щодо виникнення об’єкта оподаткування ПДФО у випадку компенсації витрат 
працівнику, що придбав товарно-матеріальні цінності за власні кошти. 

Зазначеним листом у відповідь на звернення ДФС Міністерство фінансів України надало 
роз’яснення, що у випадку придбання товарів здійснювалось у рамках трудових обов’язків 
працівника, то незалежно від того, чи видані кошти під звіт, чи витрачені з такою ж метою 
власні кошти працівника (які потім відшкодовані роботодавцем) – необхідно розглядати з 
урахуванням вимог законодавства про працю. Тобто, якщо керівник підприємства 
підтверджує доцільність здійснених витрат працівника у зв’язку з виконанням дорученої йому 
роботи (придбанням канцелярії, витратами під час відрядження тощо), виплачена сума 
компенсації такому працівнику не є доходом для цілей оподаткування ПДФО і військовим 
збором. 

 

5. Нацбанк зменшив частку валютних надходжень, що підлягають обов’язковому продажу 

Відповідно до п.25 Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті, що затверджене постановою Правління Національного банку 
України «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення 
окремих операцій в іноземній валюті» №5 від 02.01.2019р., з 01.01.2019р. надходження в 
іноземній валюті підлягають обов’язковому продажу на валютному ринку України банкам 
та/або Національному банку України у розмірі 30 відсотків. 


