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І. Основні зміни в законодавстві 

1. Оновлена форма декларації з ПДВ діє з 1 липня 2018 року  

У зв’язку з набранням чинності з 01.06.2018р. наказу Міністерства фінансів України «Про 

затвердження змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21» від 

23.03.2018р. №381, додаток 1, додаток 5 та додаток 9 до податкової декларації з ПДВ з 

01.07.2018р. подаються платниками, які обрали місячний або квартальний звітні (податкові) 

періоди, за новими формами. Водночас наголошуємо, що відомості до таблиці 1.2 додатку 1 

та додатку 5 до податкової декларації з ПДВ заповнюються платниками одноразово (для 

платників, які обрали місячний звітний (податковий) період, – червень 2018 року та платників, 

які обрали  квартальний звітний (податковий) період, – ІІ квартал 2018 року). 

Джерело: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/339075.html. 

 

2. Оприлюднено нові форми звіту з ЄСВ та порядок їх подання 

Міністерство фінансів України  наказом від 15.05.2018р. №511 виклав у новій редакції 

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Наказ №511 оприлюднено в 

Офіційному віснику від 06.07.2018р. №51. Тож він набере чинності з 1 серпня 2018 року. 

Основні зміни: 

- код класифікатора професій, код загальносоюзного класифікатора професій, посад та 

тарифних розрядів та професійну назву роботи обирають із довідника, що відповідає 

національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010»; 

- назву професії застрахованої особи зазначають у відомостях про застраховану особу, з якою 

стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання; 

- введено код типу нарахувань 14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати 

та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв'язку із 

здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов'язані з 

уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку із сторнуванням). 

Оскільки Наказ №511 набере чинності з 1 серпня, вперше роботодавцям подавати звіт з ЄСВ 

за новою формою слід буде за серпень 2018 року (у вересні), а підприємцям та самозайнятим 

особам, а також членам фермерського господарства – за 2018 рік. 

 

3. Змінилися реквізити рахунків для зарахування доходів до державного та місцевих 

бюджетів 

Звертаємо увагу, що з 02.07.2018р. змінено рахунки для сплати деяких податків та зборів. 

Оновлені реквізити рахунків розміщені на веб-сторінці Головного управлінь Державної 

казначейської служби України. 

На час перехідного періоду до 10.09.2018р.  залишаються активними для зарахування податків, 

зборів, платежів два комплекти рахунків, тобто, які діяли до 02.07.2018р. та які діятимуть з 

02.07.2018р. 

Джерело: Державна Казначейська служба України 

(www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/411054;jsessionid=802A14E191FD152B019E7B43F

C7A7759). 

 

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/339075.html
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=237852
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=237852
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/411054;jsessionid=802A14E191FD152B019E7B43FC7A7759
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/411054;jsessionid=802A14E191FD152B019E7B43FC7A7759
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4. Проект закону «Про податок на виведений капітал» передано на розгляд у Верховну 

Раду України 

Президент Петро Порошенко підписав проект закону «Про податок на виведений капітал» 

перед поданням його до Верховної Ради. 

Законопроект передбачає заміну з 01.01.2019р. податку на прибуток підприємств податком на 

виведений капітал. При цьому на 3 роки (до 31 грудня 2021 року) дозволяється застосування 

податку на прибуток підприємств банками за їх рішенням. Також законопроектом 

передбачається, що сума дивідендів, що виплачується за 2018 рік (а для банків, які продовжили 

сплату податку на прибуток підприємств після 1 січня 2019 року, за 2021 рік), не 

оподатковуватиметься податком на виведений капітал у межах обсягу оподаткованого 

прибутку, з якого раніше був сплачений податок на прибуток підприємств. 

Об'єктом оподаткування податком на виведений капітал визначаються операції з виведення 

капіталу та операції, прирівняні до операцій з виведення капіталу. 

До операцій з виведення капіталу належатимуть виплата дивідендів на користь неплатника 

податку, виплата частини прибутку державними некорпоратизованими, казенними чи 

комунальними підприємствами, повернення внесків власнику корпоративних прав – 

неплатнику податку (у сумі, що перевищує вартість внеску, здійсненого засновником та/або 

власником до статутного капіталу такої юридичної особи) тощо. 

Пропонується застосовувати такі ставки податку на виведений капітал: 

- 15% – до операцій з виведення капіталу; 

- 20% – до операцій, прирівняних до операцій з виведення капіталу (крім зазначених нижче 

операцій, що оподатковуються за ставкою 5%); 

- 5% – до деяких інших операцій. 

Передбачено створення Реєстру платників податку на виведений капітал, дані якого 

оприлюднюватимуться на веб-сайті Державної фіскальної служби України 

Текст законопроекту наразі доступний на сайті Верховної Ради України за посиланням: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64356. 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64356
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ІІ. ПДВ 

1. Щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН у святковий 

чи вихідний день 

Головне управління ДФС у Київській області наголошує, що реєстрація податкових 

накладних/розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових 

накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків. 

При цьому, операційний день триває в робочі дні з 8-ї до 20-ї години. Якщо 15 число або 

останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочий день, - такий день 

вважається операційним днем. 

Джерело: http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/339504.html. 

 

2. Щодо затримки з реєстрацією розрахунку коригування, у зв’язку з технічними 

проблемами 

Питання: чи впливає проміжок часу, що минув від дати складання розрахунку коригування до 

податкової накладної до дати його отримання покупцем з метою реєстрації в Єдиному реєстрі 

податкових накладних (якщо затримка реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН 

відбувається у зв’язку з технічними проблемами покупця або у разі відмови покупця 

отримувати такий розрахунок коригування)на визначення податкового періоду, в якому 

постачальник має право зменшити податкові зобов'язання. 

Відповідь: період, в якому відбувається зменшення податкових зобов’язань платника податку 

– постачальника залежить лише від термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових 

накладних розрахунку коригування покупцем, і не залежить від проміжку часу, що минув від 

дати складання такого розрахунку коригування до дати його отримання покупцем, а також від 

причин затримки реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних такого розрахунку 

коригування. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 101.23. 

 

3. Виправлення помилки у податковій накладній: невірно вказано ставку ПДВ 

Питання: яким чином в податковій накладній виправити помилку якщо при здійсненні 

операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою, 

складено податкову накладну на операції, які оподатковуються за основною ставкою, 

складено податкову накладну на операції, які оподатковуються за ставкою 7 % або навпаки 

(нарахування повинно було відбутись за ставкою 20 %, а платник нарахував 7 %) при умові, 

що в податковій  звітності операція відображена правильно? 

Відповідь: якщо платник податку при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою, складав податкову накладну на операції з 

постачання товарів/послуг, які оподатковуються за ставкою 7 відсотків, то з метою 

виправлення помилки у податковій накладній платник податку повинен скласти розрахунок 

коригування до податкової накладної, в якому у полі «Дата складання» вказати дату, на яку 

було виявлено помилку, зазначити причину коригування «Зміна номенклатури» та у табличній 

частині зі знаком «-» вказати обсяг операцій з постачання товарів/послуг, що був зазначений 

за ставкою 7 відсотків, та зі знаком «+» зазначити обсяг операцій, що підлягає оподаткуванню 

за ставкою 20 відсотків. Якщо у податковій накладній було відображено обсяг операцій з 

постачання товарів/послуг, що підлягає оподаткуванню за ставкою 20 відсотків, відобразити 

такий обсяг зі знаком «-», та зі знаком «+» зазначити обсяг операцій, що підлягає 

http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/339504.html
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оподаткуванню за ставкою 7 відсотків. В обох випадках у полі «Код ставки» має бути вказана 

відповідна ставка податку, а у розділі «А» має бути заповнений рядок, який відповідає 

правильній ставці податку. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», категорія  101.15. 

 

4. Поповнення електронного рахунку у СЕА ПДВ  

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу платників ПДВ, що згідно 

з п.4 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014р. №569, рахунок у системі 

електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) – рахунок, відкритий платнику ПДВ в 

Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для 

досягнення розміру суми ПДВ, на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові 

накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у 

сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку. При заповненні 

реквізитів отримувача у платіжних дорученнях у разі перерахування коштів з власного 

поточного рахунка на електронний рахунок у СЕА ПДВ: 

- у полі «Отримувач» зазначається найменування платника ПДВ; 

- у полі «Код» необхідно зазначити податковий номер платника ПДВ, за яким ведеться облік 

у контролюючих органах; 

- у полі «Банк отримувача» зазначається «Казначейство України (ел. адм. подат.)»; 

- у полі «Код банку» зазначається «899998»; 

- у полі «№ рахунка» необхідно зазначити номер рахунка, вказаний в електронному 

повідомленні або отриманий в Центрі обслуговування платників за основним місцем обліку. 

Відповідно до п.3.8 Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження 

Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004р. №22, 

реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб 

надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється 

перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням 

вимог законодавства України. У разі перерахування коштів з власного поточного рахунка на 

електронний рахунок у СЕА ПДВ у полі №4 друкується роз’яснювальна інформація про 

призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного 

рахунка на електронний рахунок». 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/340034.html. 

 

5. Причини коригування ПН 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує основні причини, які можуть 

бути вказані у розрахунках коригуваннях: 

- «Повернення товару або авансових платежів» – після складання ПН відбувається повне 

повернення суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів або повернення залишку 

суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів 

- «Зміна кількості» – після складання ПН відбувається зміна кількості товарів/послуг (за 

винятком випадків повного повернення товарів); 

- «Зміна ціни» – після складання ПН відбувається зміна ціни товарів/послуг (за винятком 

повного повернення коштів); 
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- «Зміна номенклатури» – після складання ПН відбувається зміна ціни частини 

товарів/послуг та/або одночасна зміна і кількості, і ціни товарів/послуг; 

- у РК, який складається з метою виправлення помилок, допущених при здійсненні 

попередніх коригувань ПН, та відображення правильних показників товарних позицій, які 

утворились в результаті таких коригувань, вказується одна з причин коригування: 

- «Усунення неоднозначностей»; 

- «Зменшення обсягу при нульовій кількості»; 

- «Зменшення кількості при нульовому обсягу». 

Причина коригування вказується в графі 2 без лапок та інших додаткових розділових знаків. 

Якщо одна і та ж сама причина коригування вказується в двох і більше рядках РК, запис в 

графі 2 в усіх таких рядках має бути ідентичним з точністю до знака. 

Більш детальніше про особливості складання РК до ПН, що видаються покупцям – платникам 

ПДВ – у листі ДФС України від 22.06.2018р. №18983/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на 

офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням  

Джерело: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72940.html. 

 

6. Заповнення податкової накладної при анулюванні статусу платника ПДВ 

Питання: який порядок заповнення податкової накладної, що складається при анулюванні 

реєстрації платника податку за операціями з визначення податкових зобов’язань за 

товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподаткованих 

операціях  межах господарської діяльності. 

Відповідь: в податковій накладній, що складається при анулюванні реєстрації платника 

податку за операціями з визначення податкових зобов’язань за товарами/послугами, 

необоротними активами, які були включені до складу податкового кредиту та не були 

використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у верхній лівій 

частині у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка 

«X» та зазначається тип причини – «10».  

У рядку «Індивідуальний номер отримувача (покупця)» в таких податкових накладних 

проставляється умовний індивідуальний податковий номер «600000000000», а в рядку 

«Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.). 

Розділ Б податкової накладної заповнюється в такому порядку: 

- в графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» – зазначаються дати складання та 

порядкові номери податкових накладних, на підставі яких формувався податковий кредит; 

- в графі 4 «Умовне позначення українське» – вказується «грн»; 

- в графі 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ» – вказується 

вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується 

податок, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7 відс., які застосовуються 

при нарахуванні податкових зобов’язань; 

- графа 11 заповнюється виключно платниками ПДВ – сільськогосподарськими 

товаровиробниками. Графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 – 9, 11 не заповнюються.  

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», категорія 101.16. 

 

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72940.html
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7. Чи подавати «розблокувальні» документи до помилково складених ПН/РК 

У разі зайвого (помилкового) складання ПН/РК відсутні первинні документи щодо постачання 

товарів/послуг, тому з метою прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію 

ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) платник податків може подати 

лише письмові пояснення щодо зайвого (помилкового) складання ПН/РК. 

Водночас, зважаючи на норми постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних» від 21.02.2018р. №117 та п.44.1 ст.44 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI щодо заборони формування показників податкової 

звітності на підставі даних, не підтверджених, зокрема, первинними документами, платник 

податку може не надавати документи, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію в 

ЄРПН зайво (помилково) складених ПН/РК. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», підкатегорія 101.15 категорії 101. 
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III. ЄСВ та ПДФО 

1. Чи включається до витрат на відрядження особи вартість харчування, включена до 

проїзних документів (їжа, чай, що входять до вартості проїзного квитка)? 

Витрати, понесені працівником юридичної особи (роботодавця), що не фінансуються за 

рахунок бюджетних коштів, під час його відрядження у межах України або за кордон, на 

харчування (їжа, чай), вартість якого включена до проїзного документу, відносяться до складу 

добових витрат, розмір яких визначено п.170.91 ст.170 Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. №2755-VI, та не включається до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу такого працівника. 

Разом з тим, якщо юридична особа (роботодавець) повністю або частково фінансується за 

рахунок бюджетних коштів, то витрати, понесені працівником такого роботодавця, під час 

відрядження у межах України або за кордон, на харчування (їжа, чай), вартість якого включена 

до проїзного документу, відносяться до складу добових витрат, розмір яких встановлено 

постановою Кабінету Міністрів України «Про суми та склад витрат на відрядження державних 

службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, 

установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 

рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011р.  №98  і не є об’єктом оподаткування податком 

на доходи фізичних осіб. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», категорія 103.17. 

 

2. У разі звільнення працівника протягом місяця, ЄСВ розраховується з фактично 

нарахованої заробітної плати 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області  нагадує, що відповідно частини п’ятої 

ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-VI  (зі змінами та доповненнями) у разі якщо 

база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(далі – ЄСВ) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

місяць, за який отримано дохід, сума ЄCВ розраховується як добуток розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата 

(дохід), та ставки ЄСВ. Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого 

працівника у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх 

робочих днів звітного місяця. У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце 

роботи протягом місяця, в якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час не 

перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума ЄСВ 

розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/339729.html. 

 

3. Податкова знижка пов’язана з усиновленням дитини: алгоритм розрахунку 

Алгоритм нарахування податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника 

податку на суму витрат, понесених на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням 

дитини, включаючи сплату державного мита, за наслідками звітного податкового року 

розраховується наступним чином: 

- визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної 

плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму податкової 

соціальної пільги (далі – ПСП) за її наявності (інформацію щодо сум нарахованого загального 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/339729.html
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річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП, утриманого податку на доходи 

фізичних осіб (далі – ПДФО) фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого 

роботодавця); 

- розраховується сума ПДФО на яку зменшуються податкові зобов’язані у зв’язку з 

використанням права на податкову знижку: 

з суми ПДФО утриманого (сплаченого) із заробітної плати за рік віднімаємо суму ПДФО, 

визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку 

витрат на оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату 

державного мита, та ставки податку, визначеної п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України  

від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) (18 відсотків). 

При цьому відповідно до п.179.8 ст.179 ПКУ сума, що має бути повернута, зараховується на 

банківський рахунок платника податку, відкритий у будь-якому комерційному банку, або 

надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий 

стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації. 

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/340831.html. 

 

4. Про обов’язок нарахування і сплати єдиного внеску фізичною особою – підприємцем, 

які провадять незалежну професійну діяльність 

Згідно статті 1 Розділу І Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003р. №1058-IV,  страховий стаж – період (строк), протягом якого 

особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на 

обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або 

підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом 

і за який сплачено страхові внески. 

Страхові внески – кошти відрахувань на соціальне страхування, збір на обов'язкове державне 

пенсійне страхування та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із законодавством, що діяло раніше; 

надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування (далі – єдиний внесок), що спрямовуються на загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування. У разі, якщо платником єдиного внеску не виконуються вимоги діючого 

законодавства, тобто не сплачується єдиний внесок та відповідно не подається звіт за звітний 

період -  страховий стаж не зараховується, а отже особа позбавляється соціальних гарантій на 

отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного 

соціального страхування.  

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/342041.html. 

 

5. Чи відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ вартість спеціального 

(форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування 

найманій особі? 

Вартість спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове 

користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах, відображається 

у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «136». 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», категорія 103.25. 

 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/340831.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/342041.html
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6. Фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну 

пільгу 

Головне управління ДФС у м. Києві звертає увагу, що  відповідно до пункту 169.1 статті 169 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI платник податку має право на 

зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного 

роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до 

законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що 

дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 

січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 

гривень. 

У 2018 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 

2 470 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1 762 грн. х 1,4).  

Тобто, фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну 

пільгу за умови якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для 

отримання податкової соціальної пільги. 

Джерело: http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/341775.html. 

  

http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/341775.html
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IV. Оплата праці 

1. Нові соціальні стандарти з 1 липня 2018 року 

Головне управління ДФС у Кіровоградській області нагадує, що Законом України «Про 

державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246 встановлено розміри 

прожиткового мінімуму для різних груп населення та розмір мінімальної заробітної плати. 

Слід зазначити, що вищевказані показники впливають на розміри соціальних виплат, 

мінімальних пенсій, а також податкових соціальних пільг. Так, з 1 липня 2018 року 

встановлюються нові розміри прожиткового мінімуму на одну особу у розрахунку на місяць 

− 1 777 грн. Для основних соціальних і демографічних груп населення з 1 липня 2018 року 

встановлюються такі показники прожиткового мінімуму: 

- для дітей віком до 6 років −1 559 грн.; 

- для дітей віком від 6 до 18 років − 1 944 грн.; 

- для працездатних осіб – 1 841 грн.; 

- для осіб, які втратили працездатність − 1 435 грн. 

Мінімальна заробітна плата, з початку 2018 року, складає у місячному розмірі – 3 723 грн., у 

погодинному розмірі − 22,41 грн. Станом на 1 липня 2018 року мінімальна заробітна плата не 

змінюється. Звертаємо увагу, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною 

гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і 

господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-

якою системою оплати праці. 

Джерело: http://kr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/341684.html. 

 

2. Допомога по тимчасовій непрацездатності, якщо травма сталася внаслідок 

алкогольного чи іншого сп'яніння, не надається 

Порядок, умови видачі та продовження листків непрацездатності визначено Інструкцією про 

порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, 

затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001р. №455 (далі – 

Інструкція №455), порядок заповнення листка непрацездатності – Інструкцією про порядок 

заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 03.11.2004р. №532/274/136-ос/1406 (далі – Інструкція №532).  

Відповідно до пункту 1.1 Інструкції №455 тимчасова непрацездатність працівників 

засвідчується листком непрацездатності. У разі захворювання чи травми на весь період 

тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення групи 

інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) видається листок 

непрацездатності, що обраховується в календарних днях (пункт 2.1 Інструкції №455).  

Пунктом 1 Інструкції №532 визначено, що листок непрацездатності – це 

багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з 

непрацездатністю та матеріального забезпечення застрахованої особи в разі тимчасової 

непрацездатності, вагітності та пологів. Як відомо, влітку зростають ризики, пов'язані з 

травмами через активну діяльність і відпочинок. У той же час нерідко люди, які хочуть 

отримати лікарняний, бувають напідпитку. Заступник директора департаменту фінансового 

контролю та аудиту – начальник відділу медичної експертизи виконавчої дирекції Фонду 

Олена Єлєзова зазначила, що у разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням 

або травмою, внаслідок алкогольного, токсичного сп'яніння чи дії наркотиків, видається 

листок непрацездатності з обов'язковою позначкою про це в ньому та в медичній карті 

амбулаторного чи стаціонарного хворого (пункт 2.10 Інструкції №455).Окрім того, згідно із 



13 

  

ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 
 

 

 

пунктом 5 частини 1 статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999р. №1105-XIV (далі – Закон №1105) допомога по тимчасовій 

непрацездатності не надається у разі, якщо травма сталася внаслідок алкогольного, 

наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням. Згідно з пунктом 

3 статті 30 Закону №1105 рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального 

забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із 

соціального страхування. Нагадаємо, що комісія (уповноважений) із соціального страхування 

здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального 

забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати 

матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі 

листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального 

забезпечення та соціальних послуг. 

Джерело:http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/957731;jsessionid=63B1E73A

256FC63EB31A19711F8A5DD7. 

 

3. Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності після переведення працівника з 

іншого підприємства 

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за 

невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перерахована на 

рахунок підприємства, куди перейшов працівник. При цьому нарахування та сплату єдиного 

соціального внеску (далі – ЄСВ) здійснює підприємство, з якого працівник звільняється за 

переведенням, та відповідно відображає ці суми у звіті про ЄСВ. При наданні відпустки на 

новому місці роботи дні щорічної відпустки, яка надається за період роботи на попередньому 

місці роботи, оплачуються із суми компенсації, яка перерахована на нове місце роботи. Новий 

роботодавець проводить лише виплату працівнику суми грошової компенсації без 

нарахування ЄСВ. Крім того, він не відображає суму виплаченої працівнику компенсації у 

звіті про ЄСВ.  

Розрахунок страхових виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 

здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, 

грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.09.2001р. №1266 (далі – Порядок №1266).  

Відповідно до п.3 Порядку №1266 середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом 

ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на 

яку нарахований ЄСВ та/або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до 

видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за 

цивільно-правовими договорами, тощо) у розрахунковому періоді без урахування 

календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин: тимчасова непрацездатність, 

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження 

заробітної плати.  

Отже, дні щорічної відпустки не виключаються із розрахункового періоду, оскільки така 

відпустка не відноситься до поважних причин відсутності на роботі, визначених п.3 Порядку 

№1266. Згідно з п.32 Поряду №1266 середня заробітна плата для розрахунку допомоги по 

вагітності та пологах і допомоги з тимчасової непрацездатності, оплати перших п'яти днів 

тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на 

підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/957731;jsessionid=63B1E73A256FC63EB31A19711F8A5DD7
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/957731;jsessionid=63B1E73A256FC63EB31A19711F8A5DD7
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грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що подаються до 

ДФС.  

Отже, якщо компенсація за невикористану відпустку була нарахована та з неї сплачено єдиний 

внесок на попередньому місці роботи, а виплачена на новому місці роботи, то у разі настання 

страхового випадку в період перебування у трудових відносинах за новим місцем роботи при 

обчисленні середньої заробітної плати вона не враховується (роз’яснення Міністерства 

соціальної політики України «Про застосування чинного законодавства» від 25.11.2015р. 

№1531/13/84-15). 

Джерело: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/957698. 

 

4. Щодо оплати праці за святкові та вихідні дні при підсумованому обліку робочого часу 

Згідно ст.62 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. №322-VIII (далі – КЗпП) надурочними 

вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61 КЗпП). 

Відповідно до ст.61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а 

також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за 

умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії 

працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням 

з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 

підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, 

щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа 

робочих годин (статті 50 і 51 КЗпП). Згідно ч.3 ст.106 КЗпП у разі підсумованого обліку 

робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений 

робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї 

статті. Також підлягають подвійній оплаті робота у святкові дні і неробочі дні (визначенні 

ст.73 КЗпП). Порядок оплати праці у ці дні передбачено статтею 107 КЗпП. Відповідно до ч.1 

ст.107 КЗпП робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному розмірі: 

1) відрядникам – за подвійними відрядними розцінками; 

2) працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, – у розмірі 

подвійної годинної або денної ставки; 

3) працівникам, які одержують місячний оклад, – у розмірі одинарної годинної або денної 

ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної 

норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо 

робота провадилася понад місячну норму. Разом з тим, відповідно до вимог п. 11 Методичних 

рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2006р. №138 у разі підсумованого 

обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні за графіком включається в норму 

робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Години роботи, що 

перевищуюсь цю норму, вважаються надурочними і оплачуються в подвійному розмірі. Тому 

під час підрахунку надурочних годин у випадку підсумованого обліку робочого часу робота у 

святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за 

обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі. 

Джерело: http://pl.dsp.gov.ua/archives/6862. 

 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/957698
http://pl.dsp.gov.ua/archives/6862
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5. Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та правильність 

його обчислення 

Підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства, організації громадських 

організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, із 

середньообліковою кількістю штатних працівників облікового складу в рік від 8 до 25 осіб 

повинні забезпечити 1 робоче місце для працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо цей 

показник складає 25 і більше осіб, то норматив робочих місць для працевлаштування осіб з 

інвалідністю збільшиться до 4% (стаття 19 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991р. №875-XII, далі - Закон №875). 

Якщо середньооблікова чисельність штатних працівників за рік роботи підприємства 

становить сім осіб, підприємство не підпадає під зазначену норму Закону №875. Проводячи 

розрахунок нормативу, кількість робочих місць слід заокруглювати до цілого значення. Так, 

наприклад, для підприємства, середньооблікова чисельність штатних працівників за рік у 

якому 35 осіб, цей норматив – одне робоче місце (35*4=1,4).  

Варто зауважити, що виконання нормативу робочих місць у зазначеній кількості вважається 

працевлаштування підприємством осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним. 

При цьому, не має значення режим роботи такого працівника: повний робочий час чи 0,5 

ставки (неповний робочий час).  

Розраховуючи норматив, потрібно правильно визначити середньооблікову кількість штатних 

працівників облікового складу за рік. Даний показник обчислюється за пунктами 3.2.5 і 3.2.6 

Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету 

статистики України від 28.09.2005р. №286 (далі – Інструкція №286), а також потрібний для 

правильного заповнення звіту за формою №10-ПІ, затвердженою наказом Міністерства праці 

та соціальної політики України «Про затвердження форми звітності №10-ПІ (річна) «Звіт про 

зайнятість та працевлаштування інвалідів» від 10.02.2007р. №42 та Інструкції щодо 

заповнення форми звітності №10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість та працевлаштування 

інвалідів». Облікова кількість штатних працівників визначається на певну дату звітного 

періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і 

вилучаючи тих, які вибули в цей день. При цьому, в обліковій кількості штатних працівників 

за кожний календарний день ураховуються особи, які фактично працювали, а також відсутні 

на роботі з будь-яких причин, тобто всі працівники, які перебувають у трудових відносинах. 

Перелік категорій працівників, які включаються до облікової кількості, міститься в п.2.4 і 2.5, 

тих, які не включаються, - в п.2.6 Інструкції №286. Звертаємо увагу на те, що Інструкцією 

№286 визначено окремі особливості віднесення до облікової кількості штатних працівників 

певних категорій, а саме: 

- працівники, які прийняті або переведені за ініціативою адміністрації на неповний робочий 

час (день або робочий тиждень) в обліковій кількості враховуються за кожний календарний 

день як цілі одиниці; 

- внутрішні сумісники (працівники, які одержують на одному підприємстві дві, півтори 

ставки) в обліковій кількості штатних працівників враховуються як одна фізична особа. 

Середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних 

про облікову кількість штатних працівників, які мають уточнюватися відповідно до наказів 

про прийняття, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору. 

Саме тому, спочатку потрібно правильно розраховувати середньооблікову кількість штатних 

працівників за кожен день. Облікова кількість штатних працівників за кожен день має 

відповідати даним табельного обліку використання робочого часу працівників, на підставі 

якого визначається кількість працівників, які з’явились або не з’явилися на роботу. Для 

розрахунку цього показника враховуються всі категорії працівників облікового складу, 
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зазначені пп.2.4 і 2.5 Інструкції №286, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку 

з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого 

чинним законодавством або колективним договором підприємства. Кількість штатних 

працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні 

облікової кількості працівників за попередній робочий день. У випадку двох або більше 

вихідних чи святкових і неробочих днів поспіль кількість штатних працівників облікового 

складу за кожний з цих днів приймається на рівні кількості працівників облікового складу за 

робочий день, що їм передував. Якщо на підприємстві працює однакова кількість працівників, 

не важко розрахувати 4%-й норматив. Однак, якщо кількість працюючих упродовж місяця 

змінюється, потрібно правильно розрахувати середньооблікову кількість штатних 

працівників. Якщо підприємство працювало неповний місяць (новостворене, ліквідоване чи 

має сезонний характер роботи), показник середньооблікової кількості штатних працівників 

визначається діленням суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи 

підприємства у звітному місяці (включаючи вихідні та святкові і неробочі дні за період роботи) 

на число календарних днів у звітному місяці. До новостворених підприємств не належать 

підприємства, створені на базі ліквідованих (реорганізованих) юридичних осіб, відокремлених 

або несамостійних підрозділів. 

Середньооблікова кількість штатних працівників за рік обчислюється підсумовуванням 

середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства, що 

минули за період з початку року до звітного місяця включно, та діленням одержаної суми                     

на 12. 

Джерело: http://dspif.gov.ua/news/3048-normativ-robochih-msc-dlya-pracevlashtuvannya-osb-z-

nvaldnstyu-ta-pravilnst-yogo-obchislennya.html. 

 

6. Чи можуть від працівника вимагати працювати довше або виконувати роботу, яка не 

передбачена у трудовому договорі? 

Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання 

роботи, не обумовленої трудовим договором. 

Водночас у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних 

умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. 

Слід наголосити, що про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, 

режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, 

зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не 

пізніше ніж за два місяці. Відмова працівника від продовження роботи у зв’язку із зміною 

істотних умов праці може бути підставою для припинення трудових відносин у відповідності 

до п.6 ст.36 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. №322-VIII. 

Джерело: Головне управління Держпраці у Львівській області. 

 

7. Скільки годин має навчатися працівник питанням охорони праці і як часто? 

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р.                       

№2694-XII працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за 

рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці та з надання першої 

медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення 

аварії. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у 

професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне 
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навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Посадові 

особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття 

на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з 

питань охорони праці за участю профспілок. Порядок проведення навчання та перевірки знань 

посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони праці.  

Тривалість навчання затверджується керівником підприємства. 

Джерело: http://te.dsp.gov.ua/skilky-godyn-maye-navchatysya-pratsivnyk-pytannyam-ohorony-

pratsi-i-yak-chasto-vidpovidno-do-vymog-statti-18-zakonu-ukrayiny-pro-ohoronu-pratsi-

pratsivnyky-pid-chas-pryjnyattya-na-robotu-i-v-protsesi/. 

 

8. Що робити, якщо працівнику відмовляють у звільненні з роботи за власним 

бажанням? 

Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (далі 

– КЗпП) працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, 

попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.  

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена 

неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка 

або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість 

проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за 

дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за 

хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; 

прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або 

уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить 

працівник. Відмова роботодавця звільнити працівника з роботи за власним бажанням 

суперечить законодавству. З метою притягнення керівника підприємства, установи, 

організації до відповідальності Ви маєте право звернутися до Головного управління 

(Управління) Держпраці за місцем знаходження роботодавця або до Держпраці із зверненням, 

оформленим відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. 

№393/96-ВР. 

Джерело: http://te.dsp.gov.ua/shho-robyty-yakshho-pratsivnyku-vidmovlyayut-u-zvilnenni-z-

roboty-za-vlasnym-bazhannyam/. 

 

9. Працівник виконав доручену йому роботу: чи може він швидше піти з роботи? 

Управління Держпраці у Хмельницькій області наголошує, що виконання норми праці за 

коротший час або її перевиконання має компенсуватися працівнику у вигляді підвищеної 

оплати праці, але не дає йому права залишати робоче місце до закінчення робочого часу. 

Управління Держпраці нагадує, що нормальна тривалість робочого часу відповідно до ст.50 

Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. №322-VIII (далі – КЗпП) не може перевищувати 

40 годин на тиждень. Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається 

правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до 

законодавства.  

Згідно зі ст.139 КЗпП працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно 

виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової 

http://te.dsp.gov.ua/skilky-godyn-maye-navchatysya-pratsivnyk-pytannyam-ohorony-pratsi-i-yak-chasto-vidpovidno-do-vymog-statti-18-zakonu-ukrayiny-pro-ohoronu-pratsi-pratsivnyky-pid-chas-pryjnyattya-na-robotu-i-v-protsesi/
http://te.dsp.gov.ua/skilky-godyn-maye-navchatysya-pratsivnyk-pytannyam-ohorony-pratsi-i-yak-chasto-vidpovidno-do-vymog-statti-18-zakonu-ukrayiny-pro-ohoronu-pratsi-pratsivnyky-pid-chas-pryjnyattya-na-robotu-i-v-protsesi/
http://te.dsp.gov.ua/skilky-godyn-maye-navchatysya-pratsivnyk-pytannyam-ohorony-pratsi-i-yak-chasto-vidpovidno-do-vymog-statti-18-zakonu-ukrayiny-pro-ohoronu-pratsi-pratsivnyky-pid-chas-pryjnyattya-na-robotu-i-v-protsesi/
http://te.dsp.gov.ua/shho-robyty-yakshho-pratsivnyku-vidmovlyayut-u-zvilnenni-z-roboty-za-vlasnym-bazhannyam/
http://te.dsp.gov.ua/shho-robyty-yakshho-pratsivnyku-vidmovlyayut-u-zvilnenni-z-roboty-za-vlasnym-bazhannyam/
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і технологічної дисципліни тощо. Залишення робочого місця до закінчення робочого часу, 

незалежно від факту дострокового виконання планового завдання, є порушенням трудової 

дисципліни, яке може тягнути за собою дисциплінарну відповідальність. Водночас виконання 

норми праці за коротший час або її перевиконання має компенсуватися працівнику у вигляді 

підвищеної оплати праці. Якщо з певних причин працівнику необхідно залишати робоче місце 

раніше встановленого часу, він може звернутися до роботодавця із проханням щодо 

встановлення йому неповного робочого часу із оплатою за фактично виконану роботу 

відповідно до статті 56 КЗпП. 

Джерело: http://km.dsp.gov.ua/news/436-pracvnik-vikonav-doruchenu-yomu-robotu-chi-mozhe-

vn-shvidshe-pti-z-roboti.html. 
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V. Спрощена система 

1. Перелік документів, які повинні знаходитись на місці торгівлі у ФОП: пам'ятка від 

ДФС 

Головне управління ДФС в Одеській області оприлюднили пам’ятку з переліком документів, 

які повинні знаходитись на місці здійснення торгівельної діяльності у фізичної особи - 

підприємця. Так, фізичні особи – підприємці повинні забезпечити наявність на торговому 

місці наступних документів: 

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

- реєстраційне посвідчення на реєстратор розрахункових операцій (або його копія); 

- остання довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій (або її копія); 

- книги обліку розрахункових операцій (остання використана та поточна); 

- документ, підтверджуючий право власності (оренди/суборенди) місця здійснення 

торгівельної діяльності; 

- книга обліку доходів та витрат (книга обліку доходів); 

- ліцензія (у випадках, встановлених нормами чинного законодавства); 

- свідоцтво платника ПДВ (у разі, якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником 

ПДВ); 

- документ, що посвідчує особу, яка здійснює торгівельну діяльність; 

- трудові угоди з найманими працівниками (у разі використання найманої праці). 

Джерело: http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/339906.html. 

 

2. Чи повідомляти підприємцю ДФС про зміну своєї адреси? 

Фізична особа – підприємець у разі зміни податкової адреси, пов’язаної із зміною 

адміністративного району, подає заяву про перехід на спрощену систему оподаткування до 

контролюючого органу за попереднім місцем податкової адреси (неосновним місцем обліку) 

до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 01 січня наступного року – за новою 

податковою адресою (основним місцем обліку). 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», підкатегорія 107.1 категорії 107. 

 

3. Відповідальність за невчасну сплату єдиного податку 

У разі якщо фізична особа - підприємець - платник єдиного податку не сплачує (не 

перераховує) авансові внески єдиного податку у порядку та строки, визначені Податковим 

кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – Кодекс), такий платник притягується до 

відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 50 % ставки єдиного податку, обраної платником 

єдиного податку. Після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого 

грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Відповідно до 

пп.129.1.3 п.129.1 ст.129 Кодексу при нарахуванні суми податкового зобов’язання, 

визначеного платником податків, пеня нараховується після закінчення 90 календарних днів, 

що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання. На суму 

грошового зобов’язання, визначеного цим підпунктом (включаючи суму штрафних санкцій за 

їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день 

прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 % річних облікової 

ставки Нацбанку України, чинної на кожний такий день. 

Джерело: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/339182.html. 

http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/339906.html
http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/339182.html
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VІ. Інші новини законодавства 

1. Внесено зміни до правил роздрібної торгівлі алкоголем та нафтопродуктами 

Головне управління ДФС у Хмельницькій  області інформує, що постановою Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 

10.05.2018р. №353  (далі – Постанова №353) внесено зміни до: 

- Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.07.1996р. №854; 

- Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.12.1997р. №1442; 

-  Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних 

побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002р.                 

№506. 

Змінами, внесеними Постановою №353, вищевказані законодавчі акти приведено у 

відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – 

підприємцями» від 23.03.2017р. №1982-VIII. Відтепер відмінено обов’язкове використання 

суб’єктами господарювання печаток і їм надано можливість використання підпису як 

основного способу засвідчення супровідних документів на продукцію. Постанова №353 

розміщена на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України «Урядовий портал» за 

посиланням:https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-

ministriv-ukrayini01011. 

Джерело: http://km.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/339099.html. 

 

2. З 4 липня – нові довідники податкових пільг 

ДФС України оприлюднила Довідник податкових пільг №89/1, що є втратами доходів 

бюджету, та Довідник інших податкових пільг №89/2, станом на 04.07.2018р.  

У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного 

податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також 

початок та кінець дії пільг. 

Довідник податкових пільг доступний за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--

perelik/dovidniki-/54005.html. 

 

3. З 01.07.2018р. застосовуватиметься заокруглення загальних сум розрахунків готівкою 

З 01.07.2018р. підприємства торгівлі та сфери послуг у випадку відсутності монет дрібних 

номіналів будуть проводити заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за 

товари (роботи, послуги). 

Про це під час прес-брифінгу повідомив директор Департаменту грошового обігу 

Національного банку України Віктор Зайвенко. 

«Національний банк України упевнений, що правила заокруглення застосовуватимуться 

справедливо і прозоро для обох сторін розрахунків, – наголосив він. – Застосування правил 

заокруглення загальних сум розрахунків готівкою спростить щоденні розрахунки громадян та 

дасть можливість скоротити витрати держави на карбування і забезпечення грошового обігу 

на понад 90 млн гривень на рік». 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini01011
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini01011
http://km.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/339099.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
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Такий ефект вдасться досягти завдяки припиненню з 01 липня 2018 року карбування та 

випуску у готівковий обіг монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок і продовження карбування та 

випуску лише монет номіналами 10 і 50 копійок. 

Монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, уведені в обіг раніше, і надалі  використовуватимуться 

як засіб платежу (грошова одиниця України – гривня і надалі дорівнюватиме 100 копійкам). 

Національний банк спеціально не вилучатиме з обігу ці монети, і вони перебуватимуть в обігу 

необмежений період часу до окремого рішення Правління Національного банку. 

Заокруглення буде застосовуватися лише у випадку відсутності монет дрібних номіналів при 

розрахунках готівкою. У разі наявності в покупця монет дрібних номіналів, він і надалі може 

ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві 

решту цими номіналами. Лише у разі відсутності монет зазначених номіналів і у покупця, і у 

продавця застосовуватиметься правило заокруглення загальної суми покупки в чеку. 

«Банки повинні приймати у громадян монети дрібних номіналів без будь-яких обмежень, 

обмінювати на монети та банкноти інших номіналів, а також видавати клієнтам монети 

дрібних номіналів за наявності їх у залишку операційної каси», – додав Віктор Зайвенко. 

При цьому, заокруглення не здійснюватиметься під час безготівкових розрахунків. 

Заокруглення стосуватиметься тільки загальних сум розрахунків готівкою у чеку та 

розрахунків в акті про видачу коштів чи іншому документі, що оформляється під час 

повернення коштів у разі повернення товару. 

Заокруглення відбуватиметься за такими математичними правилами: 

1) сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої 

суми, яка закінчується на 0 копійок; 

2) сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої 

суми, яка закінчується на 0 копійок. 

У свою чергу, підприємства торгівлі та сфери послуг, що застосовують реєстратори 

розрахункових операцій, під час проведення готівкових розрахунків мають зазначати в чеках 

загальні суми до заокруглення та після заокруглення. Заокруглення не є знижкою або 

надбавкою, рекламою або стимулюванням продажу товарів (робіт, послуг) у значенні цих 

термінів, визначених законодавством України. Також Віктор Зайвенко розповів, що 

Національний банк провів попередні консультації та обговорення цього питання з державними 

органами (Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів України, 

Державна фіскальна служба, Міністерство інфраструктури України, Міністерство соціальної 

політики України, Міністерство юстиції України, Пенсійний фонд) та банками, 

представниками сфери торгівлі та послуг, іншою діловою спільнотою та громадськістю, які 

позитивно поставилися до застосування подібних правил заокруглення. Він зауважив, що 

Національний банк зацікавлений, щоб застосування правил заокруглення під час готівкових 

розрахунків відбувалося комфортно як для споживачів, так і для  суб’єктів господарювання. 

Розуміючи, що на початку у суб’єктів господарювання можуть виникнути побоювання 

стосовно правильності застосування  правил заокруглення, Національний банк України 

звернувся до Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби з проханням надати 

детальні роз'яснення щодо питань, які можуть виникнути під час впровадження механізму 

заокруглення та не застосувати до бізнесу штрафних санкцій за проведення касових операцій, 

пов’язаних із заокругленням. Нагадаємо, Голова Національного банку України Яків Смолій 

оголосив про таке рішення регулятора в рамках продовження політики оптимізації готівкового 

обігу 14 березня 2018 року під час презентації нових обігових монет. 

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=72365282&cat_id=55838. 
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4. Оновлено правила обов’язкового продажу іноземної валюти 

Постановою НБУ «Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті 

та встановлення розміру обов'язкового продажу таких надходжень» від 12.06.2018р. №65 

продовжено вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень іноземної валюти юридичним 

особам із-за кордону у розмірі 50%. 

Разом з тим, НБУ розширив перелік підстав, на які дана вимога не розповсюджується, а саме: 

- повернені за ініціативою іноземного банку-отримувача/посередника за умови додержання 

деяких умов; 

- за кредитом/позикою, що залучається резидентом-позичальником від нерезидента за 

відповідним договором, за умови, що цей резидент використовує такі надходження виключно 

для виконання власних боргових зобов’язань в іноземній валюті перед нерезидентами-

кредиторами за іншими кредитними договорами/договорами позики. 

- за кредитом/позикою за умови, що в реалізації такого кредиту/позики бере участь іноземна 

особа, до складу учасників якої входить іноземна держава, що має офіційну рейтингову оцінку 

не нижче категорії А. 

 

5. Затверджено узагальнюючі податкові консультації щодо плати за землю 

Мінфін наказом «Про затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань 

оподаткування плати за землю» від 06.07.2018р. №602 затвердив три узагальнюючі податкові 

консультації з деяких питань оподаткування плати за землю: 

1) Щодо справляння плати за землю у разі оренди площі у багатоквартирному будинку. 

Консультація визначає, що безпосереднім платником плати за землю виступає особа, щодо 

якої здійснено реєстрацію державних прав на земельну ділянку під будинком та прибудинкову 

територію (установа або організація, яка здійснює управління багатоквартирним будинком 

державної або комунальної власності; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, 

яке є суб’єктом реєстрації відповідно до рішення співвласників). 

2) Щодо сплати земельного податку власником нерухомого майна, що розташоване на 

земельній ділянці, права на яку у такої особи не оформлені. 

Консультація визначає, що особу, яка володіє нерухомим майном, що розташоване на 

земельній ділянці, права на яку для такої особи не оформлені, не можна вважати платником 

земельного податку в розумінні ст.269 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р.                 

№2755-VI (далі – ПКУ) до моменту виникнення відповідних прав такої особи на цю земельну 

ділянку відповідно до запису, сформованого у Державному земельному кадастрі у порядку 

визначеному законом. До такого моменту зазначена особа відповідно до вимог ПКУ не 

повинна сплачувати земельний податок. 

3) Щодо справляння земельного податку з фізосіб - підприємців платників єдиного податку. 

Зазначена консультація визначає, що: 

- фізособа – підприємець – платник єдиного податку, який використовує будівлі (споруди), 

їх частини, для провадження господарської діяльності та який оформив відповідно до вимог 

законодавства свої права на земельну ділянку під такими об'єктами, не повинен сплачувати 

земельний податок; 

- абзац 4 п.297.1 ст.297 ПКУ не передбачає звільнення від земельного податку для фізособи 

підприємця – платника єдиного податку у випадку, коли обов’язок по сплаті податку виникає 

у нього як у співвласника багатоквартирного будинку у складі витрат на управління. 
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6. Держстат оновив 11 форм стат.звітів (в тому числі квартальну форму №1-ПВ) 

Державна служба статистики оновила деякі форми статистичних звітів, а саме: 

1) форму №1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (наказ Держстату «Про затвердження форми 

державного статистичного спостереження N1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» від 06.07.2018р. 

№134). Вводиться в дію, починаючи зі звіту за І квартал 2019 року, та поширюється на 

юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи. 

2)  звіти щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і 

забезпеченості їх кормами (наказ Держстату «Про затвердження форм державного 

статистичного спостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості 

сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами» від 06.07.2018р. №135), які 

вводяться в дію: 

- зі звіту за 2018 рік – №24 (річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість 

сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами»; 

- зі звіту за січень 2019 року – №24-сг (місячна) «Звіт про виробництво продукції 

тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин»; 

3) форми звітів щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур 

(наказ Держстату «Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо 

площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур» від 06.07.2018р. №133), 

які вводяться в дію: 

- зі звіту станом на 1 грудня 2018 року – форму №29-сг (річна) «Звіт про площі та валові 

збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»; 

- з 1 січня 2019 року – форму №4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських 

культур»; 

4) форму  №1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів» (наказ Держстату «Про 

затвердження форми державного статистичного спостереження №1-риба (річна) "Звіт про 

добування водних біоресурсів"» від 06.07.2018р. №132). Звітувати за новою формою слід буде, 

починаючи зі звіту за 2018 рік; 

5) форму  №1-зерно (місячна) «Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та 

олійних на перероблення та зберігання» (наказ Держстату «Про затвердження форми 

державного статистичного спостереження № 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження культур 

зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання"» від 06.07.2018р. №125), 

за якою потрібно звітувати, починаючи зі звіту за січень 2019 року; 

6) форму  №2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів 

у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» (наказ Держстату «Про затвердження 

форми державного статистичного спостереження №2-ТП (повітря)(річна) "Звіт про викиди 

забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

викидів"» від 06.07.2018р. №124), яка вводиться  в дію, починаючи зі звіту за 2018 рік; 

7)  форму №1-АП (річна) «Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, 

які притягнуті до адміністративної відповідальності» (наказ Держстату «Про затвердження 

форми державного статистичного спостереження № 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про 

адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної 

відповідальності"» від 06.07.2018р. №120), починаючи зі звіту за 2018 рік; 

8) форму  №3-лг (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, 

відтворення та захист лісів» (наказ Держстату «Про затвердження форми державного 

статистичного спостереження №3-лг (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію продукції 
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лісового господарства, відтворення та захист лісів"» від 06.07.2018р. №118), починаючи зі 

звіту за 2018 рік; 

9) форму №1-ІКТ (річна) «Використання  інформаційно-комунікаційних технологій на 

підприємствах у 20 ___ році» (наказ Держстату «Про затвердження форми державного 

статистичного спостереження №1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на підприємствах у 20 ___ році"» від 06.07.2018р. №117), починаючи зі звіту за 

2018 рік. 

Оновлені форми починають застосовуватися з 2019 року. 

Джерело: Державна служба статистики України. 

 

7. Є дозвіл на спецводокористування: чи подавати звітність з рентної плати? 

Питання: чи треба первинному водокористувачу у разі відсутності у звітному періоді об’єкта 

оподаткування рентною платою за спеціальне використання води подавати до контролюючого 

органу податкову декларацію з рентної плати разом з Додатком (ами) 5 (в частині рентної 

плати за спеціальне використання води) або заяву про відсутність об’єкта оподаткування? 

Відповідь: для первинного водокористувача наявність діючого дозволу на спеціальне 

водокористування визначає його обов’язок подавати до контролюючого органу за основним 

або неосновним місцем обліку податкової декларації з рентної плати разом з Додатком (ами) 

5 (в частині рентної плати за спеціальне використання вод), у тому числі у разі відсутності 

об’єкта оподаткування у деяких звітних (податкових) періодах. 

При цьому нормами Податковим кодексом України  від 02.12.2010р. №2755-VI не передбачено 

подання до контролюючого органу первинним водокористувачем заяви про відсутність 

об’єкта оподаткування рентною платою за спеціальне використання води у звітному періоді. 

Для суб’єкта господарювання, у якого закінчився термін дії дозволу на спеціальне 

водокористування або у разі його анулювання та припинено використання води (тобто об’єкт 

оподаткування відсутній), останнім податковим періодом за який подається декларація разом 

з Додатком (ами) 5 (в частині рентної плати за спеціальне використання вод) є звітний період, 

у якому закінчився термін дії дозволу на спеціальне водокористування. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», підкатегорія 121.05 категорії 121. 

 

8. Чи застосовуються штрафні (фінансові) санкції до неприбуткової організації, яка 

після внесення змін до установчих документів не подала до контролюючого органу 

протягом 30 календарних днів реєстраційну заяву з позначкою «зміни»? 

Якщо неприбуткова організація (установа) після внесення змін до установчих документів (або 

установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація 

відповідно до закону) не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву з позначкою 

«зміни» протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін або з моменту 

виникнення обставин, пов’язаних зі змінами в її установчих документах, у разі, коли державна 

реєстрація змін не здійснюється, то до такої неприбуткової організації (установи) 

застосовується штраф у розмірі 510 гривень.  

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року неприбутковою 

організацією, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, до такої організації 

застосовується штраф у розмірі 1020 гривень. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», підкатегорії 102.25 категорії 102. 
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9. Як подається звіт про суми податкових пільг платником податку, який має пільги з 

податку на прибуток та подає Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств 

лише раз на рік? 

Суб’єкти господарювання, що скористались пільгами з податку на прибуток підприємств, які 

подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за базовий (звітний) 

податковий період, що дорівнює календарному року, відображають суми отриманих пільг з 

податку на прибуток підприємств у Звіті за підсумками податкового (звітного) року. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», підкатегорії 102.23 категорії 102. 

 

10. Як подавати звітність з трансфертного ціноутворення за 2017 рік: роз'яснення від 

ДФС 

Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, відповідно до 

пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI зобов’язані 

щороку подавати до ДФС Звіт про контрольовані операції. 

Звертаємо увагу,  що з урахуванням особливостей електронного документообігу платникам 

податків варто заздалегідь подбати про своєчасне подання Звіту про контрольовані операції з 

метою можливості у разі його неприйняття з будь- яких технічних або форс-мажорних 

обставин вжити заходів для вирішення цього питання до завершення граничного строку 

подання Звіту про контрольовані операції. 

Форма Звіту про контрольовані операції та порядок його складання залишились незмінними 

як і під час подання звітності по ТЦУ за 2016 рік (затверджена наказом  Міністерства фінансів 

України «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» 

від 18.01.2016р. №8, далі – Порядок №8). 

З метою спрощення для платників процедури заповнення звіту Порядком №8 передбачено 

можливість уразі використання платником податків для встановлення відповідності умов 

контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» методів ціни перепродажу, «витрати 

плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку, наведення у Звіті про контрольовані 

операції узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій (п. 6 

розділу І Порядку №8). Як зазначається у розділі V цього Порядку, групування 

контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у додатку 

дозволяється щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови поставок та інші 

показники цих контрольованих операцій, що відображаються у графах 2 - 6, 9 11, 21, 22 розділу 

«Відомості про контрольовані операції» додатка. 

Водночас, якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність 

договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності 

умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2 - 13, 16, 18, 19, 21 23 розділу 

«Відомості про контрольовані операції» додатка, дані про такі операції вказуються в одному 

рядку сумарно (п.19 розділу IV Порядку №8). 

Отже, сумарне відображення кількох контрольованих операцій в одному рядку додатка (п.19 

розділу IV Порядку №8) можливе при застосуванні будь – якого методу ТЦ, але тільки щодо 

контрольованих операцій в межах одного контракту з ідентичними товарами, які 

поставляються за незмінною ціною. 

Водночас групування контрольованих операцій (п.6 розділу І та розділу V Порядку №8) надає 

більш широкі можливості щодо узагальнення різних товарів (на рівні товарної позиції УКТ 
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ЗЕД), які поставляться за різною ціною та за різними контрактами та за умови використання 

методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку. 

Джерело: http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/343088.html. 

 

11. Щодо «моменту введення в експлуатації реєстратора розрахункових операцій»: 

позиція ДФС 

Питання: що розуміється під поняттям «момент введення в експлуатації реєстратора 

розрахункових операцій»? Чи правильна позиція, що дата введення в експлуатацію 

реєстратора розрахункових операцій, що зазначена в акті, є моментом введення реєстратора в 

експлуатацію, і саме від цієї дати треба відлічувати семирічний строк служби? 

Відповідь. 

Згідно ст.19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 

у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до ст.21 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - Кодекс) 

посадові особи контролюючих органів зобов'язані дотримуватися Конституції України та 

діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими 

нормативними актами. 

Питання введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій регулюються 

Порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004р. № 601 (далі - Порядок 

№601). 

Так згідно з п.4, 11 Порядку №601 роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються 

центром сервісного обслуговування відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, 

що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДФС про резервування фіскального 

номера реєстратора. 

При цьому п.2 Порядку №601 визначено, що введення в експлуатацію - роботи з технічного 

обслуговування реєстратора розрахункових операцій, пов'язані з підготовкою його до 

експлуатації (вхідний контроль, регулювання, усунення виявлених несправностей) відповідно 

до експлуатаційних документів виробника або постачальника, а також введення обов'язкових 

реквізитів чека, фіскального номера користувача та переведення реєстратора у фіскальний 

режим роботи. 

Пунктом 13 Порядку №601 встановлено, що після закінчення робіт з введення реєстратора в 

експлуатацію представник центру сервісного обслуговування робить запис в експлуатаційних 

документах, складає довідку про опломбування реєстратора та акт введення його в 

експлуатацію. 

Згідно з п.7, 8 Порядку №601 до експлуатаційних документів належить паспорт (формуляр) 

реєстратора, який повинен мати окремі розділи для внесення даних щодо введення реєстратора 

в експлуатацію та його гарантійного (післягарантійного) ремонту. При цьому гарантійний 

строк експлуатації реєстратора обчислюється від дати введення його в експлуатацію (п.18 

Порядку №601). 

У додатку 1 до Порядку №601 встановлена форма акта введення в експлуатацію реєстратора, 

яка містить поля для внесення дати введення реєстратора в експлуатацію. Один примірник 

акта введення в експлуатацію передається до контролюючих органів. 

http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/343088.html
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Отже датою введення в експлуатацію реєстратора є відповідна дата, що зазначається в 

паспорті (формулярі) реєстратора, акті введення реєстратора в експлуатацію, та від якої 

обчислюється гарантійний строк експлуатації реєстратора. Така дата вноситься до 

інформаційної системи ДФС при первинній реєстрації реєстратора та від цієї дати 

обчислюється строк служби реєстратора. 

Джерело: індивідуальна податкова консультація ДФС України від 06.07.2018р. №3000/6/99-

99-14-05-01-15/ІПК. 

 

12. Відповідальність за використання РРО, який вичерпав строк експлуатації 

Використання такого пристрою суб’єктом господарювання є порушенням вимог Закону 

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» від 06.07.1995р. №265/95-ВР. Це призведе до накладення 

фінансових санкцій у таких розмірах:  

- вчинене вперше – 1 гривня; 

- за кожне наступне вчинене порушення – 100% вартості проданих з порушеннями товарів 

(послуг). 

Крім того, відповідно до ст.155-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 

07.12.1984р. №8073-X, за порушення порядку проведення розрахунків накладається штраф в 

розмірі від 2 до 5 н.м.д.г. на осіб, які здійснюють розрахункові операції, а на посадових осіб – 

від 5 до 10 н.м.д.г.  

За дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі 

ж порушення, застосовуватиметься штраф в розмірі від 5 до 10 н.м.д.г.,  на посадових осіб - 

від 10 до 20 н.м.д.г. 

Джерело: Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995р. №265/95-ВР. 


