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І. Податок на прибуток 

 

1. Внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств  

14.12.2018р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до 

форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» №842 від 19.10.2018р., яким 

внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, зокрема: 

 рядок 9 декларації доповнили коміркою, яку мають заповнювати платники єдиного 

податку, що вимушені подавати декларацію; 

 в Додатку ЗП рядок 16 у якому платники обчислюють дозволене зменшення нарахованої 

суми податку на прибуток, доповнили новим рядком 16.5, у якому вказується «Сума 

сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за 

зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що 

класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно 

з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у 

товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД»; 

 уточнено назви рядків 22 і 25 таблиці 1 додатка ПН; 

 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

викладено у новій редакції; 

 графи 3-5 рядків А1, А10, А11, А13 додатка АМ доповнено позначкою «Х». 

 

2. Перенесене з попередніх періодів від’ємне значення загального фінансового 

результату за операціями з цінними паперами відображається у звіті про пільги 

Таку думку ДФС висловила в категорії 102.22 Загальнодоступного інформаційно-довідкового 

ресурсу «ЗІР». 

Контролюючий орган зазначив, що згідно з пп.141.2.4 п.141.2 ст.141 Податкового кодексу 

України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі – ПКУ), якщо за результатами звітного періоду 

отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого 

відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого 

відчуження цінних паперів з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких 

операцій та/або від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у 

попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), 

сума такого від’ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу 

або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій 

з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що 

наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення 

фінансового результату. При цьому, відповідно до п.30.1 ст.30 ПКУ податкова пільга – 

передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від 

обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в 

меншому розмірі за наявності підстав, визначених п.30.2 ст.30 ПКУ. Порядок обліку сум 

податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з 

отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1233 

від 27.12.2010р. (далі – Порядок №1233).  

Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових 

пільг, веде облік сум таких пільг та складає Звіт про суми податкових пільг (далі – Звіт) за 

формою згідно з додатком до Порядку №1233 (п.2 Порядку №1233). Пільга, передбачена 

пп.141.2.4 п.141.2 ст.140 ПКУ, відображається у Звіті за кодом 11020302 згідно з Довідником 

інших податкових пільг.  
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ІІ. Податок на додану вартість 

 

1. Внесено зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення  

Міністерство фінансів України наказом «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 

України від 31 грудня 2015 року N 1307» №763 від 17.09.2018р. (далі – Наказ №763) виклало 

у новій редакції форму податкової накладної. Також затверджено зміни до Порядку 

заповнення податкової накладної. 

Таким чином, з 01.12.2018р. реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється за формою, затвердженою Наказом 

№763, незалежно від дати складання таких податкових накладних та розрахунків коригування. 

Форму податкової накладної та розрахунку коригування доповнено новими реквізитами. У 

зв’язку зі змінами форм накладної та розрахунку коригування, змінився порядок заповнення 

окремих реквізитів цих документів. 

 

2. ДФС роз’яснила як відкоригувати рядок податкової накладної, що вже коригувався 

Наказом Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 

України від 31 грудня 2015 року №1307» №763 від 17.09.2018р. внесено зміни до форм 

податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної (далі – розрахунок 

коригування) та порядку їх заповнення, зокрема, у розділі Б розрахунку коригування 

запроваджено номер за порядком для групи коригування (графа 2.2). 

В усіх рядках розрахунку коригування, пов’язаних з коригуванням одного рядка податкової 

накладної (рядок, в якому зі знаком «–» зазначено відповідні показники податкової накладної, 

що коригується, та за наявності нового(их) рядку(ків) з виправленими показниками, що його 

замінює(ють)), у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування. Одночасно усім 

таким рядкам присвоюється один номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 

розділу Б розрахунку коригування «№ з/п групи коригування».  

Кількість груп коригування у розрахунку коригування обмежується лише кількістю рядків у 

розділі Б розрахунку коригування, призначених для заповнення відповідних показників 

(загальна кількість рядків у розділі Б розрахунку коригування не може перевищувати 9999).  

При цьому якщо в подальшому відбувається коригування рядка податкової накладної, який 

вже коригувався, то графі 2.2 розділу Б розрахунку коригування «№ з/п групи коригування» 

присвоюється послідовний порядковий номер групи коригування, незалежно від того, який 

номер групи коригування був в попередньому розрахунку коригування. 

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР» категорія 101.15.  
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ІІІ. Трудові відносини 

 

1. Кабмін зробив крок до впровадження Електронного реєстру листків 

непрацездатності 

З метою запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності, Кабінет Міністрів 

України постановою «Деякі питання Електронного реєстру листків непрацездатності» №999 

від 28.11.2018р. постановив утворити Електронний реєстр листків непрацездатності як 

систему накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та 

обліковані листки непрацездатності з використанням інформаційної інфраструктури Реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. 

Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я, Національна служба 

здоров'я, Пенсійний фонд України за участю Фонду соціального страхування мають розробити 

та внести до 01.02.2019р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету 

Міністрів України щодо визначення порядку організації ведення Електронного реєстру 

листків непрацездатності та надання інформації з нього. 

 

2. Держпраці роз’яснило особливості використання надомної праці 

Держпраці рекомендує трудовий договір з надомниками укладати в письмовій формі. Адже 

тільки так можна визначити всі основні й додаткові зобов’язання сторін.  

Зокрема, у договорі слід зазначити: найменування підприємства-роботодавця; адресу 

робочого місця надомника; конкретні умови праці працівника та методи її обчислення; перелік 

і види робіт, які виконуватиме співробітник; порядок отримання завдань і звітування за 

виконану роботу; умови оплати праці; строк дії договору, якщо це строковий договір, або дату 

початку роботи за безстроковим договором; адресу робочого місця надомника за місцем його 

проживання тощо. 

До початку роботи працедавець повинен ознайомити надомника із: правилами внутрішнього 

трудового розпорядку; колективним договором; посадовою (робочою) інструкцією; провести 

інструктаж з охорони праці. 

Відповідно до п.20 Рекомендації Міжнародної організації праці щодо надомної праці №184 

роботодавці повинні: 

 проінформувати надомників про всі небезпеки, пов’язані з їхньою роботою, які відомі 

або мають бути відомі роботодавцю, запобіжні заходи, яких треба вжити, і навчити їх 

у належний спосіб, за потреби; 

 забезпечити, щоб надані надомникам машини, інструменти чи інше обладнання мали 

відповідні захисні пристрої, і вжити розумні заходи, які забезпечували б їхнє належне 

технічне обслуговування; 

 надати надомникам безоплатно всі необхідні засоби індивідуального захисту. 
 

Відповідно до п.1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, 

затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України №58 від 

29.07.1993р., трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємствах (в 

установах, організаціях) усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів. Отже, до 

трудових книжок надомників також вносять запис про роботу в загальному порядку. 
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Відповідно до пп.2.4.5 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом 

Державного комітету статистики України №286 від 28.09.2005р., штатні працівники, які 

уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею 

(надомники), включаються до облікової кількості працівників підприємства (за кожний 

календарний день як цілі одиниці). 

Джерело: веб-портал ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. http://dp.dsp.gov.ua/news-

1669.html. 

 

  

http://dp.dsp.gov.ua/news-1669.html
http://dp.dsp.gov.ua/news-1669.html
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ІV. Інші новини законодавства 

 

1. Внесено зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий 

стан і доходи 

19.12.2018р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України №866  від 01.11.2018р. (далі 

– Наказ №866), яким затверджено Зміни до Інструкції щодо заповнення податкової декларації 

про майновий стан і доходи (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства фінансів 

України №859 від 02.10.2015р. (далі – Наказ №859). 

Зокрема в абзаці другому пп.1 п 5 розд. III Інструкції враховані зміни, внесені Законом України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України» №2477-VIII від 03.07.2018р. до 

пп.166.3.3 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р., відповідно 

до яких розширено перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки. 

А саме, витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти, крім 

витрат понесених на здобуття середньої професійної або вищої освіти, доповнено витратами 

на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

 

2. Продовжено заборону на ввезення окремих товарів, що походять з Російської 

Федерації 

Кабінет Міністрів України постановою «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. N 1147» №1089 від 18.12.2018р. ще на рік продовжив дію 

постанови Кабінету Міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України 

товарів, що походять з Російської Федерації» №1147 від 30.12.2015р. (далі - Постанова 

№1147). 

Перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з 

Російської Федерації та їх коди УКТ ЗЕД наведено в додатку до Постанови №1147. 

 

3. Затверджено методичні рекомендації зі складання Звіту про управління 

Міністерство фінансів України наказом №982 від 07.12.2018р. затвердило Методичні 

рекомендації зі складання звіту про управління, які можуть застосовуватися підприємствами, 

організаціями та іншими юридичними особами всіх форм власності (крім банків, бюджетних 

установ, мікропідприємств та малих підприємств). 

Рекомендаціями, зокрема, передбачено, що Звіт про управління містить достовірну фінансову 

та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку 

та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. 

Аналіз діяльності, стану та розвитку підприємства проводиться з урахуванням розміру та виду 

діяльності підприємства і включає як основні фінансові, так і нефінансові (якщо необхідно) 

показники діяльності щодо певного виду діяльності, у тому числі інформацію екологічного та 

соціального характеру, з посиланням на відповідні показники річної фінансової звітності та 

пояснення щодо сум за відповідними показниками (якщо доречно). 

Звітним періодом для складання звіту про управління є календарний рік, який починається з 1 

січня кожного року та закінчується 31 грудня того самого року. 
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4. Щодо оприлюднення фінансової звітності  

Міністерство фінансів України листом «Про оприлюднення фінансової звітності»                        

№35210-06-5/32299 від 07.12.2018р. роз’яснило окремі моменти щодо оприлюднення 

фінансової звітності.  

Так, відповідно до абзацу першого частини третьої статті 14 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі – 

Закон №996) підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які 

не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних 

монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність у видобувних галузях, зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за 

звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану 

фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) 

та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством. 

Згідно з пунктом 1 розділу II Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких 

положень» №2164-VIII  від 05.10.2017р. (далі - Закон №2164) зазначена норма набрала 

чинності з 01.01.2018р.  

Таким чином, вищезазначені підприємства оприлюднюють річну фінансову звітність та річну 

консолідовану фінансову звітність за 2018 рік відповідно до вимог абзацу першого частини 

третьої статті 14 Закону №996. 

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 14 Закону №996 великі підприємства, які 

не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 01 

червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом 

з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі). 

Згідно з абзацом третім частини третьої статті 14 Закону №996 інші фінансові установи, що 

належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 01 червня 

року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з 

аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі). 

Відповідно до пункту 1 розділу II Закону №2164 зазначені норми набирають чинності з 

01.01.2019р.  

Таким чином, великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні 

підприємства, інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих 

підприємств, оприлюднюють річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову 

звітність разом з аудиторським висновком, починаючи з фінансової звітності за 2019 рік, 

відповідно до вимог абзаців другого та третього частини третьої статті 14 Закону №996 та з 

урахуванням статті 13 Закону №996, відповідно до якої звітним періодом для складання 

фінансової звітності є календарний рік. 

З метою надання впевненості щодо показників фінансової звітності підприємств, наведених в 

абзаці другому частини третьої статті 14 Закону №996, які вперше застосовують міжнародні 

стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) з датою переходу 01.01.2018р. та перераховують 

проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність 

за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 01.01.2018р. за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1 

«Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», доцільно 

оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з 

аудиторським висновком на веб-сторінці починаючи з фінансової звітності за 2018 рік. 
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5. Як дізнатися суму пені, нарахованої контролюючим органом 

В консультації №5082/6/99-99-14-03-03-15/ІПК від 03.12.2018р. ДФС зазначила, що в 

податкових повідомленнях-рішеннях сума пені не зазначається, у зв’язку зі специфікою її 

нарахування. Контролюючий орган в таких податкових повідомленнях-рішеннях лише 

попереджає про нарахування пені. 

При цьому, відповідно до вимог ст.421 Податкового кодексу України №2755-VI від 

02.12.2010р. (далі – ПКУ) функціонує інформаційно-телекомунікаційна система 

«Електронний кабінет» (далі - електронний кабінет), яка забезпечує можливість реалізації 

платниками податків визначених ПКУ прав та обов’язків шляхом перегляду даних 

інтегрованої картки платника в режимі реального часу.  

Така можливість реалізована у режимі «Стан розрахунків з бюджетом» особистої частини 

електронного кабінету. Інструкцію по користуванню зазначеним режимом розміщено в розділі 

«Допомога» (пункт «Стан розрахунків з бюджетом»). 

 


