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І. Основні зміни в законодавстві 

1. Оновлено план-графік планових перевірок ДФСУ на 2018 рік, станом на квітень 2018 

року 

ДФС України оприлюднила оновлений план-графік проведення документальних планових 

перевірок платників податків на 2018 рік з урахуванням коригування (квітень 2018 року). 

Згідно з ним, у 2018 році відбудеться 8385 планових податкових перевірок.  

План-графік доступний за посиланням: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-

/320874.html. 

 

2. Розпочато перший етап структурної реорганізації ДФС - районні ДПІ втрачають 

статус юросіб 

Державні податкові інспекції в районах, містах (крім м. Київ), районах у містах, об’єднані 

державні податкові інспекції втрачають статус юридичних осіб та приєднуються до головних 

управлінь ДФС у регіонах. Таке рішення Кабмін затвердив постановою «Про реформування 

деяких територіальних органів Державної фіскальної служби» 28 березня 2018 року.  

Джерело: https://www.minfin.gov.ua/news/view/rozpochato-pershyi-etap-strukturnoi-

reorhanizatsii-dfs--raionni-dpi-vtrachaiut-status-iurosib?category=novini-ta-media. 

 

3. Національний банк увів в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні 

Національний банк України 27 квітня 2018 року ввів у обіг монети номінальною вартістю 1 і 

2 гривні. 

Ці монети перебуватимуть у обігу разом із монетами номіналом 1 гривня старого зразка й 

банкнотами номіналами 1 та 2 гривні попередніх років виготовлення. 

При цьому, монети номіналами 1 та 2 гривні є дійсним платіжним засобом на території 

України та обов’язкові. 

- до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без 

будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів; 

- для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви; 

- для здійснення переказів. 

Водночас, Національний банк припиняє друкувати банкноти номіналом 1 та 2 гривні. 

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=68600786&cat_id=55838. 

  

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rozpochato-pershyi-etap-strukturnoi-reorhanizatsii-dfs--raionni-dpi-vtrachaiut-status-iurosib?category=novini-ta-media
https://www.minfin.gov.ua/news/view/rozpochato-pershyi-etap-strukturnoi-reorhanizatsii-dfs--raionni-dpi-vtrachaiut-status-iurosib?category=novini-ta-media


  

 ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 
 

4 

 

ІІ. Податок на прибуток 

1. Чи повинен платник податку нарахувати штрафні санкції згідно зі ст.50 Податкового 

кодексу України та пеню у разі подання уточнюючої Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств, якщо від’ємне значення показника у ряд.19 зменшується/ 

збільшується? 

При зменшенні від’ємного значення показника у рядку 19 Декларації, яка уточнюється, 

платник податку повинен нарахувати штрафні санкції згідно з п.50.1 ст.50 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) та пеню з урахуванням пп.129.1.3 

п.129.1 ст.129 ПКУ. При збільшенні від’ємного значення показника у рядку 19 Декларації, яка 

уточнюється, нарахування штрафних санкцій ПКУ не передбачено. 

Джерело: загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», підкатегорія 102.23 

категорії 102. 

 

2. Довідники пільг, які використовуються при заповненні Звіту про суми податкових 

пільг 

Звіт заповнюється відповідно до вимог п.4 Порядку обліку сум податків та зборів, не 

сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг та 

Звіт про суми податкових пільг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2010р. №1233, зокрема, у графах «Код пільги згідно з довідником пільг» та 

«Найменування податкової пільги» Звіту зазначаються код та найменування податкової пільги 

за кожним видом податкових пільг відповідно до Довідника пільг, форма та порядок ведення 

якого затверджуються Державною податковою службою. При поданні Звіту про суми 

податкових пільг: 

- за дванадцять календарних місяців минулого року використовуються Довідники пільг станом 

на 01 січня поточного року; 

- за три календарних місяці поточного року – Довідники пільг станом на 01 квітня поточного 

року; 

- за шість календарних місяців поточного року – Довідники пільг станом на 01 липня 

поточного року; 

- за дев’ять календарних місяців поточного року – Довідники пільг станом на 01 жовтня 

поточного року. 

Джерело: http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/334727.html. 

 

3. Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток 

Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) 

та форма цієї довідки затверджені наказом Міністерства фінансів України від 03.12.2012р. 

№1264, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.12.2012р. за №2155/22467. 

Пункт 1 Порядку  визначає процедуру видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні 

податок на прибуток (доходи) за затвердженою формою особі (юридичній або фізичній), яка 

не є резидентом та отримує доходи з джерелом їх походження з України. Довідка видається 

контролюючим органом за місцезнаходженням (місцем проживання) резидента або 

постійного представництва нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку 

виплату з доходу з джерелом його походження з України - п.2 Порядку.  
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Довідка або обґрунтована відмова у її видачі видається на бланку контролюючого органу за 

підписом керівника контролюючого органу протягом 5 робочих днів від дати одержання 

письмового звернення нерезидента або уповноваженої ним особи - п.3 Порядку. 

Письмове звернення нерезидента про надання довідки надсилається до відповідного 

контролюючого органу безпосередньо або через особу, яка здійснює на користь нерезидента 

виплату доходів з джерелом їх походження з України, або через уповноважену особу, яка 

повинна підтвердити свої повноваження. Звернення має бути подане українською мовою або 

іноземною мовою разом з офіційним перекладом українською мовою та обов’язково повинно 

містити відомості про нерезидента та відомості про джерело доходу (п.4 Порядку). 

Джерело: http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335558.html. 

 

4. Разом з декларацією платники податку на прибуток подають квартальну фінансову 

звітність 

Платниками податку на прибуток (крім суб’єктів мікропідприємств, малого підприємництва, 

неприбуткових установ та організацій, представництв іноземних суб’єктів господарювання) 

разом з відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали 

подається квартальна фінансова звітність, складена за національними чи міжнародними 

стандартами, яка включає: баланс та Звіт про фінансові результати. До річної податкової 

декларації такі платники подають відповідну річну фінансову звітність, яка включає Баланс, 

Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та 

Примітки до річної фінансової звітності (форми №№ 1-5). 

Джерело: http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335534.html.  

 

5. Щодо утримання податку на доходи нерезидентів 

При виплаті доходів нерезиденту, визначених пп.141.4.5 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. №2755-VI, податок на доходи нерезидента сплачується за кодом 

11020500 - податок на прибуток іноземних юридичних осіб. 

Податок на доходи нерезидента із джерелом їх походження з України відображається за 

підсумками звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється виплата таких доходів, у 

рядку 23 ПН податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 20.10.2015р. №897, та додатку ПН до рядка 23 ПН. 

Джерело: Індивідуальна податкова консультація 02.04.2018р. №1327/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. 

 

6. Отримали у минулому році дохід понад 20 млн. грн.? У звітному році слід звітувати з 

податку на прибуток поквартально 

Для підприємств із минулорічним доходом понад 20 млн. гривень граничний термін подання 

декларації з податку на прибуток за I квартал 2018 року – 10 травня, а сплата нарахованого у 

ній податку - не пізніше 18 травня. 

Джерело: http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335125.html. 

 

http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335558.html
http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335534.html
http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335125.html
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7. Кабінет Міністрів України вніс зміни до Переліку «низькоподаткових» юрисдикцій 

11 квітня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №295 «Про внесення зміни 

в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1045». Вказаною 

постановою скорочено перелік «низькоподаткових» юрисдикцій, господарські операції з 

якими визнаються контрольованими згідно з ппп.39.2.1.1 п.39.2 ст.39 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI. Із переліку виключено одну країну – Республіку Болгарія. 

Такі зміни обумовлені тим, що Республіка Болгарія має механізми обміну інформацією та 

співпраці з адміністративних питань, які закладені в основу міжнародних конвенцій. 
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ІІІ. Податок на додану вартість 

1. Відображення в декларації з ПДВ коригування податкових зобов’язань та 

податкового кредиту на підставі розрахунку коригування 

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх 

вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках 

повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми 

попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту 

постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку 

коригування до податкової накладної, зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових 

накладних (далі – ЄРПН). 

У разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг: 

 -   постачальник має право зменшити податкові зобов’язання на підставі розрахунку 

коригування, своєчасно зареєстрованого отримувачем в ЄРПН, у податковій декларації з ПДВ 

того звітного (податкового) періоду, в якому його складено. 

Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то 

постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того 

звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН; 

   -  покупець повинен зменшити податковий кредит в податковій декларації з ПДВ за звітний 

(податковий) період, на який припадає дата складення розрахунку коригування, та 

зареєструвати його в ЄРПН у встановлені терміни. 

У разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг: 

-   постачальник повинен збільшити податкові зобов’язання в податковій декларації з ПДВ за 

звітний (податковий) період, на який припадає дата складення розрахунку коригування; 

-   покупець має право збільшити податковий кредит на підставі розрахунку коригування, 

своєчасно зареєстрованого в ЄРПН, у податковій декларації з ПДВ за той звітний (податковий) 

період, в якому його складено, або за будь-який наступний звітний (податковий) період, але 

не пізніше ніж через 1095 днів з дати його складення. 

Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то 

покупець має право збільшити податковий кредит у податковій декларації з ПДВ того звітного 

періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН, або будь-якого наступного звітного 

(податкового) періоду, але не пізніше ніж через 1095 днів з дати його складення. 

Якщо розрахунок коригування не зареєстрований в ЄРПН протягом 1095 календарних днів 

або взагалі не складений на таку операцію, то: 

-   у разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг податковий кредит покупця не 

може бути збільшений, але постачальник не звільняється від обов’язку збільшення суми 

податкових зобов’язань за відповідний звітний (податковий) період, в якому здійснюється 

зміна суми компенсації вартості товарів/послуг; 

-   у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг податкові зобов’язання 

постачальника не можуть бути зменшені, але покупець зобов’язаний зменшити податковий 

кредит за відповідний (податковий) період, в якому здійснюється зміна суми компенсації 

вартості товарів/послуг. 

Зазначена норма визначена п.192.1 ст.192 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/332312.html. 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/332312.html
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2. Нові правила роботи системи блокування ПН та реєстрації в ЄРПН, – презентація та 

відео ДФС у Черкаській області 

ДФС у Черкаській області надала роз’яснення головних новацій щодо реєстрації податкових 

накладних, а саме:  

1) єдиного нормативно-правового документу, який визначає порядок зупинення реєстрації 

податкових накладних/ розрахунків коригувань в ЄРПН та відновлення такої реєстрації – 

постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. №117;  

2) дворівневої системи прийняття рішень ДФС – регіональний та центральний та розгляд скарг 

на рішення комісій спеціальною комісією ДФС за участю уповноваженої особи Міністерства 

фінансів України;  

3) позитивної податкової історії платника;  

4) змін у Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних (постанова Кабінету 

Міністрів України від 21.02.2018р. №204): реєстрація податкових накладних відбувається 

лише протягом операційного дня – в робочі дні з 8-ї до 20-ї години.  

Презентацію можна завантажити за посиланням: http://ck.sfs.gov.ua/anonsi-ark/10830.html. 

 

3. Юридична особа – нерезидент, який є власником нерухомості на митній території 

України, надає послуги з оренди без створення постійного представництва в Україні: що 

з ПДВ? 

Якщо операції з постачання послуг оренди нерухомого майна, яке знаходиться на митній 

території України, є об’єктом оподаткування ПДВ, то у разі надання послуг нерезидентом, 

який не має постійного представництв на митній території України, отримувач таких послуг 

(суб’єкт господарювання – юридична особа або суб’єкт господарювання – фізична особа), 

який не зареєстрований як платник ПДВ, є особою відповідальною за нарахування та сплату 

ПДВ. 

Порядок оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких 

розташоване на митній території України, встановлено ст.208 Податкового кодексу України  

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

Так, відповідно до ст.208 ПКУ отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце 

постачання яких розташоване на митній території України, нараховує ПДВ за основною 

ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з п.190.2 ст.190 ПКУ. 

При цьому отримувач послуг – платник ПДВ у порядку, визначеному ст.201 ПКУ, складає 

податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним ПДВ, яка є підставою для 

віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку. 

Така податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових 

накладних. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/332861.html. 

 

4. В Електронному кабінеті запроваджено сервіс з подання скарги на рішення комісій 

щодо відмови у реєстрації податкових накладних 

Державна фіскальна служба запровадила новий сервіс – подання скарги на рішення комісій, 

які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в 

http://ck.sfs.gov.ua/anonsi-ark/10830.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/332861.html
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Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі – Скарга) в 

електронному вигляді. 

Створити та надіслати Скаргу а також заяву про відмову від поданої скарги (далі – Заява) 

платник має змогу через Електронний кабінет, вхід до якого здійснюється за 

адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/334764.html, зразок заповнення доступний за 

посиланням: http://sfs.gov.ua/data/files/224876.jpg. 

 

5. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою контролюючого 

органу оскаржується: що з ПДВ? 

Якщо за рішенням контролюючого органу реєстрацію особи як платника ПДВ анульовано, то 

така особа втрачає всі права і обов’язки платника ПДВ (у т.ч. право на формування 

податкового кредиту та обов’язок визначення податкових зобов’язань). 

Якщо у подальшому за рішенням суду скасовано анулювання реєстрації особи як платника 

ПДВ, то на підставі такого рішення суду відбувається включення такої особи до Реєстру 

платників ПДВ. При цьому дата реєстрації такої особи як платника ПДВ не змінюється. 

Крім того, починаючи з дати анулювання реєстрації особи як платника ПДВ, зазначеної 

контролюючим органом у рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ, до дати 

прийняття судом рішення про скасування такого анулювання, у такої особи відсутні обов’язок 

щодо виписування податкових накладних та право на формування податкового кредиту і 

отримання бюджетного відшкодування ПДВ. Така особа податкову звітність з ПДВ за цей 

період не подає. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/334502.html. 

 

6. В Електронному кабінеті запроваджено новий сервіс 

Державна фіскальна служба запровадила новий сервіс в Електронному кабінеті - окремий 

Реєстр податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена. 

Реєстр розміщено у відкритій частині Електронного кабінету. Пошук інформації в Реєстрі 

здійснюється за такими фільтрами: «Індивідуальний податковий номер», «Номер ПН/РК», 

«Дата складання ПН/РК». 

Джерело: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/334096.html. 

 

7. У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, 

визначених законом, платник ПДВ до складання нового договору має право подати 

звітність у паперовій формі 

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі 

контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог законів щодо 

електронного документообігу та електронного цифрового підпису. У разі припинення 

договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник 

податків має право до складання нового договору подавати податкову звітність у спосіб, 

визначений підпунктами «а» і «б» п.49.3 ст.49 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. 

№2755-VI. У тому числі – в паперовому вигляді. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333538.html. 

http://sfs.gov.ua/cabinet.sfs.gov.ua
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/334764.html
file:///C:/Users/pokydyuk/Desktop/доступний%20за%20посиланням:%20http:/sfs.gov.ua/data/files/224876.jpg
file:///C:/Users/pokydyuk/Desktop/доступний%20за%20посиланням:%20http:/sfs.gov.ua/data/files/224876.jpg
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/334502.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/334096.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333538.html
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8. Оновлено Додатки 1, 5 і 9 до Декларації з ПДВ 

Міністерство фінансів України наказом від 23.03.2018р. №381 затвердило зміни до форми 

податкової декларації з ПДВ та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку 

на додану вартість, затверджених наказом Міністерства фінансів України  від 

28.01.2016р. №21. 

Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного 

опублікування. Станом на 02.05.2018р. наказ не опубліковано. 

 

9. Добровільна реєстрація особи платником податку на додану вартість 

У разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ або особи, яка відповідає вимогам, 

визначеним пп.6 п.180.1 ст.180 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі 

– ПКУ), реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку 

податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право 

на податковий кредит і складання податкових накладних - п.183.3 ст.183 ПКУ. 

При переході осіб із спрощеної системи оподаткування, яка не передбачала сплату податку на 

додану вартість, на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ, у випадках, визначених 

гл. 1 розд. XIV ПКУ, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним п.182.1 ст.182 

ПКУ, реєстраційна заява також подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку 

податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право 

на податковий кредит і складання податкових накладних. 

Згідно з п.183.5 ст.183 ПКУ особи, зазначені у п.183.3 ст.183 ПКУ, можуть навести у заяві 

бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку 

податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками 

податку та матимуть право на складання податкових накладних. 

Джерело: http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335821.html. 

 

10. Своєчасно повідомляйте контролюючий орган про зміни в облікових даних 

Положеннями пункту  117.1 статті 117 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р.                     

№2755-VI (далі – ПКУ) передбачена  відповідальність за неподання у строки та у випадках, 

передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому 

органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, 

неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками 

чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення 

бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог 

встановлених ПКУ - накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на 

юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну 

за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну 

діяльність, - 510 гривень. 

У разі не усунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої 

були застосовані штрафи за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на 

самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи 

юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до 

бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 1020 гривень. 

Джерело: http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335827.html. 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/117784
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/90046
http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335821.html
http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335827.html
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11. Списана кредиторська заборгованість включається до загального оподатковуваного 

доходу підприємця на загальній системі оподаткування 

Якщо кредитором списується заборгованість підприємцю на загальній системі оподаткування, 

то сума списаної заборгованості включається до складу загального оподатковуваного доходу 

такого підприємця та оподатковується на загальних підставах за ставкою 18%. 

Зазначена норма передбачена пп.14.1.95 п.14.1 ст.14, п.177.2 ст.177 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI та пп.6.2 «Порядку ведення Книги обліку доходів та 

витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему 

оподаткування, і фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність», 

затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013р. №481. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333202.html. 

 

12. Визначення звичайної ціни оренди приміщення для оподаткування ПДВ 

При визначені бази оподаткування ПДВ - операцій з надання самостійно наданих послуг 

необхідно зважати на звичайну ціну таких послуг.  

Визначення звичайної ціни наведено у пп.14.1.71 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України  

від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ). За ним під звичайною ціною розуміється ціна товарів 

(робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Якщо не 

доведено зворотне, то вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. 

Під ринковою ціною розуміється ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому 

власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець 

бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично 

та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також 

ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) 

у порівняних економічних (комерційних) умовах. 

Податківці наголошують: у ситуації з орендою нерухомості, ними аналізуватимуться 

аналогічні ціни на оренду аналогічних приміщень. Щоправда, із урахуванням ідентичних 

особливостей, таких, як: належність будівель та споруд до однакових класифікаційних типів 

(з урахуванням їх функціонального призначення) згідно з Державним класифікатором 

будівель; їх площу; місцезнаходження тощо. 

Джерело: індивідуальна податкова консультація від 20.04.2018р. №1734/6/99-99-15-03                               

-02-15/ІПК.  

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333202.html
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ІV. ФОП 

1. Списана кредиторська заборгованість включається до загального оподатковуваного 

доходу підприємця на загальній системі оподаткування 

Якщо кредитором списується заборгованість підприємцю на загальній системі оподаткування, 

то сума списаної заборгованості включається до складу загального оподатковуваного доходу 

такого підприємця та оподатковується на загальних підставах за ставкою 18%. 

Зазначена норма передбачена пп.14.1.95 п.14.1 ст.14, п.177.2 ст.177 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI  та п.6.2 «Порядку ведення Книги обліку доходів та витрат, 

яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, 

і фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність», затвердженого наказом 

Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013р. №481. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333202.html. 

 

2. Як користуватись електронним сервісом «Отримання відомостей з Державного 

реєстру ФО – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в 

електронному вигляді» 

Фізична особа – платник податків відомості про суми виплачених доходів та утриманих 

податків в електронному вигляді може отримати через: 

- приватну частину (особистий кабінет) Електронного кабінету з використанням електронного 

цифрового підпису фізичної особи будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів; 

- спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання 

звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності» з використанням 

електронного цифрового підпису.  

За допомогою меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини 

Електронного кабінету та «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для 

формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності» 

фізична особа – платник податків може сформувати «Запит про суми виплачених доходів та 

утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків для заповнення 

податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які 

звернулись за призначенням житлових субсидій» (далі – Запит) виключно для отримання 

інформації про себе. Запит формується фізичними особами – платниками податків з 

використанням електронного цифрового підпису фізичної особи, що сертифікований у будь-

якому акредитованому центрі сертифікації ключів. 

При цьому ознайомитись з порядком отримання відомостей про доходи за допомогою 

«Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання 

звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності» можна на офіційному веб-

порталі ДФС за посиланням: Головна/Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного 

реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих 

податків у електронному вигляді (Джерело: http://sfs.gov.ua/ fizichnim-osobam/vidomosti-

doxid).  
 

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою:  http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через 

офіційний веб-портал ДФС. При цьому в розділі «Допомога» Електронного кабінету можна 

переглянути відео-урок щодо створення Запиту. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid. 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333202.html
http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid
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3. Нарахування та сплата єдиного податку у ФОП-платників єдиного податку І-ї та                       

ІІ-ї груп 

Відповідно до п.295.2 ст.295 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – 

ПКУ), нарахування авансових внесків для платників єдиного податку І-ї та ІІ-ї груп 

здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку 

щодо розміру обраної ставки єдиного податку. 

При цьому контролюючими органами приймаються до уваги надані платниками єдиного 

податку  заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати 

працездатності, адже відповідно до норм п.295.5 ст.295 ПКУ, платники єдиного податку І-ї та 

ІІ-ї груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного 

податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період 

хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 та 

більше календарних днів.      

Згідно із п.1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, яка затверджена 

наказом Міністерства охорони здоров’я України  Міністерства праці та соціальної політики 

України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України від 03.11.2004р. №532/274/136-ос/1406, із змінами та доповненнями, листок 

непрацездатності - це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від 

роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в 

разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів. 

ФОП - платник єдиного податку І-ї та ІІ-ї груп, який не використовує працю найманих осіб, 

звільняється від сплати єдиного податку на період  тимчасової втрати працездатності у зв’язку 

з вагітністю та пологами лише за умови підтвердження такої непрацездатності листком 

непрацездатності. 

У разі подання фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку І-ї та ІІ-ї груп 

заяви про зміну місця провадження господарської діяльності та/або видів господарської 

діяльності, внаслідок чого змінюється ставка єдиного податку, нова ставка застосовується 

починаючи з місяця, у якому подано заяву про відповідні зміни. 

Відповідно до п.295.1 ст.295 ПКУ,  ФОП - платники єдиного податку І-ї та ІІ-ї груп сплачують 

єдиний податок шляхом  здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа  (включно) 

поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку 

авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця 

поточного звітного року. 

У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше 

встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у 

порядку та строки, визначені пп.12.3.4 п.12.3 ст.12 ПКУ. 

ФОП - платники єдиного податку І-ї та ІІ-ї груп сплачують єдиний податок згідно з 

Класифікацією доходів бюджету сплачують єдиний податок за кодом: 18050400 - єдиний 

податок з фізичних осіб. 

Джерело: http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335826.html. 

 

4. Тимчасова споруда у власності фізичної особи – підприємця:  плата за землю? 

Фізична особа – підприємець повинна мати паспорт прив’язки тимчасової споруди і така 

фізична особа повинна мати правовстановлюючі документи на земельну ділянку (свідоцтво 

http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335826.html
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про право власності або користування чи договір оренди земельної ділянки), відповідно до 

яких і розраховується плата за землю. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333737.html. 

 

5. Чи може «спрощенець» третьої групи протягом поточного року обрати четверту групу 

платників єдиного податку? 

Платник єдиного податку третьої групи, який на початку поточного року у встановлений строк 

(до 20 лютого поточного року) не надав документи для обрання або переходу на спрощену 

систему оподаткування єдиного податку четвертої групи, не може протягом поточного року 

здійснити такий перехід. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333938.html. 

 

6. Чи включаються до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування 

бухгалтерські послуги, які надаються на його користь іншим суб'єктом 
господарювання? 

Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування не має права віднести до 

складу витрат бухгалтерські послуги, надані на його користь іншим суб’єктом 

господарювання. 

Адже встановлений перелік витрат, який ФОП на загальній системі оподаткування має право 

віднести до складу витрат (п.177.4 ст.177 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. 

№2755-VI), не містить витрат, понесених у зв’язку з наданням йому бухгалтерських послуг. 

Джерело: загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», підкатегорія 104.05 

категорії 104. 

  

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333737.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333938.html
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V. Трудові відносини 

1. Хто може отримувати заробітну плату в іноземній валюті 

Статтею 7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю» від 19.02.1993р. №15-93  (далі - Декрет) передбачено, що у розрахунках 

між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовуються як засіб 

платежу іноземна валюта та грошова одиниця України - гривня. Такі розрахунки 

здійснюються лише через уповноважені банки в порядку, установленому Національним 

банком України. 

Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави для 

здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами допускається за умови одержання 

індивідуальної ліцензії Національного банку України. 

Згідно із постановою Правління Національного банку України «Про затвердження 

нормативно-правових актів Національного банку України» оплата праці нерезидентів, які 

згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні, виплати 

матеріальної допомоги, премій та призів є поточними неторговельними операціями в 

іноземній валюті. 

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку 

України від 12.11.2003р. №492, з поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб - 

резидентів за розпорядженням власника рахунку здійснюються, зокрема, оплата праці 

працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) 

працюють в Україні, а саме виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті 

в уповноважених банках України. 

З урахуванням викладеного, оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими 

договорами (контрактами) працюють в Україні, може здійснюватися в іноземній валюті, при 

цьому зазначені операції не потребують індивідуальної ліцензії Національного банку України.  

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333242.html. 

 

2. Страховий стаж для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності 

Для розрахунку суми допомоги згідно листка непрацездатності страхувальнику необхідно 

визначити страховий стаж працівника, оскільки від правильності його обчислення залежить 

розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності. Відповідно до частини першої статті 21 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 

від 23.09.1999р. №1105-XIV (далі - Закон №1105) страховий стаж період (строк), протягом 

якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за який 

щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, 

ніж мінімальний страховий внесок. 

Також до страхового стажу зараховуються наступні періоди, як такі, за які сплачено страхові 

внески: 

- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку; 

- період отримання виплат за окремими видами соціального страхування; 

- допомоги по тимчасовій непрацездатності; 

- допомоги по вагітності та пологах; 

- допомоги по безробіттю; 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333242.html
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- допомоги внаслідок нещасного випадку на виробництві; 

- пенсії по інвалідності. 

Час перебування працівника у відпустці для догляду за дитиною від 3-х до 6-ти років 

до страхового стажу не зараховується. 

Обчислення страхового стажу відбувається страхувальником за даними 

персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру, а за періоди 

до його запровадження – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло 

раніше. 

Для застрахованих осіб, які працюють на підприємстві страхувальника менше, ніж пів року 

надання довідки форми ОК-5 (Індивідуальні відомості про застраховану особу) у разі 

тимчасової непрацездатності, є обов’язковим. Довідка ОК-5 видається органами ПФУ за 

місцем реєстрації за особистим зверненням працівника. 

Місяці, за які не сплачений ЄСВ (єдиний соціальний внесок) або є борг зі сплати ЄСВ, не 

можна зараховувати до страхового стажу. 

Страховий стаж для оплати листка непрацездатності визначають на дату настання страхового 

випадку в період роботи. 

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу і становить, 

відповідно до статті 24 Закону №1105, при стажі: 

- до 3-х років – 50% середнього розміру зарплати; 

- від 3-х до 5-ти років – 60%; 

- від 5-ти до 8-ми років – 70%; 

- понад 8 років – 100%. 

Таким чином, від правильності визначеного розміру страхового стажу залежить розмір 

допомоги по тимчасовій непрацездатності кожної застрахованої особи. 

Джерело: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/chniv/uk/publish/article/96372. 

 

3. За яких умов новоприйнятого працівника можна допустити до роботи?  

Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

відповідаючи на питання щодо ознайомлення працівника з посадовими інструкцією до 

початку роботу – чи є це обов’язком зі сторони роботодавця, зазначає наступне. 

«Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства або уповноваженим 

ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати певну роботу 

та правила внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства або уповноважений 

ним орган чи фізична особа зобов'язуються виплачувати працівникові заробітну плату і 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені колективним 

договором і угодою сторін». 

Тому, формулювання поняття «до початку роботи» у будь-якому випадку означає заборону 

допускати працівника до виконання роботи відповідно до трудового договору до того, як 

будуть виконані вимоги ст.29 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. (далі – КЗпП), в якій 

вказано, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений 

ним орган зобов'язаний: 

1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови 

праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/chniv/uk/publish/article/96372
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на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і 

колективного договору. 

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним 

договором. 

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; 

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і 

протипожежної охорони. 

Коли працівник своїм підписом засвідчує факт ознайомлення з зазначеними умовами, 

доцільно запропонувати йому окремо підписом на посадовій інструкції підтвердити факт 

ознайомлення з посадовою інструкцією. Є такі роботодавці, які користуються можливістю 

доручити працівникові виконання обов'язків, що виходять за межі спеціальності, кваліфікації 

або посади, для роботи за якими приймається працівник. За таких умов ознайомлення з 

посадовою інструкцією при прийнятті на роботу під розписку буде виключати спори про зміст 

трудової функції працівника. На відміну від правил п.4 ст.29 КЗпП, правило п.1 додержується 

далеко не завжди. Тому до початку роботи, працівник має повне право задати ті питання, які 

стосуються його подальшої роботи та особистої безпеки при виконанні посадових обов’язків. 

Слід нагадати, що згідно зі статтею 20 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. 

№2694-XII, допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж, перевірку знань з 

охороні праці, забороняється. Зрозуміло, що це стосується й осіб, які приступають до роботи 

після укладення трудового договору. 

Джерело: http://dp.dsp.gov.ua/news-1413.html. 

 

4. Обов’язок роботодавця інформувати працівників про розмір зарплати 

Головне Управління Держпраці у Дніпропетровські області інформує, що саме обов’язком 

керівника, а не  його правом,  є інформувати працівників про  розмір нарахованої їм заробітної 

плати. Також важливо те, що надається «зарплатний» розрахунковий лист при кожній виплаті 

зарплати без додаткових заяв від працівника. 

Адже, у  статті 110 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. (далі – КЗпП) зазначено, що 

при кожнiй виплатi заробiтної плати власник або уповноважений ним орган повинен 

повiдомити працiвника про  загальну суму нарахованих коштів з розшифровкою за видами 

виплат;  розмiри i пiдстави відрахувань та утримань зі заробiтної плати, а також суму 

заробiтної плати, що належить до виплати. 

Водночас у ст.116 КЗпП зазначено, що про нараховані суми, належні працівникові при 

звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника 

перед виплатою зазначених сум. 

Окрім цього, у Конвенції про захист заробітної плати, яку ухвалила Міжнародна організація 

праці 01.07.1949р. №95, зазначено, що якщо існує потреба - то має бути вжито ефективних 

заходів, щоб у зручний і легко зрозумілий спосіб інформувати працівників про умови 

нарахування належної їм суми заробітної плати до того, як вони  приступлять до роботи і 

щоразу, коли ці умови змінюватимуться. 

Фахівці звертають увагу роботодавців, що звернення працівників з питань заробітної плати є 

підставою для проведення інспекційних відвідувань Головного Управління Держпраці, у 

визначеному законодавством порядку. 

Джерело: http://dp.dsp.gov.ua/news-1404.html. 

http://dp.dsp.gov.ua/news-1413.html
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5. Штраф за непроведення індексації зарплати – 37 230 грн. за кожного працівника 

При встановленні під час проведення інспекційного відвідування Держпраці порушення 

Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою 

КМУ від 17.07.2003р. №1078, щодо індексації зарплати, роботодавця буде притягнено до 

відповідальності. У даному випадку, порушниками будуть як сам роботодавець, так і його 

відповідальні посадові особи. 

Держпраці наголошує, що таке порушення є недотриманням мінімальних державних гарантій 

в оплаті праці. Відповідно за ненарахування та за неправильне нарахування індексації за ст.265 

Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. накладається штраф у десятикратному розмірі 

мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2018 

році – 37 230 грн).  

Джерело: лист  Держпраці «Щодо порушення порядку індексації» від 24.01.2018р.             

№503/4/4.3-дп-18. 
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VІ. Акцизний податок 

1. Як подавати декларацію акцизного податку, якщо коди КОАТУУ різні 

ДФС України в Запорізькій області нагадує, що суб'єкти господарювання, які реалізують 

підакцизні товари, акцизну декларацію подають до фіскального органу, що обслуговує 

адміністративно-територіальну одиницю (за кодом КОАТУУ), на якому розташований пункт 

продажу підакцизних товарів, а саме: 

- якщо один або декілька пунктів продажу товарів знаходяться в межах однієї 

адміністративно-територіальної одиниці (тобто за одним кодом КОАТУУ), то декларація 

подається до органу фіскальної служби, що обслуговує цю адміністративно-територіальну 

одиницю; 

- якщо декілька пунктів продажу товарів знаходяться в різних адміністративно-

територіальних одиницях (тобто мають різні коди КОАТУУ), але ці адміністративно-

територіальні одиниці обслуговуються одним органом фіскальної служби (наприклад, 

об'єднаною ДПІ), то декларація подається до податкової, яка обслуговує відповідні 

адміністративно-територіальні одиниці з різними кодами КОАТУУ; 

- якщо декілька пунктів продажу товарів знаходяться в різних адміністративно-

територіальних одиницях (тобто мають різні коди КОАТУУ), при цьому кожна 

адміністративно-територіальна одиниця обслуговується окремим фіскальним органом, 

декларація подається до кожного фіскального органу, що обслуговує відповідну 

адміністративно-територіальну одиницю за місцем продажу підакцизних товарів. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-190917.html. 

 

2. Сплачений акциз враховується у собівартості виробленої продукції 

Суми акцизного податку, сплаченого платниками податку на прибуток, які виробляють 

підакцизні товари, враховуються у складі інших прямих витрат, що формують собівартість 

таких товарів при їх реалізації. 

Такі витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від 

реалізації підакцизної продукції. 

Джерело: лист ДФСУ «Щодо відображення заходів адміністрування під час застосування 

податкового компромісу» від 29.01.2015р. №1709/6/99-99-19-02-02-15. 
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VI. Інші новини законодавства 

1. Стаціонарне джерело забруднення в оренді: хто є платником екологічного податку? 

Платником екологічного податку за здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення, у разі використання орендованих 

стаціонарних джерел забруднення, є орендар, під час провадження діяльності якого на 

території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної 

зони здійснюються, зокрема викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333536.html. 

 

2. Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками 

єдиного податку четвертої групи з наступного року за певних умов 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до 

пп.291.4.7 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, зі змінами та 

доповненнями (далі – ПКУ), новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть 

бути платниками єдиного податку четвертої групи з наступного року, якщо частка 

сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, 

дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

При цьому згідно з п.294.2 ст.294 ПКУ попередній податковий (звітний) рік для 

новоутворених сільськогосподарських товаровиробників – період з дня державної реєстрації 

до 31 грудня того ж року. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335476.html. 

 

3. В який строк видається нова ліцензія на виробництво алкогольних напоїв у разі зміни 

відомостей, зазначених у виданій раніше ліцензії? 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до ст.3 

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

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995р.                        

№481/95-BP, зі змінами та доповненнями, у разі зміни відомостей, зазначених у виданій 

суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта 

господарювання та/або зміною типу акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на 

підставі заяви суб’єкта господарювання протягом семи робочих днів видає суб’єкту 

господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335475.html. 

 

4. Помилки у звітності можуть призвести до штрафних санкцій 

Приватні підприємці при заповненні декларацій платників єдиного податку третьої групи 

допускають помилки, які можуть привести до донарахування податкового зобов’язання та 

застосування штрафних санкцій  під час проведення камеральних перевірок контролюючими 

органами. 

Так, поширеною помилкою є подання декларацій, в яких невірно зазначається звітний 

податковий період, за який подається податкова декларація. 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333536.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335476.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335475.html
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Наприклад, якщо фізична особа - підприємець платник єдиного податку третьої групи (ставка 

5%) подає декларацію за місяць, а не за квартал, як це визначено п.294.1 ст.294 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), то така декларація не вважається 

поданою, оскільки не відповідає звітному періоду. 

Слід зазначити, що податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням 

норм пп.296.5 і 296.6 ст.296 ПКУ (п.296.7 ст.296 ПКУ). 

Якщо при поданні наступної декларації платник єдиного податку в рядку «13» розділу VI 

Декларації визначає суму єдиного податку нарахованого за попередній звітний період 

(визначеної в декларації за місяць), це призводить до заниження суми податкового 

зобов’язання по єдиному податку, оскільки попередня декларація не вважається поданою. 

В зв’язку з чим, під час проведення камеральної перевірки декларації контролюючим органом 

буде встановлено порушення п.293.3 ст.293 та п.296.7 ст.296 ПКУ, донараховано податкове 

зобов’язання та застосовано штрафні санкції. 

З метою уникнення випадків неврахування контролюючим органом податкової звітності, слід 

уважно перевіряти правильність заповнення всіх обов’язкових реквізитів декларації. 

Джерело: http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335105.html. 

 

5. Чи має право платник податків надіслати заяву про повернення помилково та/або 

надміру сплачених грошових зобов’язань та пені через «Електронний кабінет»? 

Платник податків має право надіслати заяву про повернення помилково та/або надміру 

сплачених грошових зобов’язань та пені у довільній формі через меню «Листування з ДФС» 

приватної частини Електронного кабінету. 

На протязі одного робочого дня після надсилання листа до органу ДФС автора електронного 

листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації запиту в органі 

ДФС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в 

органі ДФС користувач може переглянути в вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні 

документи». 

Джерело: загальнодоступни йінфоромаційно-довідковий ресурс «ЗІР», підкатегорія 140.03 

категорії 140. 

 

6. Внесення змін до облікових даних платників податків у разі зміни керівника та/або 

головного бухгалтера 

Стосовно платників податків, відомості про яких включаються до ЄДР: 

-  інформація про зміну або призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника 

оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного 

реєстратора, в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003р. №755-IV; 

- інформація про головного бухгалтера оновлюється на підставі заяви за ф. №1-ОПП з 

позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або 

податкового обліку» або реєстраційної заяви платника ПДВ, якщо така реєстраційна заява 

була подана в один із способів, визначених п.183.7 ст.183 розд. V Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. №2755-VI, та задоволена контролюючим органом. У цьому разі 

платник податків звільняється від подання до контролюючого органу заяви за формою                   

http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335105.html
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№1-ОПП у зв’язку із зміною відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення 

бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи. 

Щодо платників податків, відомості про яких не включаються до ЄДР, інформація про зміни 

в облікових даних платників податків або зміни (призначення) тимчасово виконуючого 

обов’язки керівника та/або головного бухгалтера оновлюється на підставі уточнених 

документів та заяви за ф.№1-ОПП з позначкою «Зміни», «Відомості про особу, відповідальну 

за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» або за формою № 1-РПП з позначкою 

«Перереєстрація, зміни». 

Джерело: http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335824.html. 

 

7. При заповненні звіту про суми податкових пільг за перший квартал використовуємо 

оновлені довідники пільг 

Станом на 01.01.2018р. Державною фіскальною службою України затверджено нові довідники 

пільг серед яких, Довідник №86/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету; Довідник 

№86/2 інших податкових пільг. 

У зазначених Довідниках надано перелік пільг із зазначенням їх кодів та термінів дії, зокрема, 

з податку на прибуток підприємств; податку на додану вартість; з плати за землю; з податку 

на нерухоме майно; по акцизному податку, місцевих податків та зборів. 

Нагадаємо, що зазначений документ застосовується при заповненні Звіту про суми податкових 

пільг (додаток до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом 

господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого 

постановою КМУ від 27.12.2010р. №1233).   

Оскільки Податковим кодексом України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) передбачено 

подання відомостей про суми коштів, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням 

податкових пільг (суми отриманих пільг), у вигляді звіту про суми податкових пільг, то за 

неподання або несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг застосовуються штрафні 

санкції, передбачені п.120.1 ст.120 ПКУ. 

Звіт подається суб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних 

місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не 

користується, звіт не подається. 

Вищеперелічені довідники доступні за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--

perelik/dovidniki-/. 

Джерело: http://cv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/332351.html. 

 

8. Про планову перевірку Міністерство фінансів може повідомляти в електронному 

вигляді 

Міністерство фінансів може надіслати суб'єкту первинного фінансового моніторингу 

повідомлення про проведення планової перевірки засобами електронного чи факсимільного 

зв'язку. 

Відповідні зміни до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів суб'єктів 

первинного фінансового моніторингу внесені наказом відомства від 16.03.2018р., який набув 

чинності 24.04.2018р. 

http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/335824.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/
http://cv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/332351.html
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Про проведення планової перевірки Мінфін письмово повідомляє суб'єкта та (або) його 

відокремлений підрозділ не пізніше ніж за 10 днів до дня її здійснення. Змінами встановлено, 

що повідомлення про проведення планової перевірки Мінфін може надіслати суб'єкту 

засобами електронного чи факсимільного зв'язку. Таку інформацію про місцезнаходження 

суб'єкта відомство візьме з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, інших реєстрів (переліків). 

Також встановлено, що безвиїзна перевірка розпочинається після отримання суб'єктом та (або) 

його відокремленим підрозділом копії посвідчення (повідомлення про проведення перевірки, 

запиту керівника групи з проведення перевірки про надання документів, необхідних для її 

проведення), але не раніше дати початку здійснення перевірки, зазначеної в ньому.  

Крім того, встановлено, що суб'єкт, якого перевіряють, зобов'язаний ознайомитися з 

одержаними примірниками акта перевірки, підписати їх, зазначивши дату, а у разі наявності 

зауважень зробити відповідний запис та повернути підписаний другий примірник Мінфіну. 

Джерело: наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку 

проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового 

моніторингу» від 16.03.2018р. №367. 

 

9. Фіскальний чек без хоча б одного з обов'язкових реквізитів не є розрахунковим 

документом 

Не є розрахунковим у разі відсутності в ньому хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також 

недотримання сфери його призначення. До суб’єктів господарювання, які здійснюють 

розрахункові операції за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995р. 

№265/95-ВР (далі – Закон №265/95)  за рішенням відповідних контролюючих органів 

застосовуються фінансові санкції у таких розмірах: 

- у разі встановлення протягом календарного року під час перевірки факту нероздрукування 

відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, 

або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському 

об’єкті такого суб’єкта господарювання: 

- вчинене вперше – 1 гривня; 

- за кожне наступне вчинене порушення – 100% вартості проданих товарів (послуг) з 

встановленими вище порушеннями. 

Також за порушення вимог Закону №265/95 посадові особи та працівники торгівлі, 

громадського харчування та сфери послуг, притягуються контролюючими органами до 

адміністративної відповідальності. Так, відповідно до ст.155-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. №8073-X, застосовується штраф у розмірі: 

- до осіб, які здійснюють розрахункові операції з порушенням встановленого законом 

порядку проведення розрахунків, - від 2 до 5 н.м.д.г. (34-85 грн.); 

- та на посадових осіб - від 5 до 10 н.м.д.г. (85-170 грн.). 

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж 

порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу: 

- на осіб, які здійснюють розрахункові операції, - від 5 до 10 н.м.д.г. (85-170 грн.). 

- на посадових осіб - від 10 до 20 н.м.д.г. (170-340 грн.). 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», категорія 109 підкатегорія109.20 

ресурсу «ЗІР». 
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10. Внесено зміни до форми та змісту розрахункових документів 

Головне управління ДФС у м. Києві інформує, що 06.04.2018р. набрав чинності наказ 

Міністерства фінансів України від 19.02.2018р. №288, яким затверджено зміни до Положення 

про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 21.01.2016р. №13 «Про затвердження Положення про форму та зміст 

розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг 

обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про 

використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)». 

Зокрема Наказом №288 внесено додатковий реквізит «Код товарної підкатегорії згідно з 

Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)» до 

фіскального касового чеку на товари (послуги), фіскального касового чеку видачі коштів, 

фіскального касового чеку за операціями приймання та переказу готівкових коштів через 

програмно-технічні комплекси самообслуговування. 

Довідково повідомляємо, що наказ №288 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник 

України» від 06.04.2018р. №27. 

Джерело: http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/333781.html. 

 

11. Правила здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами зазнали змін 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 15.03.2018р. №142 

затвердила зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: 

брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, 

затверджених рішенням ДКЦПФР від 12.12.2006р. №1449. 

Зокрема, уточнено, що вимоги цих Правил щодо змісту договорів та оформлення операцій не 

застосовуються до договорів та операцій, що вчиняються за межами України (п.7 розд. III). 

Новим абзацом п.14 розділу XV передбачено, що торговець цінними паперами, який уклав зі 

своїм клієнтом договір комісії чи договір доручення або який отримав від клієнта разове 

замовлення до договору на брокерське обслуговування щодо проведення операції з цінними 

паперами або іншими фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити 

таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми з дотриманням вимог законодавства 

країни, в якій здійснюється операція. 

Рішення набере чинності з дня офіційного опублікування. 

Джерело: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: 

брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» 

від 15.03.2018р. №142. 
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