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І. Основні новини законодавства 

 

1. Внесено зміни до порядку складання фінансової звітності 

03.08.2018р. опублікований та набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про 

затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з 

бухгалтерського обліку» від 20.06.2018р. №564, яким внесено зміни до НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

07.02.2013р. №73, та НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України  від 31.03.1999р. №87. 

Зокрема, уточнено, що підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану 

фінансову звітність за НП(С)БО, складають проміжну фінансову звітність наростаючим 

підсумком з початку звітного року у складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Отже, 

тепер й за НП(С)БО проміжною фінансовою звітністю є Баланс та Звіт про фінрезультат. А от 

форми Звіту про платежі на користь держави та Звіту про управління, які були у проекті, цим 

наказом не затверджені. Про все це ми розповідали тут. 

03.08.2018р. цей наказ був опублікований в «Офіційному віснику України»  №59  і саме з цієї 

дати, 3 серпня (дня його офіційного опублікування) він набрав чинності. 

 

2. Оновлено звітність з ЄСВ 

Міністерство фінансів України наказом «Про внесення змін до Порядку формування та 

подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 15.05.2018р. №511 виклало у новій 

редакції Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11.06.2018р. за №692/32144 та набирає чинності з 

першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Його 

опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 06.07.2018р. №51. Таким чином, він 

набирає чинності з 01.08.2018р.  

Оновлений звіт з єдиного соціального внеску слід подати за серпень не пізніше 20 вересня 

2018 року. 

Джерело: http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344192.html. 

 

3. Щодо сплати податків та зборів на «старі» бюджетні рахунки  

З 02.07.2018р. почали діяти нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих 

бюджетів. МФО єдиний для усіх територій – 899998, банк отримувача Казначейство України. 

Звертаємо увагу, що рахунки для сплати ЄСВ не змінилися. 

Для зручності платників та з метою уникнення втрати бюджету, встановлено перехідний 

період – до 11.09.2018р. Тож, якщо податок чи збір був випадково перерахований на старий 

рахунок, він не втрачається і автоматично переадресується на нові рахунки відповідно до 

визначених призначень. Починаючи з 10.09.2018р. зарахування буде здійснюватися виключно 

на нові рахунки. 

Джерело: http://zt.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344449.html. 

 

http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344192.html
http://zt.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344449.html
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4. Вихідні у серпні 2018 року 

Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. №322-VIII, 24 серпня 

(День незалежності України) є святковим та неробочим днем, а отже на підприємствах, в 

установах, організаціях робота в цей день не проводиться. Отже, у серпні буде  три вихідні дні 

підряд - з 24 по 26 серпня. 

Загалом же у серпні буде: 

- календарних днів - 31; 

- робочих днів - 22; 

- вихідних днів - 9. 

Норма робочого часу: 

- при 40-годинному робочому тижні - 175,0; 

- при 36-годинному робочому тижні - 158,4; 

- при 24-годинному робочому тижні - 105,6. 
 

23 серпня робочий день при 40-годинному робочому  тижні буде скорочено на 1 годину. 

Для банківської системи України, 24 серпня 2018 року буде вихідним днем. Регламент роботи 

системи електронних платежів НБУ та банківської системи України у зв’язку з перенесенням 

робочих днів у 2018 році був встановлений Рішенням НБУ від 13.02.2018р. №89-рш. 
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ІІ. Податок на прибуток 

 

1. Платник податку на прибуток отримав поворотну фінансову допомогу. Які податкові 

наслідки? 

Податковим кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування 

на різниці на суми поворотної фінансової допомоги, наданої/отриманої платником податку на 

прибуток. Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при 

формуванні фінансового результату.  

Тобто, отримання поворотної фінансової допомоги не відображається у складі доходів і 

витрат, отже не впливає на фінансовий результат, визначений за правилами бухгалтерського 

обліку, і, як наслідок, не впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. 

Якщо поворотна фінансова допомога прощена надавачем, то оскільки вона отримувачем не 

підлягає поверненню, то включається до його доходів звітного періоду.  

Виходячи з цього, дохід, визначений у бухгалтерському обліку, отриманий в результаті 

прощення поворотної фінансової допомоги, збільшує об’єкт оподаткування податком на 

прибуток підприємств. Зазначена норма передбачена пп.14.1.257 п.14.1 ст.14; пп.134.1.1 

п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI; п.5 П(С)БО 11 

«Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/342644.html. 

 

2. Чи утримується податок на доходи нерезидента при перерахуванні представництвом 

нерезидента виручки від продажу товарів (робіт, послуг), отриманої на території 

України? 

Доходи у вигляді виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), що перераховуються 

представництвом нерезидента на рахунки нерезидента за кордон, оподатковуються податком 

на прибуток за ставкою 18 відсотків, встановленою п.136.1 ст.136 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) та не оподатковуються податком з доходів 

нерезидентів за ставкою 15 відсотків згідно з пп. «й» пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 ПКУ. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 102.18. 

 

3. Чи потрібно коригувати фінансовий результат на суму послуг мобільного зв'язку? 

ДФС у Сумській області в індивідуальній консультації від 24.04.2018р. №1847/ІПК/18-28-12-

04-20 наголошує, що нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI не 

передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на витрати з 

придбання послуг мобільного зв'язку.  

Тоді як методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати 

підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначає П(С)БО 16 «Витрати», 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 (далі –                     

П(С)БО 16).  

Згідно з п.6 П(С)БО 16 витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або 

збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за 

винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, 

що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.   

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/342644.html
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Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені.  

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі 

витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені (п.7 П(С)БО 16).  

Отже, витрати з придбання послуг мобільного зв'язку відображаються згідно з правилами 

бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування. 
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ІІІ. Податок на додану вартість 

 

1. Граничний строк реєстрації податкової накладної в ЄРПН припадає на святковий чи 

вихідний день. Коли зареєструвати таку податкову накладну? 

Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових 

накладних (далі – ЄРПН) повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: 

- для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день 

(включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в 

якому вони складені; 

- для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 16 по останній 

календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) 

календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені; 

- для розрахунків коригування, складених постачальником до податкової накладної, 

складеної на отримувача - платника ПДВ, в яких передбачається зменшення суми 

компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня 

отримання такого розрахунку коригування отримувачем.  

Операційний день триває в робочі дні з 8-ї до 20-ї години. Технічне обслуговування та 

регламентні роботи, що потребують зупинки ЄРПН, не проводяться протягом операційного 

дня, крім аварійних випадків. Якщо 15 число або останній день місяця припадають на 

вихідний, святковий або неробочій день, такий день вважається операційним днем. Тобто, 

якщо граничний день реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН 

припадає на святковий чи вихідний день, то такий день вважається операційним, що 

забезпечує можливість реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування протягом 

періоду з 8.00 до 20.00. Зазначена норма передбачена п.201.1, п.201.10 ст.201 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI та п.3 «Порядку ведення Єдиного реєстру 

податкових накладних», затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010р. №1246. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/343212.html. 

 

2. У платників ПДВ з'явилася технічна можливість зареєструвати ПН/РК на суму 

перевищення 

З 01.08.2018р. доопрацьовано СЕА ПДВ в частині обрахунку суми податку, на яку платник 

ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН з 

урахуванням вимог п.200-1.9 ст.200 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI 

(далі – ПКУ). 

Додатково зазначимо, що про таке заплановане доопрацювання податківці недавно 

розповідали в індивідуальній консультації від 27.06.2018р. №2885/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. 

Для практичного застосування п.200-1.9 ст.200 ПКУ застосовано дані, зазначені платниками 

податку у декларації з ПДВ за звітний (податковий) період червень 2018 року в рамках 

декларування ПДВ за новими формами, з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства 

фінансів України від 23.03.2018р. №381. 

Платники податків мають право зареєструвати у порядку, визначеному абзацом першим                       

п.200-1.9 ст.200 ПКУ, тільки податкові накладні виключно за звітні періоди, в яких виникло 

таке перевищення (ƩПеревищ). 

Джерело: прес-служба ДФСУ. 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/343212.html
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3. Щодо подачі одного пакету документів до декількох заблокованих ПН/РК 

Головне управління ДФС у м. Києві звертає увагу, що після набрання чинності 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 (далі – Постанова), платникам ПДВ надано право подати один пакет 

документів до декількох заблокованих податкових накладних/розрахунків коригування, але за 

умови, якщо: 

- такі податкові накладні/розрахунки коригування складені на одного отримувача – платника 

ПДВ за одним і тим самим договором; 

або 

- у таких податкових накладних/розрахунках коригування відображені однотипні операції (з 

однаковими кодами товарів за УКТ ЗЕД або кодами послуг за ДКПП). 

Строки та форма подання «розблокувального» пакета документів (письмових пояснень та 

копій документів) не змінились: їх подають протягом 365 календарних днів з дати складання 

заблокованої податкової накладної/розрахунку коригування в електронній формі засобами 

електронного зв’язку, визначеними ДФС. 

Пункт 14 Постанови містить перелік документів, необхідних для прийняття Комісією рішення 

про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі. 

Це мають бути: 

- договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; 

- договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені 

повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення 

операцій; 

- первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і 

транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи 

(інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі 

товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, 

накладні; 

- розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; 

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, 

паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або 

законодавством. Пояснення подається у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про 

підтвердження реальності здійснення операцій по зупиненим податковим 

накладним/розрахункам коригування за формою J(F)1312603.  
 

Звертаємо увагу, на офіційному веб-сайті ДФС України розміщені та постійно оновлюються 

відомості щодо засобів електронного зв’язку, якими можуть подаватися письмові пояснення 

та копії документів. 

Джерело: http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/343199.html. 

 

4. Щодо завірення копій документів, які подаються в електронному вигляді для 

розблокування ПН/РК 

Платнику податку не потрібно завіряти копії документів, визначених вичерпним переліком 

документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/ 

розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки такі документи 

http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/343199.html
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подаються в сканованому вигляді у форматі PDF у вигляді окремих додатків до Повідомлення 

щодо подання документів про підтвердження реальності здійснення операцій з відповідним 

накладанням на них електронного цифрового підпису підписувача (підписувачів) та 

електронної печатки (за наявності). 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 101.17. 

 

5. Коли для реєстрації податкової накладної в ЄРПН таблиця платника податку 

враховується автоматично 

Для реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних (далі – ЄРПН), платник ПДВ має право подати до ДФС таблицю даних платника 

податку за встановленою формою згідно з додатком 3 до «Порядку зупинення реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. №117 (далі – Порядок 

№117). Таблиця даних платника податку подається платником ПДВ в електронній формі 

засобами електронного зв'язку, визначеними ДФС.  

Зверніть увагу, що таблиця в обов’язковому порядку подається із поясненням, в якому 

зазначається види діяльності, а також продукція, яку використовують та виготовляють при 

здійсненні такої діяльності, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника 

податку, яка розглядається комісіями регіонального рівня протягом п'яти робочих днів після 

дня її отримання. 

Також доцільно надати копії документів, що підтверджують діяльність платника ПДВ. 

При цьому, таблиця враховується ДФС в автоматичному режимі, якщо вона подається: 

- платниками ПДВ – сільськогосподарськими товаровиробниками, внесеними до Реєстру 

отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України», 

- та/або сільськогосподарськими товаровиробниками, які на 31.12.2016р. застосовували 

спеціальний режим оподаткування відповідно до ст.209 Податкового кодексу України (в 

редакції, що діяла на 31.12.2016р.). 

В зазначених платників повинні перебувати у власності та/або на умовах оренди земельні 

ділянки, загальна площа яких становить понад 200 га включно станом на 1 січня та які 

відображені в податковій звітності до 20 лютого поточного року (до 20 лютого поточного року 

враховується наявність таких ділянок за звітний період попереднього року). 

Також вказані платники повинні мати коди згідно з Українською класифікацією товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (складається на основі Гармонізованої системи опису та 

кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України) (далі - УКТ ЗЕД) 

постачання (виготовлення) таких груп товарів: живі тварини (код згідно з УКТ ЗЕД 01); риба 

і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні (код згідно з УКТ ЗЕД 03); молоко та 

молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в 

іншому місці не зазначені (код згідно з УКТ ЗЕД 04); овочі та деякі їстівні коренеплоди і 

бульби (код згідно з УКТ ЗЕД 07); їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь (код 

згідно з УКТ ЗЕД 08); зернові культури (код згідно з УКТ ЗЕД 10); насіння і плоди олійних 

рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж (код 

згідно з УКТ ЗЕД 12). 

Наступна категорія платників, у яких таблиця враховується автоматично, - це платники ПДВ, 

у яких значення показників D і P, розрахованих у порядку, встановленому пунктом 3 Порядку 
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№117, мають такі розміри: D > 0,02, P < P м х 1,4 та обсяг постачання товарів/послуг у 

податкових накладних та/або розрахунках коригування, складених за останні 12 календарних 

місяців в Реєстрі, зазначених в таблиці даних платника податку, становить більше 25% 

загального обсягу операцій з постачання за останні 12 календарних місяців. 

Тобто, це платники ПДВ, які одночасно відповідають трьом критеріям: - мають податкове 

навантаження понад 2%; - податкові зобов’язання з ПДВ поточного місяця не перевищують 

на 40% максимальне податкове зобов’язання з ПДВ за останні 12 календарних місяців; - обсяг 

постачання зазначених у таблиці товарів (послуг) із зареєстрованих ПН/ РК, складених за 

останні 12 календарних місяців, становить понад 25% загального обсягу постачання за останні 

12 календарних місяців. 

Зверніть увагу, якщо таблиця даних платника податку врахована ДФС з 01.07.2017р., то в 

подальшому реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі з операцій, 

зазначених у таблиці даних платника податку, не підлягає зупиненню. 

Тобто, для платників, які вже подавали таблицю даних платника податку і яку ДФС було 

враховано з 01.07.2017р., в подальшому реєстрація податкових накладних/розрахунків 

коригування з операцій, зазначених у цій таблиці, не підлягає зупиненню. Зазначений порядок 

передбачений Порядком №117. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/342498.html. 

 

6. Алгоритм дій у разі зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН 

У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН 

фіскальний орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому 

форматі) в автоматичному режимі платнику ПДВ квитанцію про зупинення реєстрації. 

У квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК зазначаються: 

- номер та дата складання ПН/РК; 

- порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з Українською 

класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (складається на основі 

Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законом про Митний 

тариф України) (далі – УКТ ЗЕД) послуги згідно з Державним класифікатором продукції та 

послуг, зазначені у ПН/РК, реєстрація яких зупинена; 

- критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення 

операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, із розрахованим 

показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку; 

- пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для 

прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН. 

Якщо отримана квитанція про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, платник ПДВ має право 

надати пояснення та копії документів, необхідних для прийняття комісіями контролюючих 

органів рішення про їх реєстрацію в Реєстрі. Зазначені документи, подаються протягом 365 

календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного 

у податковій накладній/розрахунку коригування. Зверніть увагу, що письмові пояснення та 

копії документів подаються до ДФС в електронній формі засобами електронного зв'язку, 

визначеними ДФС. Можна подати письмові пояснення та копії документів до декількох 

податкових накладних/розрахунків коригування, якщо вони складені на одного отримувача - 

платника ПДВ за одним і тим самим договором або якщо в них відображені однотипні операції 

(з однаковими кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД або кодами послуг згідно з Державним 

класифікатором продукції та послуг). Для платників ПДВ, у яких обсяг постачання, 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/342498.html
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зазначений в податкових накладних/ розрахунках коригування, зареєстрованих в поточному 

місяці у ЄРПН, з урахуванням поданої податкової накладної/розрахунку коригування на 

реєстрацію в Реєстрі, менше 30 млн. гривень, рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації 

приймається Комісією регіонального рівня. Рішення приймається протягом п'яти робочих 

днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів і реєструється в окремому 

Реєстрі податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, та 

надсилається платнику податку. Для платників ПДВ, у яких обсяг постачання, зазначений в 

податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в поточному місяці у 

Реєстрі, з урахуванням поданої податкової накладної/розрахунку коригування на реєстрацію в 

Реєстрі, більше 30 млн. гривень включно, відповідне рішення приймається Комісією 

регіонального рівня та надсилається до комісії ДФС. Рішення приймається протягом п'яти 

робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів. До надсилання 

до комісії центрального рівня, рішення попередньо реєструється в окремому Реєстрі 

податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена. Комісія 

центрального рівня протягом семи робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та 

копій документів, але не раніше отриманого рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі комісії регіонального рівня, може 

прийняти інше рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в Реєстрі. Прийняте комісією центрального рівня рішення 

реєструється в окремому Реєстрі податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація 

яких зупинена, та надсилається платнику податку, а рішення Комісії регіонального рівня 

скасовується. 

Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі 

може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Зазначений порядок 

передбачений «Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування 

в Єдиному реєстрі податкових накладних», затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018р. №117. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/342645.html. 

 

7. ДФС запровадила новий сервіс для платників ПДВ 

Для платників податку на додану вартість ДФС запроваджено новий електронний сервіс – 

візуалізація повної інформації щодо податкової накладної з урахуванням всіх зареєстрованих 

до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних показників. Доступ до інформації 

надано в приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету у розділі «ЄРПН».  

За заданими параметрами пошуку податкової накладної відображається остаточний 

розрахунок з урахування всіх послідуючих зареєстрованих до неї розрахунків коригування, за 

такими параметрами: 

«Реєстраційний номер»; «Ознака документа (ПН-0, РК-1)»; «Номер документа»;  «Дата 

складання документа»; «Причина коригування (РК)»; «Номер рядка ПН (номер рядка ПН, що 

коригується)»; «Номер рядка в xml файлі»; «Обсяги постачання без ПДВ»; «Кількість (ПН, 

гр.6)»; «Ціна (ПН, гр.7)»; «Зміна кількості (РК, гр.7)»; «Ціна зазначена в гр. 8 РК»; «Зміна ціни 

(РК гр.9)»; «Кількість зазначена в гр.10 РК»; «Код товару згідно з УКТ ЗЕД (ПН/РК)»; «Код 

послуги згідно ДКПП (ПН/РК)»; «Ознака імпортованого товару (ПН/РК)»; «Код ставки 

(ПН/РК)»; «Код одиниці виміру (ПН/РК)»; «Назва одиниці виміру»; «Зведена ПН/РК до 

зведеної ПН»; «Причина з якої не підлягає ненаданню отримувачу»; «Опис товару/послуги». 

Джерело: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/338431.html. 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/342645.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/338431.html
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8. На який бюджетний рахунок має сплачуватися ПДВ особами, не зареєстрованими 

платниками ПДВ при отриманні послуг від нерезидентів на митній території України? 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію»  від 

14.01.2011р. №11 та наказу ДФС України «Про організацію оперативного обліку податків, 

зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 10.04.2015р. №267, зі змінами, внесеними наказом ДФС України 03.05.2018р. 

№249 (далі – Наказ №267), нарахування і сплата податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих 

отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які 

постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не 

зареєстрованими платниками податків, на митній території України здійснюються на 

бюджетний рахунок з кодом бюджетної класифікації 14010100 (після перекодування 

14060100) «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)». 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР 101.17. 

 

9. Відповідальність неплатника ПДВ у разі неподання (або ж несвоєчасного подання) 

звітності з ПДВ при отриманні послуг від нерезидента на митній території України 

За неподання або несвоєчасне подання розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих 

отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у 

тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками ПДВ, на митній 

території України, на особу, відповідальну за нарахування та сплату податку до бюджету у 

разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, 

накладається штраф у розмірі, визначеному п.120.1 ст.120 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI, а саме: в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне 

подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано 

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

кожне таке неподання або несвоєчасне подання. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР 101.27. 

 

10. Як оподатковуються ПДВ витрати на поліпшення об’єкту оренди? 

Якщо витрати на поліпшення об’єкта оренди проведено за згодою орендодавця та не 

компенсовано орендарю, то при поверненні об’єкта оренди вартість поліпшення вважається 

безоплатно наданою послугою. Як наслідок, така вартість поліпшення підлягає 

оподаткуванню ПДВ за ставкою 20%, виходячи з ціни придбання товарів/послуг, 

використаних для такого поліпшення. 

Якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про надання орендодавцем 

компенсації витрат орендаря на поліпшення об’єкта оренди, то суми коштів, сплачених 

(відшкодованих, компенсованих) за такими договорами, є окремою операцією з надання 

послуги з поліпшення основних фондів. В такому випадку, така компенсація витрат на 

поліпшення основних фондів визначається як окремий об’єкт оподаткування ПДВ, та підлягає 

оподаткуванню за ставкою 20%. Зазначена норма передбачена пп.14.1.185; пп.14.1.191 п.14.1 

ст.14; п.185.1 ст.185, п.188.1 ст.188 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344280.html. 

 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344280.html
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11. Чи можна в одному розрахунку коригування зазначати різні причини коригування? 

Одним розрахунком коригування можна внести зміни до кількох рядків податкової накладної, 

за умови, що застосовується одна причина коригування, і в такому випадку у розрахунку 

коригування має бути відповідна кількість «пар» рядків. Для кількох різних причин 

коригування складається відповідна кількість таких розрахунків коригування.  

Джерело: лист ДФС «Про особливості складання розрахунків коригування до податкових 

накладних, що видаються покупцям - платникам ПДВ» від 22.06.2018р. №18983/7/99-99-15-

03-02-17. 

 

12. Про формування ФОП податкового кредиту з вартості придбаних транспортних 

засобів 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що у зв’язку з 

неврегульованістю питання щодо формування податкового кредиту з вартості придбаних 

транспортних засобів, які будуть використовуватись у межах підприємницької діяльності 

платника ПДВ, ДФС України повідомила наступне. 

Відповідно до положень Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – 

ПКУ) процедури обліку об’єктів оподаткування визначені розділом VIII Порядку обліку 

платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

09.12.2011р. №1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.21.2011р. за 

№1562/20300 (далі – Порядок), зі змінам та доповненнями. 

Так, повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або 

через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів 

після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем 

обліку платника податків (п.8.4 розділу VIII Порядку). 

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання 

електронних документів, можуть подати повідомлення за формою №20-ОПП засобами 

електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного 

підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. 

Початком перебігу 10-денного строку є дата набуття права платником щодо об’єкта 

оподаткування відповідно до правовстановлюючих документів чи документів, що 

підтверджують право користування, розпорядження об’єктом оподаткування. 

Отже, ФОП при придбанні, зокрема, вантажного автомобіля має право включити до складу 

податкового кредиту суму ПДВ з вартості такого автомобіля при наявності належним чином 

складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) 

податкової накладної та задекларувати бюджетне відшкодування з ПДВ. 

При цьому ФОП зобов’язана нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази 

оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього 

дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для 

такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами, необоротними активами, у разі, 

якщо такі товари, необоротні активи призначаються для їх використання або починають 

використовуватися, зокрема в операціях, що не є господарською діяльністю платника ПДВ 

(крім випадків, передбачених п.189.9 ст.189 ПКУ). 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/343026.html. 

  

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/343026.html
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IV. ЄСВ та ПДФО 

 

1. Чи застосовується відповідальність до ФОП – пенсіонера за віком або особи з 

інвалідністю, яка помилково у додатку 5 до звіту щодо сум нарахованого ЄВ визначила 

зобов’язання та бажає скасувати подану звітність? 

У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску фізичними особами – 

підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, і які є 

пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю, суми єдиного внеску підлягають сплаті на 

загальних підставах та не підлягають скасуванню. 

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового 

внеску. Пунктом 3 розд. III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

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

№435), передбачено, що у разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску 

фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування , які 

отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст.26 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003р. 

№1058-IV, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, формують та 

подають до контролюючих органів Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та 

суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, 

що настає за звітним періодом. Відповідно до п.16 розд. II Порядку №435 відповідальним за 

правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник. 

У разі несвоєчасної сплати самостійно визначеного зобов’язання такі особи несуть 

відповідальність відповідно до ст.25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-VI. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 301.09. 

 

2. Оновлено форму звіту з ЄСВ та порядок його заповнення 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що Міністерством фінансів 

України наказом від 15.05.2018р. №511 (далі – Наказ №511) викладено у новій редакції 

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Порядок), 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.06.2018р. за №692/32144. Наказ №511 

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

опублікування, тобто з 1 серпня 2018 року (опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник 

України» від 06.07.2018р. №51). Зміни, внесені Наказом №511 відповідно до статей 4, 6 

розділу II та п.98 розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-VI, зі змінами. 

Змінами, внесеними Наказом №511 до Порядку, зокрема, передбачено, що для членів 

фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на 

інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються 

у річній звітності, що подається до 01 травня року за результатами фінансового року. Звіт щодо 

сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(далі – Звіт) подається за формою №Д5 із зазначенням типу форми «початкова». 

Зазначаємо, у разі, якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було 

зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), 
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зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, 

таблиця 5 додатка 4 до Порядку не формується та не надається. 

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано 

трудовий договір (цивільно-правовий договір), а потім знову укладено, на таку застраховану 

особу робиться два записи у таблиці 5 додатка 4 до Порядку: 

- перший – із зазначенням дати припинення трудових відносин; 

- другий – із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин. 

Слід зауважити, що графа 10 «Код типу нарахувань» заповнюється страхувальником лише у 

випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 – 14. У разі виявлення помилки у 

Звіті до закінчення строку подання Звіту страхувальник повторно формує та подає Звіт у 

повному обсязі до органу доходів і зборів за основним місцем обліку. Чинним вважається 

останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до закінчення строків 

подання звітності, визначених цим Порядком, який пройшов всі контролі при завантаженні до 

Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/343548.html. 

 

3. Яким чином нараховують та сплачують єдиний соціальний внесок «за себе» члени 

фермерського господарства? 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій» від 03.10.2017р. №2148-VIII  внесено зміни до Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. 

№2464-VI (далі – Закон №2464) відповідно до яких, починаючи з 01.01.2018р., члени 

фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на 

інших підставах, нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (далі – єдиний внесок) за себе у розмірі 22% на суму доходу (прибутку), 

отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При 

цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску 

на місяць. У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або 

окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, 

але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом 

№2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального 

страхового внеску. 

Зазначена категорія платників зобов’язана сплачувати за себе єдиний внесок, нарахований за 

календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний 

внесок. Право на звільнення від сплати єдиного внеску за себе мають члени фермерського 

господарства, якщо вони належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, 

або отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого 

ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003р. №1058-ІV, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. 

Джерело:  http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344329.html 

 

4. Чи є базою нарахування ЄСВ компенсована роботодавцем вартість невиробничих 

розмов працівників з мобільних телефонів, що рахуються на балансі юридичної особи? 

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), умови та 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/343548.html
http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344329.html
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порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення 

обліку, визначає Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-VI (далі – Закон №2464).  

Відповідно до п.1 частини першої ст.4 Закону №2464 платниками єдиного внеску є 

роботодавці, зокрема підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які 

використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або 

на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами. 

Пунктом 1 частини першої ст.7 Закону №2464 визначено, що базою нарахування єдиного 

внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за 

видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до 

Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. №108/95ВР, та сума винагороди фізичним 

особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Водночас 

частиною сьомою ст.7 Закону №2464 передбачено, що перелік видів виплат, на які не 

нараховується єдиний внесок, затверджується Кабінетом Міністрів України.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010р. №1170 затверджено Перелік видів 

виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний 

внесок, в якому не передбачено дохід у вигляді вартості невиробничих розмов працівниками 

з мобільних телефонів, що знаходяться на балансі роботодавця. 

Враховуючи викладене, базою нарахування єдиного внеску є сума нарахованої кожній 

застрахованій особі заробітної плати, яка включає компенсаційні виплати у вигляді вартості 

невиробничих розмов з мобільних телефонів, що знаходяться на балансі юридичної особи. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 301 підкатегорія 301.3. 

 

5. ЄСВ-помилки у звітності є підставою для проведення інспекційного відвідування  

Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області наголошує, що найбільш 

поширеними помилками, виявленими під час аналізу звітності роботодавців по єдиному 

соціальному внеску (далі - ЄСВ) є: 

- не відображено дані про початок та припинення трудових відносин роботодавця із 

застрахованою особою (ЗО); 

- допускаються помилки при проставленні ознак про наявність трудової книжки, про 

неповний робочий час; 

- невірно зазначаються суми перехідних виплат (відпускні, лікарняні); 

- невірно відображаються суми донарахованого ЄСВ до мінімального розміру (коли база 

нарахування ЄСВ (дохід) по застрахованій особі становить менше мінімальної заробітної 

плати за звітний місяць) тощо. 

Наслідком допущених помилок в звітності ЄСВ є недостовірні відомості у реєстрі 

застрахованих осіб, які прямим чином впливають на правильність обчислення страхового 

стажу, розрахунок розміру пенсій, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших 

соціальних виплат, а також, як вище було зазначено, використовуються для інформування 

контролюючих органів.  

Джерело: http://lviv.dsp.gov.ua/?p=14104. 

 

http://lviv.dsp.gov.ua/?p=14104
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6. Управління Фонду соціального страхування затвердило нову форму заяви-

розрахунку 

З 01.10.2018р. почне діяти нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального 

забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві. Документ 

оформлює та подає до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

України або його відділення страхувальник (роботодавець). Відповідну постанову «Про 

затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального 

забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності та 

деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФССУ» правління Фонду 

затвердило на своєму позачерговому засіданні 19 липня. 

Нова форма заяви-розрахунку об’єднала документи, на підставі яких здійснювалось 

фінансування страхувальників до реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України. 

Зокрема, відповідно до прийнятого Порядку, оформлена заява-розрахунок може бути передана 

роботодавцем і прийнята Фондом в електронному вигляді із застосуванням електронного 

цифрового підпису. 

Крім того, Порядок запроваджує нові підходи до обслуговування страхувальників, дозволить 

вдосконалити систему фінансування та упередити можливі помилки при визначенні розміру 

допомоги та страхових виплат. 

З цією метою робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюватимуть попередній контроль 

правильності нарахування виплат та у разі виявлення помилок надаватимуть рекомендації 

страхувальнику щодо їх усунення ще до фінансування виплат. Це дозволить уникнути 

штрафів, які сьогодні можуть накладатись на роботодавця у разі виявлення неправомірного 

використання коштів Фонду соціального страхування України під час перевірок за фактом вже 

профінансованих заяв-розрахунків. 

Також з 01 жовтня цього року набуває чинності система інформування роботодавцем про 

здійснені виплати застрахованим особам, що має на меті зменшити ризик можливих затримок 

при компенсації застрахованим особам втраченого заробітку за період хвороби (оплата за 

листками непрацездатності), виплаті допомоги по вагітності та пологах, здійсненні страхових 

виплат потерпілим на виробництві (ЄСВ). 

Джерело: http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958316;jsessionid=901283254

C69B31489E3935ECDC0B82C. 

  

http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958316;jsessionid=901283254C69B31489E3935ECDC0B82C
http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958316;jsessionid=901283254C69B31489E3935ECDC0B82C
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V. Трудові відносини 

 

1. «Сумісник» не зобов'язаний повідомляти роботодавця про звільнення з основного 

місця роботи 

Як відомо, працівник має право укладати трудовий договір на одному або одночасно на 

декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене 

законодавством, колективним договором або угодою сторін (ст.21 Кодексу законів про працю 

від 10.12.1971р. №322-VIII, далі -  КЗпП). 

Зазначена норма КЗпП дає право працівникам виконувати роботу на умовах сумісництва. 

Законодавством про працю не встановлено: 

- обов'язку працівника щодо повідомлення роботодавця, де він працює за сумісництвом, про 

звільнення з основного місця роботи; 

- відповідальності роботодавця за неповідомлення його сумісником про звільнення з 

основного місця роботи. 

У разі повідомлення роботодавця працівником-сумісником про звільнення з основного місця 

роботи, роботодавцю слід видати відповідні накази (розпорядження), які засвідчать наявність 

у працівника основного місця роботи. 

Джерело:http://km.dsp.gov.ua/news/246-sumsnik-ne-zobovyazaniy-povdomlyati-robotodavcya-

pro-zvlnennya-z-osnovnogo-mscya-roboti.html/. 

 

2. Яка відповідальність передбачена за неповернення протягом трьох банківських днів 

авансу, виданого працівнику перед від’їздом у відрядження, яке було відмінено? 

Кошти (аванс) відрядженому працівникові повинні видаватися перед від’їздом у відрядження. 

Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, то він повинен протягом трьох 

банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до каси підприємства 

зазначені кошти. При цьому, у разі неповернення таким працівником протягом трьох 

банківських днів авансу на відрядження, сума коштів, отриманих платником податку на 

відрядження або під звіт, включається до оподатковуваного доходу такого працівника. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР  категорія 109.2. 

 

3. З 01.10.2018р. для отримання лікарняних та декретних до ФСС необхідно подавати 

нову форму заяви-розрахунку 

19.07.2018р. затверджено Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального 

забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду. 

Зокрема, документ з 01 жовтня цього року вводить у дію нову форму заяви-розрахунку і 

впроваджує систему оперативного інформування роботодавцями про здійснення виплат 

застрахованим особам шляхом надання Фонду повідомлення.  

Також було затверджено Порядок призначення, перерахування та проведення страхових 

виплат, які Фонд здійснює потерпілим на виробництві та членам їх сімей, чим приведено 

даний Порядок у відповідність до норм діючого законодавства. 

Джерело:http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958263;jsessionid=03D4A1ED

F9BA78FCBB0E39491F235A17. 

http://km.dsp.gov.ua/news/246-sumsnik-ne-zobovyazaniy-povdomlyati-robotodavcya-pro-zvlnennya-z-osnovnogo-mscya-roboti.html
http://km.dsp.gov.ua/news/246-sumsnik-ne-zobovyazaniy-povdomlyati-robotodavcya-pro-zvlnennya-z-osnovnogo-mscya-roboti.html
http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958263;jsessionid=03D4A1EDF9BA78FCBB0E39491F235A17
http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958263;jsessionid=03D4A1EDF9BA78FCBB0E39491F235A17
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4. Щодо отримання на підприємстві відпустки без збереження заробітної плати 

Відповідно до ст.84 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII (далі – 

КЗпП) та ст.25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996р. №504/96-ВР (далі – Закон 

№504) працівнику за його бажанням надається відпустка без збереження заробітної плати 

в обов’язковому порядку, зокрема, у таких випадках: 

- матері або батьку, який виховує дітей без матері, що має двох і більше дітей віком до 15 

років або дитину-інваліда, – тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 

- чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, – тривалістю до 14 

календарних днів; 

- матері або іншим особам, визначеним законом, в разі якщо дитина потребує домашнього 

догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення 

дитиною шестирічного віку; працюючим пенсіонерам за віком та інвалідам III групи – 

тривалістю до 30 календарних днів щорічно; інвалідам I та II груп – тривалістю до 60 

календарних днів щорічно; особам, які одружуються, – тривалістю до 10 календарних днів; 

працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, 

мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без 

урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад, також інших рідних – 

тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця 

поховання та назад; працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який 

за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, – тривалістю, 

визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів; працівникам для 

завершення санаторно-курортного лікування – тривалістю, визначеною у медичному 

висновку; працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - 

тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до 

місцезнаходження навчального закладу та назад; працівникам, допущеним до складання 

вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також 

працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують 

індивідуальний план підготовки, – тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження 

вищого навчального закладу або закладу науки і назад; сумісникам – на термін до закінчення 

відпустки за основним місцем роботи; працівникам, які не використали за попереднім місцем 

роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них 

грошову компенсацію, – тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному 

підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи; працівникам, діти 

яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, – 

тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до 

місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі; працівникам на період 

проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням 

часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після 

прийняття рішення про припинення антитерористичної операції.  

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без 

збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником 

або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік (ч.2 ст. 84 КЗпП 

України, ст.26 Закону №504). 

Міністерство соціальної політики в листі від 29.04.2016р. №243/13/116-16 роз’яснило, що 

важливими гарантіями при наданні відпусток без збереження заробітної плати, встановленими 

ст.25 і 26 Закону №504, є те, що на час їх надання за працівником зберігається його місце 

роботи (посада), а час перебування в таких відпустках зараховується до стажу роботи, що дає 

право на щорічну основну відпустку. Статтею 4 Закону №504 визначені види відпусток, які 
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надаються працівникам. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що законодавством, 

колективним договором, угодою та трудовим договором можуть встановлюватись інші види 

відпусток. Тобто колективним чи трудовим договором можуть встановлюватись лише інші 

види відпусток, які не визначені у ст.4 Закону №504. Варто зазначити, що норма ч.2 ст.4 

Закону №504 не поширюється на відпустки без збереження заробітної плати, так як такий вид 

відпусток визначений Законом та встановлена конкретна тривалість цих відпусток. 

Відповідно до ч.3 ст.23 Закону №504 оплата інших видів відпусток, передбачених 

колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що 

залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до 

бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором 

працівники. В установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата 

цих відпусток провадиться в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел. 

Міністерство соціальної політики наголошує, що інші види відпусток, передбачені 

колективним договором, угодою та трудовим договором, мають бути оплачені. Встановлення 

інших видів неоплачених відпусток є порушенням законодавства про працю. 

Джерело: http://dp.dsp.gov.ua/news-1518.html. 
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VI. Спрощена система оподаткування 

 

1. До якого бюджету ФО – резиденту необхідно сплатити ПДФО у разі отримання 

спадщини/подарунку? 

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що підлягає оподаткуванню, і 

зазначається в річній податковій декларації про майновий стан і доходи, крім спадкоємців-

нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів 

спадщини або в сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це 

посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття 

спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за 

нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями – 

резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини або в 

сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це посадовою особою 

відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Відповідно до 

пп.168.4.5 п.168.4 ст.168 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – 

ПКУ), фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розд. ІV ПКУ за нарахування та 

утримання збору, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету, зокрема: 

- у разі нотаріального посвідчення договорів куплі-продажу майна резидентами та 

нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину 

нерезидентам - за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв); 

- в інших випадках – за її податковою адресою. 

При цьому, податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її 

проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі 

(п.45.1 ст.45 ПКУ). 

Джерело: http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344329.html. 

 

2. Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат 

суму сплаченого земельного податку? 

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців визначений ст.177 Податкового 

кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), тоді як перелік витрат, 

безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від 

провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування визначений п.177.4 

ст.177 ПКУ. До переліку таких витрат, належать суми податків, зборів, які пов’язані з 

проведенням господарської діяльності фізичної особи – підприємця, крім, зокрема податку на 

майно (пп.177.4.3 п.177.4 ст.177 ПКУ). Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній 

системі оподаткування не має права включити до складу своїх витрат суму сплаченого 

земельного податку за земельну ділянку під приміщенням, яке використовується при 

здійсненні підприємницької діяльності. 

Джерело: http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344329.html. 

 

3. Чи має право ФОП - платник ЄП здавати в оренду частину земельної ділянки, площа 

якої не перевищує 0,2 гектара, якщо загальна площа земельної ділянки більше 0,2 

гектара? 

Фізична особа–підприємець–платник єдиного податку може здавати частину земельної 

ділянки в оренду, площа якої не перевищує 0,2 гектара, за умови, якщо решта земельної 

http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344329.html
http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344329.html
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ділянки не перебуває в оренді. Згідно із п.1 ст.42 Господарського кодексу України від 

16.01.2003р. №436-IV підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 

ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) 

з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. 

Відповідно до п.1 ст.320 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-ІV власник має 

право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, 

встановлених законом. Вказане положення також стосується використання майна, яке 

надається в оренду підприємцем на спрощеній системі оподаткування. 

Підпунктом 291.5.3 п.291.5 ст.291 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI 

передбачено, зокрема, що фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, 

загальна площа яких перевищує 0,2 гектара не можуть бути платниками єдиного податку. 

Джерело: http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344329.html. 

 

4. У разі порушення спрощенцями I-II груп термінів сплати авансових внесків єдиного 

податку застосовуються штрафні санкції 

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) за правильність обчислення, своєчасність та 

повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій 

(п.300.1 ст.300 ПКУ). 

Згідно з п.122.1 ст.122 ПКУ несплата (неперерахування) фізичною особою - платником 

єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 п.291.4 ст.291 ПКУ (платники єдиного податку 

першої і другої груп), авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені 

ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, 

обраної платником єдиного податку відповідно до ПКУ. 

У разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних (фінансових) 

санкцій (штрафів) за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, такому платнику податків 

надсилаються (вручаються) податкові повідомлення – рішення (п.116.1 ст.116 ПКУ). 

У разі застосування штрафних санкцій за порушення строків сплати грошових зобов’язань 

складається податкове повідомлення-рішення за формою «Ш», згідно з вимогами, 

установленими Порядком надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-

рішень платникам податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 

28.12.2015р. №1204. 

Відповідно до п.86.8 ст.86 ПКУ податкове повідомлення-рішення приймається керівником 

(його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу протягом десяти 

робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або 

особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки у порядку, передбаченому ст. 58 

ПКУ, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень 

посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у 

порядку, визначеному п.44.7 ст.44 ПКУ, приймається з урахуванням висновку про результати 

розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів - протягом трьох робочих 

днів, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання 

(надсилання) письмової відповіді платнику податків. 

Пунктом 75.1 ст.75 ПКУ передбачено, що контролюючі органи мають право проводити 

камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні 

http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344329.html
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перевірки. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній 

особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем 

проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про 

вручення або у порядку, визначеному п.42.4 ст.42 ПКУ (абзац другий п.58.3 ст.58 ПКУ). 

Отже, у разі порушення платниками єдиного податку першої та другої груп строків сплати 

авансових внесків єдиного податку, нарахування штрафних санкцій здійснюється за 

результатами акта перевірки (камеральної або документальної) контролюючими органами, в 

розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку, за кожний 

випадок несвоєчасної сплати або несплати авансових внесків єдиного податку та складаються 

податкові повідомлення-рішення за формою «Ш», в яких зазначається сума штрафної 

(фінансової) санкції. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 107.11. 

 

5. Якщо підприємець–«єдинник» здійснює діяльність не за місцем податкової адреси: 

ставки єдиного податку 

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані 

ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 

1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, 

третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки) (п.293.1 ст.293 Податкового кодексу 

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

Пунктом 293.2 ст.293 ПКУ визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються 

сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що 

створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для 

фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду 

господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму; 

2) для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати (п.293.2 ст.293 ПКУ). 

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів 

господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 

встановлений для таких видів господарської діяльності.  

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності 

на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується 

максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений ст.293 ПКУ для відповідної групи 

таких платників єдиного податку (п.293.7 ст.293 ПКУ). 

Фізична особа – підприємець до контролюючого органу за своєю податковою адресою подає 

заяви, звітність, отримує довідки, сплачує податки, тобто податкова адреса безпосередньо 

пов’язана з діяльністю підприємця, при цьому господарську діяльність вона може здійснювати 

на свій вибір за межами сільської, селищної, місцевої ради, в якій розташована її податкова 

адреса, в цьому випадку сплачується максимальний розмір ставки єдиного податку. 

Джерело: http://kherson.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/345015.html. 

 

http://kherson.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/345015.html
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VI. Інші новини законодавства 

 

1. Дохід нараховано, але не сплачено: коли до бюджету перераховується військовий збір? 

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету 

здійснюється у порядку, встановленому ст.168 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI (далі – ПКУ) для податку на доходи фізичних осіб за ставкою 1,5% від об’єкта 

оподаткування. Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не 

виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого 

нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, 

встановлені для місячного податкового періоду. Тобто не пізніше 30 календарних днів, 

наступних за місяцем нарахування доходу. 

Отже, якщо податковий агент нараховує, але не виплачує платнику податку дохід, то 

військовий збір, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає 

перерахуванню до бюджету податковим агентом не пізніше 30 календарних днів, наступних 

за місяцем нарахування доходу. 

Зазначена норма передбачена пп.168.1.5 ст.168; пп.1.4 п.16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344563.html. 

 

2. Заокруглення сум розрахунків готівкою: відображення у фіскальному чеку і 

оприбуткування 

Відповідно до п.5 розд. І Положення про форму і зміст розрахункових документів, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016р. №13 із змінами і 

доповненнями, розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових 

операцій на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок 

загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена 

технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.  

Таким чином, суб’єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах 

розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах 

фіскального чеку наступним чином: після рядка 7 фіскального чеку перед рядком 8 

фіскального чеку додати нові рядки «Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) 

за чеком до заокруглення» та «заокруглена знижка/заокруглена надбавка»; в рядку 8 

фіскального чеку «СУМА» зазначати «Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) 

за чеком після заокруглення». Саме вказана сума вважається сумою розрахунку за відповідним 

розрахунковим документом.  

До підсумку розрахункових операцій Z-звіту та Х-звіту відповідно до пп.15 та 17 Вимог щодо 

реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер 

застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002р. №199 із 

змінами і доповненнями, має потрапляти загальний підсумок розрахункових операцій за 

реалізовані товари (надані послуги), тобто сума з розрахункових документів після 

заокруглення. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 109.10. 

 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344563.html
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3. Засновник фермерського господарства, який надав власну ділянку для ведення 

фермерського господарства, є платником земельного податку 

Відповідно до ст.125 Земельного кодексу України від 25.10.2001р. №2768-III право власності 

на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної 

ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. 

Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та 

зареєстровані відповідно до законодавства. 

Оскільки платником за земельну ділянку є власник земельної ділянки, то фізична особа – 

засновник фермерського господарства, що отримала правовстановлюючий документ на 

земельну ділянку, в якому визначено цільове призначення земельної ділянки – для ведення 

фермерського господарства, сплачує земельний податок за вказану земельну ділянку. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/345516.html. 

 

4. Протягом місяця придбано та продано легковий автомобіль: чи треба звітувати 

юридичній особі 

При переході права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого 

протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього 

року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт 

оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності 

на цей об’єкт (пп.267.6.5 п.267.6 ст.267 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р.                 

№2755-VI). Якщо протягом одного календарного місяця відбулася державна реєстрація 

придбання та зняття з обліку (продажу) транспортного засобу однією юридичною особою, то 

для цієї юридичної особи дата початку сплати транспортного податку та дата припинення його 

обчислення збігаються – початок місяця, у якому набуто та втрачено право власності на об’єкт 

оподаткування. Таким чином, для юридичної особи, яка протягом одного календарного місяця 

придбала у власність легковий автомобіль та продала його, обов’язок подання податкової 

декларації з транспортного податку та, відповідно, сплати податку не виникає. 

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344716.html. 

 

5. Запровадження сервісу надання електронних документів з підтвердженим QR-кодом 

Повідомляємо, що за інформацією, отриманою від Пенсійного фонду України, запроваджено 

новий сервіс надання електронних документів з підтвердженим QR-кодом. Сервіс надається 

для користувачів Веб-порталу Пенсійного фонду України, які увійшли на Портал за 

допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). 

Через Веб-портал Пенсійного фонду України можна отримати такі електронні документи з 

QR-кодом: 

- довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидій (містить дані про розмір пенсії, 

без урахування окремих видів виплат); 

- довідку про доходи пенсіонера (загальний розмір призначеної пенсії); 

- індивідуальні відомості про застраховану особу (форма ОК-5) (містять інформацію про 

страховий стаж, заробітну плату та сплату страхових внесків страхувальниками); 

- витяг з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

Зазначені документи дійсні для пред’явлення до органів фіскальної служби. 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/345516.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344716.html
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Перевірити достовірність видачі електронних документів з QR-кодом можна через Веб-портал 

електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Верифікація виданих 

документів» http://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/DocConfirm. 

Електронний документ з QR-кодом, підписаний електронним цифровим підписом Пенсійного 

фонду України, згідно чинного законодавства, є аналогом паперового документу, підписаного 

відповідальною особою в органі Фонду. 

Джерело: http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/345001.html. 

 

6. Форми фінансової звітності, які повинні подавати платники податку на прибуток та 

неприбуткові організації 

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). 

Платниками податку на прибуток – суб’єктами мікропідприємств, малого підприємництва, 

представництвами іноземних суб’єктів господарювання, крім тих, які складають фінансову 

звітність за міжнародними стандартами, подається разом з квартальною або річною 

податковою декларацією скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу і 

Звіту про фінансові результати (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-м,      

ф. №2-м), Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-мс, ф. №2-мс). 

Банки разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств подають 

відповідну проміжну або річну фінансову звітність за формою, затвердженою постановою 

Правління Національного банку України від 24.10.2011р. №373. 

Неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які 

підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається 

разом зі Звітом Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про 

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

Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих 

підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі Балансу і Звіту 

про фінансові результати (Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-м,                             

ф. №2-м), Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. №1-мс, ф. №2-мс). 

Суб’єкти державного сектора разом зі Звітом подають форми фінансової звітності у складі 

Балансу (форма №1-дс), Звіту про фінансові результати (форма №2-дс), Звіту про рух 

грошових коштів (форма №3-дс), Звіту про власний капітал (форма №4-дс), Приміток до річної 

фінансової звітності (форма №5-дс). 

 Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/345318.html. 

 

http://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/DocConfirm
http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/345001.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/345318.html

