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І. Основні новини законодавства 

 

1. Внесено зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування акцизним 

податком легкових транспортних засобів 

25.11.2018р. набрали чинності Закони України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» №2611-VIII 

від 08.11.2018р. (далі – Закон №2611-VIII) та «Про внесення змін до Митного кодексу України 

та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну 

територію України» №2612-VIII від 08.11.2018р. (далі – Закон №2612-VIII). 

Законом №2611-VIII запроваджується нова модель оподаткування акцизним податком 

легкових транспортних засобів, а Законом №2612-VIII врегульовуються питання ввезення 

транспортних засобів на митну територію України, забезпечення контролю за переміщенням, 

цільовим використанням транспортних засобів, поміщених в митний режим транзиту чи 

тимчасового ввезення, та посилюється відповідальність громадян за порушення митних 

правил. 

Зокрема, ставка акцизного податку на автомобіль із двигуном внутрішнього згорання 

визначатиметься за формулою:  

Ставка = Ставка базова х Кдвигун х Квік, 

де Ставка базова – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу; 

Кдвигун – коефіцієнт, що визначається діленням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього 

згоряння відповідного транспортного засобу в кубічних сантиметрах на 1000 кубічних 

сантиметрів; 

Квік – коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за 

роком виробництва відповідного транспортного засобу, до року визначення ставки податку 

(для нових транспортних засобів і транспортних засобів, що використовувалися до одного 

повного календарного року, коефіцієнт дорівнює 1, а для транспортних засобів, що 

використовувалися понад п’ятнадцять повних календарних років, коефіцієнт дорівнює 15). 

Ставки акцизного податку для електромобілів встановлені у розмірі 100 євро за 1 штуку. 
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ІІ. Податок на прибуток 

 

1. Затверджено узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування податкових 

різниць, передбачених п.140.5 ст.140 ПКУ 

Міністерство фінансів України наказом від №887 від 14.11.2018р. затвердило Узагальнюючу 

податкову консультацію щодо застосування положень підпунктів 140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5 

статті 140 Податкового кодексу України стосовно визначення податкового (звітного) періоду 

для коригування фінансового результату до оподаткування (далі – УПК №887). 

Зокрема, в УПК №887 зазначено, що для цілей визнання операції контрольованою платнику 

податку необхідно використовувати дані бухгалтерського обліку за відповідний звітний 

(податковий) рік, у якому проводилися такі господарські операції. 

Таким чином, оскільки вартісні критерії визнання операції (операцій), контрольованою для 

цілей виконання вимог ст.39 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі – 

ПКУ), обраховуються за результатами податкового (звітного) року, то коригування 

фінансового результату до оподаткування за операціями з нерезидентами, визначеними в 

абзаці 3 та 4 пп.140.5.4 і пп.140.5.6 п.140.5 ст.140 ПКУ, здійснюються за результатами 

податкового (звітного) року та відображаються у податковій декларації з податку на прибуток 

підприємств за податковий (звітний) рік. 

 

2. Компенсація витрат покупця-фізичної особи, понесених у зв’язку з поверненням 

продукції неналежної якості, не призводить до виникнення податкових різниць 

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) в ІПК «Щодо оподаткування операцій з 

виплати компенсації витрат споживача у зв'язку з поверненням товарів в рамках виконання 

гарантійних зобов'язань при здійсненні роздрібного продажу товарів через Інтернет-магазин» 

№4667/6/99-99-15-02-02-15/ІПК від 02.11.2018р. роз’яснила особливості оподаткування 

операцій з виплати компенсації витрат споживача у зв’язку з поверненням товарів в рамках 

виконання гарантійних зобов’язань при здійсненні роздрібного продажу товарів через 

Інтернет-магазин. 

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України №2755-VI від 

02.12.2010р. (далі – ПКУ) об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом 

коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного за правилами 

бухгалтерського обліку, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ. 

Згідно з пп.140.5.11 п.140.5 ст.140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду 

збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно 

до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є 

платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які 

оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п.44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні 

положення» ПКУ. 

Статтею 549 Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003р. передбачено, що 

неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати 

кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.  

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно 

виконаного зобов’язання.  

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового 

зобов’язання за кожен день прострочення виконання. 
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Закон України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991р. (далі – Закон №1023) 

передбачає, що будь-які витрати, пов’язані з поверненням продукції, покладаються на 

продавця (виконавця), який повинен відшкодувати витрати споживача у зв’язку з поверненням 

продукції (ч.5 ст.12 Закону №1023). 

Тобто відшкодування продавцем витрат споживача у зв’язку з поверненням таким споживачем 

продукції не підпадає під визначення неустойки (штрафу, пені) згідно з нормами цивільного 

законодавства, та різниця для коригування фінансового результату податкового (звітного) 

періоду відповідно до пп.140.5.11 п.140.5 ст.140 ПКУ не виникає. 
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ІІІ. Податок на додану вартість 

 

1. Оновлено ознаки для моніторингу ПН/РК 

Кабінет Міністрів України постановою «Про внесення змін до пункту 3 Порядку зупинення 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних» №936 від 24.10.2018р. (далі – Постанова №936) вніс зміни до п.3 Порядку 

зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №117 від 

21.02.2018р. 

Внесені зміни передбачатимуть перевірку податкових накладних/розрахунків коригування 

(крім розрахунків коригування, складених у разі зменшення суми компенсації вартості 

товарів/послуг їх постачальнику), що подаються на реєстрацію в Єдиному реєстрі 

податкових накладних (далі – ЄРПН) до проведення моніторингу, відповідно до таких ознак: 

1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за 

операцією, що є звільненою від оподаткування; 

2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних/розрахунках 

коригування (крім розрахунків коригування, поданих на реєстрацію в місяці, іншому, ніж 

місяць, у якому вони складені), зареєстрованих у ЄРПН у поточному місяці, з урахуванням 

поданої на реєстрацію в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування становить 

менше 500 тис. грн за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений в них у 

поточному місяці за операціями з одним отримувачем – платником податку, не 

перевищує 50 тис. грн, та керівник – посадова особа такого платника податку є особою, яка 

займає аналогічну посаду не більше, ніж у трьох (включно) платників податку; 

3) одночасно значення показників D та P, розрахованих у наведеному в цьому підпункті, 

мають такі розміри: D > 0,05, P < P м х 1,4. 

Постанова №936 набрала чинності 10.11.2018р. 

 

2. Державна фіскальна служба України роз’яснила порядок заповнення нових форм 

податкових накладних, що діють з 01.12.2018р. 

У листі «Щодо окремих особливостей складання та реєстрації податкових накладних та 

розрахунків коригування до податкових накладних» №36942/7/99-99-15-03-02-17 від 

27.11.2018р. ДФС наголосила, що з 01.12.2018р. реєстрація податкових накладних та 

розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) 

здійснюється за новою формою, незалежно від дати складання таких податкових накладних і 

розрахунків коригування. 

При цьому, податкові накладні та розрахунки коригування, які були подані на реєстрацію до 

01.12.2018р. і реєстрація яких була зупинена, у подальшому (у разі прийняття відповідного 

рішення) реєструються в ЄРПН за формою, за якою такі документи були подані до ЄРПН. 

Крім того, ДФС акцентувала увагу на внесені зміни та надала пояснення щодо заповнення 

податкових накладних і розрахунків коригування в окремих випадках. 

 

3. Дебіторська грошова заборгованість, що виникла у зв’язку із невідшкодованою 

сумою податку з Державного бюджету України, не підлягає постачанню (продажу) 

ДФС в ІПК «Щодо можливості постачання (продажу) дебіторської грошової заборгованості, 

що виникла у зв'язку із невідшкодованою сумою податку з Державного бюджету України» 
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№4746/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 08.11.2018р. наголосила, що платники податку, які мають 

право на бюджетне відшкодування відповідно до ст.200 розділу V Податкового кодексу 

України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі – ПКУ) та подали заяву про повернення суми 

бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження 

контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами 

камеральної перевірки, а у випадках, визначених пунктом 200.11 статті 200 розділу V ПКУ, - 

за результатами перевірки, зазначеної у такому пункті, що проводяться відповідно до ПКУ. 

Враховуючи викладене, право на отримання відшкодування сум податку з Державного 

бюджету України має виключно та особа, яка задекларувала таку суму у податковій декларації 

з ПДВ і подала до контролюючого органу відповідну заяву про повернення суми бюджетного 

відшкодування. При цьому нормами ПКУ не передбачено можливості відшкодування сум 

податку з Державного бюджету України іншим особам, у яких, згідно з чинним 

законодавством, право на відшкодування сум податку з бюджету відсутнє. 

 

4. Пеня, обчислена платником податків самостійно за заниження податкових 

зобов’язань, у декларації з ПДВ не відображається 

Порядок нарахування пені визначено статтею 129 Податкового кодексу України №2755-VI 

від 02.12.2010р. (далі – ПКУ). 

Відповідно до п.129.9 ст.129 ПКУ, у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок 

самостійного виявлення платником податку помилок, відповідно до ст.50 ПКУ, пеня, 

передбачена ст.129 ПКУ, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені 

протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати 

грошового зобов’язання, визначеного ПКУ. 

Згідно з п.129.3 ст.129 ПКУ нарахування пені закінчується у день зарахування коштів на 

відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, 

та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань. 

Відповідно до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану 

вартість, затверджених наказом Міністерства фінансів України №21 від 28.01.2016р., в 

уточнюючому розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно 

виявлених помилок не передбачено графу для самостійного нарахування суми пені у разі 

заниження податкового зобов’язання. 

Таким чином сума пені в інформаційній системі органів ДФС розраховується автоматично 

відповідно до реалізованого в ІТС «Податковий блок» алгоритму розрахунку суми пені у разі 

самостійного виявлення платником заниження податкового зобов’язання з ПДВ. 

Джерело: ІПК «Щодо практичного застосування окремих норм податкового та іншого 

законодавства в частині визначення дати початку нарахування пені у разі самостійного 

виявлення платником заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість і 

відображення суми пені в податковій звітності» №4883/6/99-99-07-02-01-15/ІПК від 

19.11.2018р. 
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ІV. Трудові відносини 

 

1. Фонд соціального страхування України нагадав про необхідність подання 

повідомлення про проведення виплат матеріального забезпечення застрахованим особам 

Фонд соціального страхування України (далі – ФСС) у листі «Щодо подання Повідомлення 

про виплату коштів застрахованим особам» №2.4-38-3513 від 12.11.2018р. нагадав, що з 

01.10.2018р. набув чинності 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 

соціального страхування України, затверджений постановою Правління Фонду соціального 

страхування України №12 від 19.07.2018р. (далі - Порядок №12).  

Відповідно до п.10 Порядку №12 після проведення виплат за рахунок коштів ФСС 

страхувальник подає повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною у додатку 2 

до Порядку №12.  

Таке повідомлення варто подавати до робочого органу виконавчої дирекції ФСС у разі, якщо 

заява-розрахунок подавалась у період з 01.10.2018р. 

 

2. Роз’яснено особливості обчислення страхового стажу для заповнення нової заяви-

розрахунку 

Фонд соціального страхування України (далі – ФСС)  інформує, що з 01.10.2018р. Порядком 

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 соціального страхування України (постанова Правління Фонду 

соціального страхування України №12 від 19.07.2018р.) затверджено нову форму заяви-

розрахунку, яку подає страхувальник для фінансування ФСС відповідного виду матеріального 

забезпечення.  

У зв’язку з цим, ФСС роз’яснив особливості заповнення окремих колонок розрахунку.  

Крім того, ФСС звернув увагу на те, чим керуватись при визначенні страхового стажу за різні 

періоди.  

А саме за період, починаючи з 01.01.2011р. і до теперішнього часу, страховий стаж 

обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

А за період до 31.12.2010р. страховий стаж обчислюється у відповідності до даних, зазначених 

у трудовій книжці, і зараховуються періоди перебування особи в трудових відносинах.  

За період з 19.10.1998р. по 31.12.2010р. визначення загального трудового стажу здійснюється 

відповідно до Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам 

допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України №1658 від 19.10.1998р.  

За період до 19.10.1998р. – відповідно до Правил обчислення безперервного трудового стажу 

робітників та службовців при призначенні допомоги по державному соціальному 

страхуванню, затверджених постановою Ради Міністрів СРСР №252 від 13.04.1973р. 

Колонка 22 заповнюється з метою контролю за виконанням норм пункту 29 Порядку 

обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку 

виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України №1266 від 26.09.2001р., а також частини четвертої 

статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» №1105-XIV від 23.09.1999р.  

Джерело: офіційний веб-портал Фонду соціального страхування України 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/961503. 
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V. Інші новини законодавства 

 

1. Київська міська рада затвердила ставки місцевих податків на 2019 рік 

Набрало чинності Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів 

у м. Києві» №1910/5974 від 18.10.2018р. (далі – Рішення). 

Даним Рішенням актуалізовано: 

 ставки та пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

 ставки та пільги з податку на землю. 

Зміни, внесені Рішенням, застосовуються, починаючи з 01.01.2019р. 

 

2. Затверджено новий порядок отримання довідки про відсутність заборгованості з 

платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи 

07.11.2018р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України №733 від 03.09.2018р., яким 

затверджено Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Порядок). 

Для отримання довідки платник подає відповідну заяву (на його вибір): 

 у паперовій формі – до державної податкової інспекції (далі – ДПІ) за основним місцем 

обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого 

здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо заяву подано до ДПІ, вона 

передається до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з 

погашення податкового боргу (далі – уповноважений орган); 

 у електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину 

електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» №851-ІV від 22.05.2003р., «Про електронні довірчі послуги» 

№2155-VIII від 05.10.2017р. 

Довідка або відмова у наданні довідки готуються уповноваженим органом протягом 5 робочих 

днів з дня, наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано, та безоплатно 

надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві. 

У довідці обов’язково зазначається термін її дії, який становить 10 календарних днів з дати її 

формування. 

 

3. Викладено у новій редакції Вимоги до написання найменування юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу 

Міністерство юстиції України наказом №3236/5 від 17.10.2018р. виклав у новій редакції 

Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, 

громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки. 

Зокрема, визначено перелік літер українського та латинського алфавіту, розділових знаків та 

символів, арабських та римських цифр, які можуть бути використані у найменуванні. 

Наказ набрав чинності 10.11.2018р. 
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4. Затверджено перелік товарів, які підлягають заходам офіційного контролю на 

митниці 

Кабінет Міністрів України постановою «Деякі питання проведення заходів офіційного 

контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)» 

№960 від 24.10.2018р. (далі – Постанова №960) затвердив: 

 перелік товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою 

транзиту) підлягають заходам офіційного контролю; 

 перелік документів і відомостей, що підлягають перевірці під час попереднього 

документального контролю. 

Постанова №960 набрала чинності 17.11.2018р. 

 

5. Податкове зобов’язання (борг) суб’єкта господарювання може бути погашено за 

рахунок іншої особи 

В індивідуальній податковій консультації «Щодо погашення податкового боргу платника 

податків по податках та зборах» №4659/6/99-99-13-02-03-15/ІПК від 02.11.2018р. ДФС 

наголосила, що грошове зобов’язання (крім єдиного внеску) або податковий борг платника 

податків по податках та зборах може погасити інший суб’єкт господарювання за умови, що 

такий суб’єкт господарювання є представником платника податку, який діє від імені та за 

рахунок такого платника. 

Водночас, якщо сума грошового зобов’язання або податкового боргу платника податків була 

погашена іншим суб’єктом господарювання (юридичною особою), ніж його представником, 

то сплачена сума включається до складу доходу платника податків, за якого було сплачено 

грошове зобов’язання або борг. 


