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І. Основні зміни в законодавстві 

1. Нові правила заокруглення застосовуватимуться до загальних сум готівкових 

розрахунків 

Нацбанк повідомив, що з 1 липня 2018 року в Україні застосовуватимуться правила 

заокруглення загальних сум готівкових розрахунків. Крім того, припиняється карбування 

монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок 

Відповідні норми містяться у постанові Національного банку України «Про оптимізацію 

обігу монет дрібних номіналів» від 15.03.2018р. №25, якою передбачається: 

1)   Нацбанк припиняє карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Водночас 

усі ці номінали розмінних монет і надалі залишатимуться в обігу. Проте у подальшому 

готівковий обіг не буде поповнюватися новими монетами зазначених номіналів. 

2)  Монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок продовжуватимуть виконувати функцію засобу 

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

3)  Для спрощення розрахунків встановлюватимуться правила заокруглення загальної 

суми покупки: 

- сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в сторону зменшення до 

найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок; 

- сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в сторону збільшення до 

найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок. 

4) У разі наявності у покупця монет дрібних номіналів він і надалі може ними 

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

решту цими номіналами. 

5) Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься. 

6) Населення і надалі зможе використовувати розмінні монети дрібних номіналів, а 

торговельна мережа – встановлювати маркетингові ціни, які закінчуються на 99 коп. 

Для спрощення розрахунків встановлюватимуться правила заокруглення загальної 

суми покупки: сума, яка закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в сторону 

зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок; сума, яка закінчується 

від 5 до 9 копійок, заокруглюється в сторону збільшення до найближчої суми, яка 

закінчується на 0 копійок. 

Джерело: постанова Національного банку України «Про оптимізацію обігу монет дрібних 

номіналів» від 15.03.2018р. №25. 

 

2. Чергове оновлення плану-графіку планових перевірок ДФСУ на 2018 рік  

ДФСУ на своєму офіційному сайті оприлюднила оновлений план-графік документальних 

планових перевірок платників податків на 2018 рік. План-графік доступний за посиланням: 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html. 

 

3. Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг 

ДФСУ на офіційному веб-сайті оприлюднила перелік суб’єктів господарювання, які мають 

податковий борг. Реєстр доступний за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--

perelik/pereliki-/296361.html. 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html
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ІІ. Податок на прибуток 

1. Податок на прибуток підприємств: пільги в оподаткуванні 

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадало умови для звільнення платників 

податків від сплати податку на прибуток.  

Так, що звільнення від оподаткування прибутку підприємств передбачено статтею 142 

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

Відповідно до п.142.1 ст.142 ПКУ звільняється від оподаткування прибуток підприємств та 

організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, 

отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім 

підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів 

комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових 

договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від 

імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом 

попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне 

місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних 

працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить 

протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. 

Згідно з п.142.2 ст.142 ПКУ, на період підготовки до зняття і зняття з експлуатації 

енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі 

кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття 

Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему. 

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування 

коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за 

результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити 

пеню, нараховану відповідно до ПКУ. 

Джерело: http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/329814.html. 

 

2. Сплата податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів 

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів 

встановлений у п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі 

– ПКУ). 

Так, відповідно до норм ПКУ у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник 

податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, 

проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є 

оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст.137 ПКУ. 

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, 

над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за 

результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. 

У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі 

всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою 

18%. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. 

http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/329814.html
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При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для 

обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту 

оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. 

Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою 

дивідендів. 

Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з 

податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення 

нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у 

податковій декларації за такий податковий (звітний) період. 

У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, 

перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання підприємством - емітентом 

корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення 

переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних періодів до повного 

його погашення, а під час отримання від’ємного значення об’єкта оподаткування такого 

наступного періоду - на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових (звітних) 

періодів до повного його погашення. 

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не 

підлягає поверненню платнику податків. 

При цьому якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під 

час виплати згідно з нормами п.57.1-1 ст.57 ПКУ, незалежно від того, чи є особа платником 

податку. 

Джерело: http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/327886.html. 

http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/327886.html
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ІІІ. Податок на додану вартість  

1. Блокування податкових накладних у 2018 році 

Кабінет Міністрів України постановою від 21.02.2018р. №117 затвердив нові порядки з 

питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних. Нові критерії блокування ПН/РК доручено розробити 

ДФСУ. 

Даною Постановою врегульовано питання реєстрації податкових накладних, реєстрацію 

яких зупинено до 01.12.2017р. та до яких платниками податків не подано пояснень. 

Установлено, що у такому випадку платники податків мають право протягом року, з дати 

виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій накладній, подати пояснення 

на розгляд відповідних комісій органів ДФС. 

Згідно з текстом постанови, вона набере чинності через 15 днів з дня її опублікування. 

Оскільки опубліковано постанову 07.03.2018р., вже з 22 березня 2018 року знову запрацює 

блокування ПН/РК. 

Текст Постанови доступний за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-

zatverdzhennya-poryadkiv-z-pitan-75. 

 

2. Державна фіскальна служба розпочинає процедуру надання розстрочень по сплаті 

ПДВ при ввезенні на митну територію України обладнання 

З 01.01.2018р. набрали чинності зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – ПКУ) щодо розстрочення сплати податку на додану вартість при ввезенні 

на митну територію України обладнання за переліком згідно з пунктом 65 підрозділу 2 

розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, яке ввозиться платником податку для власного 

виробництва на території України. 

Розстрочення надається на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше 24 

календарних місяців без нарахування процентів, пені та штрафів, визначених ПКУ. 

Розстрочення не надається, якщо обладнання має походження з країни, визнаної Україною 

державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, ввозиться з 

території такої країни та/або з тимчасово окупованої території України. 

Для отримання розстрочення сплати ПДВ платник податку подає до митниці ДФС: 

- заяву за встановленою формою; 

- документи, передбачені статтею 335 Митного кодексу України від 13.03.2012р.                  

№4495-VI; 

- бізнес-проект, бізнес-план або інший документ, у якому зазначено технологічний процес 

з економічними розрахунками та очікувані результати діяльності; 

- наявні висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні 

стандарти і стандарти підприємства, технічні умови, технічну документацію, документи, 

що підтверджують наявність виробничих потужностей, приміщень. 

Рішення про надання розстрочення сплати ПДВ приймається митницею ДФС за 

рекомендацією комісії протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви. У разі, якщо 

сума податку, заявлена до розстрочення, становить понад 1 млн. гривень, рішення 

приймається за погодженням з Головою ДФС протягом 25 робочих днів з дати надходження 

заяви. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadkiv-z-pitan-75
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadkiv-z-pitan-75
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Платник податку, який отримав рішення: 

- сплачує перший платіж під час митного оформлення обладнання та надає на залишок 

суми податку забезпечення виконання зобов’язань або банківську гарантію, видану 

відповідно до законодавства; 

- щомісяця у строк, встановлений у рішенні, сплачує розстрочені суми ПДВ з поданням 

додаткової митної декларації, в якій зазначаються відомості про митну вартість обладнання, 

визначену на дату поміщення такого обладнання у митний режим імпорту; 

- щомісяця не пізніше наступного робочого дня за днем сплати частини розстроченої 

суми податку подає до головного управління ДФС в області, м. Києві, Офісу великих 

платників податків ДФС звіт про цільове використання обладнання, ввезеного на митну 

територію України для власного виробництва на території України; 

- має право достроково сплатити розстрочену суму податку. 

Протягом найближчого часу будуть створені відповідні комісії та розпочата процедура 

надання розстрочень. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/328159.html. 

 

3. Загублений кредит з терміном понад 1095 днів не підлягає відновленню 

Відповідно до п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі 

– ПКУ) якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового 

кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування 

до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних 

(далі – ЄРПН), таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати 

складення податкової накладної/розрахунку коригування. 

Відповідно, суми ПДВ відображені у податкових накладних/розрахунках коригування, які 

були зареєстровані в ЄРПН та які не було включено до складу податкового кредиту 

протягом 1095 календарних днів з дати складання, платник податку вже не може включити 

до податкового кредиту. 

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/328064.html. 

 

4. Списання нестач: податкове зобов'язання нараховується 

Головне управління ДФС у Донецькій області щодо нарахування ПДВ при виявленні 

нестачі повідомляє наступне. 

У разі якщо підприємством здійснюється списання нестач, в зв'язку з чим така продукція не 

може бути реалізована покупцям та визнається такою, яка не може бути використана в 

межах господарської діяльності платника ПДВ, то на підставі пункту 198.5 статті 198 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) не пізніше 

останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається її списання, платник 

податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, 

визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ. На суму таких податкових 

зобов'язань платник повинен скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) 

періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену 

податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, 

необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під 

час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового 

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/328159.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/328064.html
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кредиту), які визнані такими, що використані в операціях, що не є господарською 

діяльністю платника податку. 

Детальніше щодо оподаткування списання нестач в межах господарської діяльності 

платника ПДВ в листі ДФС України «Щодо нарахування ПДВ при виявленні нестачі» від 
01.02.2018р. №418/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. 

Джерело: http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/328363.html. 

 

5. Відображення в обліку з ПДВ недостачу/викрадення ТМЦ 

ФСУ у підкатегорії 101.15 ресурсу «ЗІР» зазначила, що кошти, що надходять платнику ПДВ 

як компенсація винною особою нестачі товарно-матеріальних цінностей або як 

відшкодування збитків за пошкоджене, знищене або викрадене майно (без урахування 

штрафних санкцій і пені), розцінюється як компенсація вартості таких товарно-

матеріальних цінностей або майна та відповідно включаються до бази оподаткування ПДВ. 

 Якщо особу, винну у нестачі, пошкодженні, знищенні або викрадені майна, не встановлено, 

та відповідно відшкодування збитків винною особою не відбувається, то платник ПДВ 

повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п.198.5 ст.198 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), виходячи з бази оподаткування, 

визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПКУ, оскільки такі ТМЦ або майно не можуть бути 

використані в господарській діяльності платника податку. 

Джерело: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/47149. 

 

6. Як зберігати електронні податкові накладні та розрахунки коригування  

ДФСУ у підкатегорії 101.16 ресурсу «ЗІР» роз'яснила, що податкові накладні та розрахунки 

коригування до податкових накладних, складені в електронній формі, повинні зберігатися 

платниками ПДВ на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу здійснити 

перевірку їх цілісності на цих носіях. 

Під час проведення перевірки платники ПДВ зобов’язані надати посадовим (службовим) 

особам контролюючого органу доступ до таких електронних носіїв інформації, а у 

випадках, визначених законом, також надати копії податкових накладних та розрахунків 

коригування до податкових накладних, засвідчені підписом платника або його посадовою 

особою та скріплені печаткою (за наявності). 

Джерело: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/47255. 

 

7. Компенсація вартості телефонних розмов: що з ПДВ? 

ДФСУ у підкатегорії 101.04 ресурсу «ЗІР» роз'яснила: якщо платник не може підтвердити 

виробничий характер телефонних переговорів або телефонні переговори проводилися 

працівниками в особистих цілях, то згідно з п.198.5 ст.198 Податкового кодексу України 

від 02.12.2010р. №2755-VI  платник зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання. 

При цьому при отриманні від працівника платника податків компенсації вартості послуг 

зв’язку додаткового об’єкта оподаткування ПДВ не виникає. 

http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.157?article=189
https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/47149
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
https://blank.dtkt.ua/blank/183
https://blank.dtkt.ua/blank/190
https://blank.dtkt.ua/blank/190
https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/47255
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
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8. Чи є підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ відсутність операцій з 

постачання протягом 12-ти місяців (ПДВ) 

ДФС в «ЗІР» (категорія 101.03) зазначають, що відповідно до пп.«г» п.184.1 ст.184 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI реєстрація платника ПДВ діє до 

дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з 

реєстру платників податку і відбувається, зокрема якщо особа, зареєстрована як платник 

податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому 

органу декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) 

свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою 

формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту. 

Тобто, якщо у платника податку протягом 12 послідовних податкових місяців відсутні 

операції з постачання та при цьому наявні обсяги придбання за рахунок яких сформовано 

податковий кредит, підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ відсутні.   

 

 

 

 

  

https://blank.dtkt.ua/blank/26
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IV. ЄСВ та ПДФО 

1. Новації в нарахуванні та сплаті єдиного внеску у 2018 році 

Головне управління ДФС у Київській області нагадує про новації у нарахуванні та сплаті 

єдиного внеску (далі – ЄСВ) у 2018 році, що визначені Законами України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017р. 

№2148-VІІІ та «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-VІІІ: 

- із 1 січня 2018 року ФОП платники єдиного податку  першої групи сплачують внесок на 

загальних підставах – не менше 819,06 грн. на місяць; 

- максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить 15 розмірів 

мінімальної заробітної плати і цього року дорівнює 5 5845,0 грн. (3 723,0 х 15); 

- на рівні мінімального страхового внеску (819,06 грн.) сплачують ЄСВ за себе ФОП, 

самозайняті особи та члени фермерського господарства в обов’язковому порядку, 

незалежно від діяльності, обраної системи та доходу; 

- змінено терміни сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями та 

самозайнятими особами – щокварталу по строку 19 числа місяця, що настає за звітним 

кварталом. 

 

2. Індексація розміру аліментів: чи буде ПДФО? 

ДФСУ у підкатегорії 103.02 ресурсу «ЗІР» зазначила: якщо платник аліментів має 

нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших 

обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може 

визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. 

Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно 

до закону. 

Статтею 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991р.                                 

№1282-ХІІ (далі – Закон №1282-ХІІ) визначено, що індексації підлягають грошові доходи 

громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру, 

зокрема, розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі. 

Згідно зі ст.5 Закону №1282 індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій 

грошовій сумі, проводиться за рахунок коштів платника аліментів. 

Відповідно до частини другої ст.9 Закону №1282 індексація розміру аліментів, визначеного 

судом у твердій грошовій сумі, здійснюється підприємствами, установами, організаціями, 

фізичними особами, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні 

відрахування аліментів із доходу платника аліментів. 

Пунктом 10-4 постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації 

грошових доходів населення»  від 17.07.2003р. №1078, встановлено, що розмір аліментів, 

визначений судом у твердій грошовій сумі, індексується у межах прожиткового мінімуму, 

встановленого для працездатних осіб. При цьому розмір аліментів, визначений судом у 

твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового 

доходу платника аліментів Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру 

аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб затверджено постановою КМУ 

від 26.02.1993р. №146. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розд. IV Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), згідно з пп.165.1.14 п.165.1 ст.165  якого 
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не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу аліменти, що 

виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням 

сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України від 10.01.2002р.                           

№2947-III, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо 

інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Водночас до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включаються інші 

доходи, крім зазначених у ст.165 ПКУ. 

 

3. Подарунок вартістю понад 930,75 грн. є додатковим благом - нова позиція ДФС 

ДФС України надала ІПК від 28.02.2018р. №810/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, де зазначено: «Не 

включається до загального місячного, (річного) оподатковуваного доходу платника податку 

вартість дарунків, наданих такому платнику юридичною особою, яка у розрахунку на 

місяць не перевищує 25 % однієї мінімальної зарплати, встановленої на 01 січня звітного 

податкового року. Якщо вартість дарунків перевищує вказаний розмір, то уся їхня вартість 

оподатковується ПДФО, як додаткове благо з урахуванням положень п. 164.5 ПКУ». 

Аналогічний висновок міститься і в листі ДФС України «Щодо оподаткування доходу, 

отриманого фізичною особою у вигляді подарунка від юридичної особи» від 03.03.2018р.                          

№865/6/99-99-13-02-03-15/ІПК.  

Таким чином, враховуючи нові роз’яснення ДФСУ, якщо працівник отримав подарунок, 

вартість якого становить до 930,00 грн, то ні податку на доходи фізичних осіб (далі – 

ПДФО), ні військовий збір утримувати не потрібно. Якщо ж вартість подарунку 

преревищує 930,00 грн, то всю вартість подарунку слід оподаткувати ПДФО, із 

застосуванням натурального коефіцієнту (у 2018 році - 1,21951), і військовим збором.  

Джерело: Індивідуальна податкова консультація ДФС України «Щодо оподаткування 

доходу, отриманого фізичною особою у вигляді подарунка від юридичної особи» від 

28.02.2018р. №810/6/99-99-13-02-03-15/ІПК. 

 

4. Нововведення по сплаті у 2018 році єдиного внеску підприємцями, які 

перебувають на загальній системі оподаткування 

Починаючи з 01.01.2018р., підприємці на загальній системі оподаткування сплачують 

єдиний внесок за себе за результатами кожного кварталу. Такі платежі потрібно 

здійснювати до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачують єдиний 

внесок. Перший раз за такою схемою єдиний внесок підприємці-загальносистемники 

сплачують до 20 квітня за 1 квартал 2018 року. 

Джерело: http://ch.sfs.gov.ua/media-ark/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi-materiali/4417.html. 

 

5. Податковому знижку розраховуємо згідно вимог статті 166 Податкового кодексу 

України 

Алгоритм нарахування податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника 

податку на суму витрат, понесених за навчання за наслідками звітного податкового 2017 

року, розраховується наступним чином: 

http://ch.sfs.gov.ua/media-ark/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi-materiali/4417.html
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- визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної 

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

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

загального річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП та утриманого податку на 

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

від свого роботодавця); 

- на підставі підтверджувальних документів визначається сума (вартість) витрат платника 

податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки; 

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

використанням права на податкову знижку (із суми ПДФО утриманого (сплаченого) із 

заробітної плати за рік віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, 

зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату за навчання, та ставки 

податку). 

При цьому сума, що має бути повернута, зараховується на банківський рахунок платника 

податку, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим 

переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи 

протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації. 

Для отримання податкової знижки за результатами 2017 року податкова декларація про 

майновий стан і доходи подається до кінця 2018 року. 

Довідково: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (категорія 103.06.03). 

Джерело: http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/327688.html. 

 

  

http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/327688.html


  

ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 
 
 

13 

 

V. Оплата праці 

1.  Інформація про нараховану зарплату: в якій формі її треба надати працівнику? 

Згідно із статтею 30 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. №108/95-ВР (далі 

- Закон) при кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника 

про дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці, зокрема, загальної 

суми заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави відрахувань із 

заробітної плати, а також суму заробітної плати, що належить до виплати. 

Чіткої форми (виду) повідомлення про розмір заробітної плати нормативно-правовими 

актами не встановлено. 

Як правило, на підприємстві працівнику при виплаті заробітної плати надається 

розрахунковий лист про дані щодо сум, які належать до виплати працівнику, та відрахувань 

з них. 

Джерело: лист  Міністерства соціальної політики України «Щодо застосування норм і 

положень чинного законодавства» від 20.10.2017р. №262/0/101-17. 

 

2. Міністерства соціальної політики рекомендує включати «дитячі» відпустки у 

графік відпусток 

Міністерство соціальної політики України у листі від 06.02.2018р. №204/0/101-18/284 

зауважило, що Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996р. №504/96-ВР не 

передбачено вимоги визначати період надання соціальної додаткової відпустки на дітей у 

графіку відпусток. 

Водночас на думку Мінсоцполітики, для уникнення накопичення таких відпусток і 

раціонального планування роботи підприємства сторонам трудового договору все ж 

доцільно погоджувати їх надання окремим рядком у графіку відпусток. 

Джерело: лист Міністерства соціальної політики України «Щодо права жінки на 

першочергове використання соціальної додаткової відпустки на дітей» від 06.02.2018р. 

№204/0/101-18/284. 

 

3. Декларування – 2018: законодавчі норми для відображення доходів 

Головне управління ДФС у Тернопільській області нагадує про основні випадки подання 

податкової декларації про майновий стан і доходи, громадянами, які отримали протягом 

2017 року доходи: 

- від особи, яка не є податковим агентом, крім випадків прямо передбачених Податковим 

кодексом України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) (пп.168.2.1 п.168.2 ст.168 ПКУ); 

- у вигляді окремих видів оподатковуваних доходів (прибутків), що не підлягають 

оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати податковими агентами, але не є 

звільненими від оподаткування (пп.168.1.3 п.168.1 ст.168 ПКУ); 

- у вигляді іноземних доходів (пп.168.2.1 п.168.2 ст.168 ПКУ); 

- від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або 

користування), визначений у порядку, встановленому п.170.1 ст.170 ПКУ (пп.164.2.5 

п.164.2 ст.164 та пп.170.1.5 п.170.1 ст.170 ПКУ); 

- у вигляді суми заборгованості за укладеним платником податків цивільно-правовим 

договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 
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відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня 

звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк 

позовної давності згідно з розділом II ПКУ (пп.164.2.7 п.164.2 ст.164 ПКУ); 

- у вигляді інвестиційного прибутку від проведення операцій з цінними паперами, 

деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, 

крім доходу від операцій, зазначених у пп.165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 п.165.1 ст.165 ПКУ 

(пп.164.2.9 п.164.2 ст.164 та пп.170.2.1 п.170.2 ст.170 ПКУ); 

- у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що 

оподатковується згідно з IV розділом ПКУ (пп.164.2.10 п.164.2 ст.164 та п.174.3 ст.174 

ПКУ); 

- у вигляді частини доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з 

положеннями статей 172 та 173 ПКУ (пп.164.2.4 п.164.2 ст.164 ПКУ); 

- у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) 

кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до 

закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї 

мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного 

податкового року, у порядку, встановленому п.п. «д» п.п.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ 

(пп.«д» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ); 

- від продажу власної продукції тваринництва груп 1 – 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, якщо їх 

сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного (податкового) року (пп.165.1.24 п.165.1 ст.165 ПКУ); 

- отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, 

відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена 

безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, більших ніж 

встановлені Земельним кодексом України, та за умови реалізації такої продукції іншим 

фізичним особам (пп.165.1.24 п.165.1 ст.165 ПКУ); 

- у разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника – фізичної чи 

юридичної особи, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом 

звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим 

пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ (пп.170.7.3 п.170.7 ст.170 ПКУ); 

- у вигляді благодійної допомоги на відновлення втраченого майна та на інші потреби за 

переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, та яка надається згідно з 

пп.165.1.54 п.165.1 ст.165 ПКУ, у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року 

перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року (пп.170.7.8 п.170.7 ст.170 ПКУ); 

- з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, що отримуються іноземцем, 

який у звітному (податковому) році набув статусу резидента України (пп.170.10.4 п.170.10 

ст.170 ПКУ). 

- від провадження господарської діяльності, отриманих фізичними особами – 

підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) (п.177.11 ст.177 

ПКУ); 

- від провадження незалежної професійної діяльності (п.178.4 ст.178 ПКУ). 

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/327511.html. 

 

4.  Порядок проведення індексації грошових доходів населення зазнав змін 

Прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 

проведення індексації грошових доходів населення» від 28.02.2018р. №141, Уряд 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/327511.html
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упорядкував перелік об’єктів індексації з метою приведення його у відповідність до норм 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій» від 03.10.2017р. №2148-VIІI. 

Зокрема, передбачається, що індексація пенсій здійснюватиметься шляхом їх підвищення 

відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

Крім того, щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат 

на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей будуть індексуватися відповідно 

до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

У зв’язку з цим відповідні зміни внесено до окремих положень Порядку проведення 

індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.07.2003р. №1078 (із змінами). 

Джерело: http://www.msp.gov.ua/news/14880.html. 

 

5.  Індексація зарплати працівників 1 і 2 тарифних розрядів: роз'яснює 

Мінсоцполітики 

Міністерство соціальної політики України у листі від 07.02.2018р. №7/0/66-18 зауважує, що 

у січні 2018 року відбулося підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, 

оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки. 

У працівників 3 - 25 тарифних розрядів підвищення посадових окладів перевищило суму 

індексації, що мала виплачуватись у січні 2018 року (179,72 грн), тому їх заробітна плата 

не індексується. 

Працівники 1 і 2 тарифних розрядів у січні 2018 року мали отримати заробітну плату (якщо 

у працівника окрім окладу немає інших складових заробітної плати), визначену таким 

чином: 

- 1 т. р. – 1 762 грн (посадовий оклад) + 17,72 грн (179,72 - 162 (1 762 – 1 600)) (сума 

індексації) + 1 943,28 грн. (доплата до мінімальної з/п) = 3 723 грн. (мінімальна з/п з 

01.01.2018р.).; 

- 2 т. р. – 1 921 грн (посадовий оклад) + 2,72 грн (179,72 - 177,0 (1 921 – 1 744)) (сума 

індексації) + 1 799,28 грн. (доплата до мінімальної з/п) = 3 723 грн. (мінімальна з/п з 

01.01.2018р.). 

Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації розпочинається з 

лютого 2018 року, поки не буде перевищено поріг індексації 103 %. 

Джерело: лист Міністерства соціальної політики України «Щодо індексації зарплати 

працівників 1 і 2 тарифних розрядів» від 07.02.2018р. №7/0/66-18. 

 

6. Чи можливе зазначення у листку непрацездатності скороченої назви лікувального 

закладу чи місця роботи? 

За умови дотримання вимог зазначених актів законодавства під час оформлення листків 

непрацездатності в закладах охорони здоров’я разом із повною назвою може 

використовуватися скорочене найменування юридичної особи, як самого закладу охорони 

здоров’я, так і організації, установи, підприємства. 

Джерело: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/955705.  
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VІ. ФОП 

1.  Чи можна зареєструватися платником єдиного податку при наявності 

податкового боргу 

ГУ ДФС у Харківській області нагадує платникам–спрощенцям, що реєстрація суб’єктів 

господарювання платниками єдиного податку здійснюється протягом двох робочих днів від 

дати надходження заяви про перехід на спрощену систему оподаткування. 

Починаючи з січня 2017 року платниками єдиного податку першої-третьої груп не можуть 

бути платники, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку, 

мають податковий борг зі сплати податків та зборів, за якими визначені грошові 

зобов’язання, в тому числі, які не пов’язані із здійсненням господарської діяльності. 

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою. Проте, вона може бути анульована 

шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого 

органу. 

Наголошуємо, що платники єдиного податку зобов’язані перейти на загальну систему 

оподаткування за наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох 

послідовних кварталів. Перехід здійснюється в останній день другого із двох послідовних 

кварталів. 

У разі, якщо платник податків, за наявності податкового боргу, не перейшов на загальну 

систему оподаткування, то він буде виключений з реєстру платників єдиного податку за 

рішенням контролюючого органу. 

При цьому, такий платник податку зобов’язаний самостійно обчислити, задекларувати та 

сплатити суму податків і зборів за загальною системою оподаткування. 

Звертаємо увагу, що наявність податкового боргу по податкових зобов’язаннях, не 

пов’язаних з його господарською діяльністю, не є підставою для прийняття рішення про 

виключення такої фізичної особи-підприємця з реєстру платників єдиного податку. 

Джерело: http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/328557.html. 

 

2. Чи є доходом суми податків та зборів (в тому числі туристичного збору) утриманих 

(нарахованих) ФОП – платником ЄП під час здійснення ним функцій податкового 

агента? 

Згідно з п.292.10 ст.292 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI зі змінами 

та доповненнями (далі – ПКУ) не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) 

платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також 

суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані 

платником єдиного податку відповідно до закону. 

Слід зазначити, що податкові агенти справляють туристичний збір під час надання послуг, 

пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору 

окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання (пп.268.6.1 п.268.6 ст.268 ПКУ). 

Джерело: загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС (категорія 107). 

 

http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/328557.html
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3. Як визначається дохід ФОП – платника ЄП при здійсненні операцій з експорту 

товарів (робіт, послуг), якщо валютні кошти надходять на розподільчий рахунок та 

частина валютної виручки підлягає обов’язковому продажу? 

Доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий 

протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 

безготівковій). 

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику 

єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі. 

На період з 14.12.2017р. до 13.06.2018р. (включно) встановлено вимогу щодо обов’язкового 

продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-

за кордону, зокрема на користь фізичних осіб – підприємців. 

 Враховуючи те, що розподільчі рахунки використовуються банківськими установами при 

перерахуванні певних видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як 

транзитні, то до складу доходу платника єдиного податку від здійснення операцій з 

експорту товарів (робіт, послуг) включається сума коштів, яка надійшла на поточний 

рахунок в гривнях від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку 

України. Валютні кошти, перераховуються у гривні за офіційним курсом Національного 

банку України на дату надходження їх на валютний рахунок фізичної особи – підприємця. 

Джерело: загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС (категорія 107). 

 

4. Які ставки ЄП встановлені для ФОП – платників ЄП? 

Коротка: 
 

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 для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 

податкового (звітного) року; 

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

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

року. 

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, міської ради або ради 

об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом 

формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного 

податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку. 

Ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі: 
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1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим 

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

2)  5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного 

податку. Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, 

постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння) ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відсотків 

доходу. 

Водночас, у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих 

органами місцевого самоврядування, у тому числі радами об’єднаних територіальних 

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

громад, після 15 липня 2017 року та у 2018 році, не застосовуються вимоги зокрема 

пп.12.3.4 п.12.3, п.12.5 ст.12 ПКУ. 

Джерело: загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС (категорія 107). 

 

5. Чи подається ФОП – платниками ЄП першої та другої групи заява у разі зміни 

розміру фіксованої ставки ЄП, якщо такі зміни відбуваються на підставі рішення 

сільської, селищної або міської ради? 

Нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI не передбачено подання 

заяви про застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами – 

підприємцями – платниками єдиного податку першої та другої груп у разі зміни розміру 

фіксованої ставки єдиного податку, яка відбувається на підставі рішення сільської, 

селищної або міської ради. 

При цьому фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, яка виявила бажання 

отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, повинна звернутися із запитом в 

довільній формі про отримання такого витягу до контролюючого органу за місцем своєї 

податкової адреси. 

Витяг з реєстру платників єдиного податку є документом, який підтверджує статус фізичної 

особи – підприємця та вважається дійсним до наступного внесення змін щодо відомостей 

про платника податку. 

Джерело: загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС (категорія 107). 

 

6. Протягом якого строку ФОП – платник ЄП повинен сплатити податковий борг 

для уникнення анулювання реєстрації платником ЄП? 

Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, у разі наявності у неї податкового 

боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів зобов’язана 

перейти на сплату інших податків і зборів, в останній день другого із двох послідовних 

кварталів або ж реєстрація платником єдиного податку може бути анульована за рішенням 

контролюючого органу шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку. 

Джерело: загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС (категорія 107). 
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7. Чи необхідно ФОП – платникам ЄП зберігати первинні документи та чи 

передбачена відповідальність за незабезпечення їх зберігання? 

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку зобов’язані забезпечити зберігання 

первинних документів на підставі яких заповнювалися дані Книги обліку доходів або Книги 

обліку доходів та витрат, що використовувалися для складання податкової декларації 

платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, або інші первинні документи, які 

використовуються для складання податкової звітності по іншим податкам і зборам – у разі 

їх сплати. Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів з дня подання 

податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця або іншої 

податкової звітності, для складення якої вони використовуються. 

За незабезпечення зберігання первинних документів до платників єдиного податку можуть 

бути застосовані штрафи відповідно до п.121.1 ст.121 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI  (далі – ПКУ). 

При відсутності первинних документів на товари (роботи, послуги), придбані платником 

єдиного податку, у разі виявлення факту щодо неутримання податку на доходи фізичних 

осіб при виплаті доходу громадянам до платників податків застосовуються штрафні санкції, 

як до податкового агента, передбачені п.127.1 ст.127 ПКУ, та на суму грошового 

зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, 

нараховується пеня згідно з пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ. 

Джерело: загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДФС (категорія 107). 

 

8. У 2018 році «єдинники» виплачують дивіденди засновникам-юридичним особам 

за минулі роки без авансових внесків з податку на прибуток 

ДФСУ у листі від 06.03.2018р. №903/6/99-95-42-01-15/ІПК нагадує, що про нарахування та 

сплату авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів платниками, 

починаючи з 01.01.2018р., для платників єдиного податку (третьої та четвертої групи) 

відмінено обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску при виплаті дивідендів. 

Тобто платники єдиного податку (третьої та четвертої групи) не нараховують та не 

сплачують до бюджету авансові внески з податку на прибуток при виплаті з 01.01.2018р. 

дивідендів, в тому числі за результатами фінансово-господарської діяльності за періоди до 

01.01.2018р. 

Джерело: індивідуальна податкова консультація ДФС України «Про нарахування та сплату 

авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів платниками єдиного 

податку» від 06.03.2018р. №903/6/99-95-42-01-15/ІПК. 
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VI. Інші зміни законодавства 

1. Архів файлів про подання звітності в електронному вигляді слід зберігати не 

менше 3-х років 

У підкатегорії 135.03 ресурсу «ЗІР»  податківці зазначили, що згідно з п.44.3 ст.44 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI  (далі – ПКУ) платники податків 

зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених п.44.1 ст.44 ПКУ, а також 

документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, протягом не менш як 1095 днів (2555 днів – для 

документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за 

трансфертним ціноутворенням відповідно до ст.39 ПКУ) з дня подання податкової 

звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання 

– з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності. Відповідно до п.44.4 

ст.44 ПКУ, якщо документи, визначені у п.44.1 ст.44 ПКУ, пов’язані з предметом перевірки, 

проведенням процедури адміністративного оскарження прийнятого за її результатами ППР 

або судового розгляду, такі документи повинні зберігатися до закінчення перевірки та 

передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або 

вирішення справи судом, але не менше строків, передбачених п.44.3 ст.44 ПКУ. 

Відповідно до ст.13 розд. ІІІ Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22.05.2003р. №851-ІV cтрок зберігання електронних документів на 

електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого 

законодавством для відповідних документів на папері. 

Отже, архів файлів про подання звітності контролюючим органам в електронному 

вигляді (в тому числі, якщо перевірка не проводилась 3 роки) повинен зберігатися у 

платника податків не менш як: 

- 1095 днів; 

- 2555 днів – для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового 

контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до ст.39 ПКУ 

з дня подання податкової звітності. 

 

2. За якою податковою адресою подати декларацію, якщо зареєстровані за однією 

адресою, а проживаєте за іншою? 

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації 

про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.  Згідно 

із ст.29 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV із змінами та доповненнями, 

місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, 

придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному 

пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.  

Платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу. 

Податковою адресою платника податків – фізичною особою визнається місце її 

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

Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси 

- це встановлено  п.45.1 ст.45 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі 

– ПКУ). Відповідно до п.49.1 ст.49 ПКУ податкова декларація подається за звітний період 

в установлені  строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник 

податків. Враховуючи вищевикладене, платник податків, який відповідно до норм чинного 
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законодавства зобов’язаний (має право) надати річну податкову декларацію про майновий 

стан і доходи, але на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), а в іншому місці, 

то він має подати декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за 

місцем реєстрації згідно з паспортними даними. 

Джерело: http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/327599.html. 

 

3. Новостворена фізична особа – підприємець за період від дати держреєстрації до 

переходу на спрощену систему оподаткування подає річну декларацію 

Новостворена фізична особа – підприємець за період від дати державної реєстрації до дати 

переходу на спрощену систему оподаткування подає річну декларацію про майновий стан і 

доходи (далі - податкова декларація) протягом 40 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного (податкового) року та самостійно сплачує суму 

податкового зобов’язання, зазначену у податковій декларації, протягом 10 календарних 

днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, визначеного для 

подання податкової декларації. Відповідно до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України 

від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи - 

підприємці подають до контролюючого органу декларацію про майновий стан і доходи 

(далі - податкова декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами 

календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в 

якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. 

При цьому, податкова декларація за звітний (податковий) період, який дорівнює 

календарному року, подається платниками податків про доходи фізичних осіб - 

підприємцями протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного (податкового) року (пп.49.18.5 п.49.18 ст.49 ПКУ). Згідно з п.57.1 ст.57 ПКУ 

платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, 

зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають 

за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання 

податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ. 

Відповідно до пп.177.5.3 п.177.5 ст.177 ПКУ остаточний розрахунок податку на доходи 

фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з 

даними, зазначеними в річній податковій декларації. 

Джерело: http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/326736.html. 

 

4. Підприємці - пенсіонери звільняються від сплати єдиного внеску за себе 

Визначено позицію щодо правомірності проведення податкових перевірок. 

22.02.2018р., Уряд України визначився в питаннях дії мораторію на проведення 

державними органами перевірок. До переліку держорганів, на сферу діяльності яких не 

поширюється заборона на проведення заходів державного нагляду чи контролю, увійшла 

Державна фіскальна служба та її територіальні органи – зауважила начальник Головного 

управління ДФС у м. Києві Людмила Демченко. Постановою від 18.12.2017р. №1104 

Кабінет Міністрів України затвердив перелік всіх органів контролю, ця Постанова вже 

опублікована на сайті Урядового порталу». 

Людмила Демченко нагадала, що Головним управлінням ДФС у м. Києві раніше вже 

повідомлялось, що діяльність з проведення документальних перевірок податкового, 

http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/326736.html
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валютного та іншого законодавства, контролю за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи регламентується відповідно до глави 8 розділу ІІ Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ). Пунктом 5.2 ПКУ визначено 

співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами та 

встановлено, що у разі, якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів 

суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин 

оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ. 

«Незважаючи на різне трактування дії Мораторію певними представниками бізнесу, 

Головне управління ДФС у м. Києві продовжувало діяти у законний спосіб – проводити 

камеральні, документальні та фактичні перевірки виключно у межах своїх повноважень, у 

випадках та у порядку, встановлених статтями 76, 77, 78, 79, 80 Податкового кодексу 

України», – наголосила керівник столичної ДФС.  

Джерело: http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/328179.html. 

 

5. У разі зміни місця обліку платнику потрібно отримати нові електронні ключі  

В Головному управлінні ДФС у Луганській області повідомили, що відповідно до ст.7 

Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003р. № 852-IV та пп.3.4.6 

п. 3.4 розд. 3 Договору про надання послуг електронного цифрового підпису, 

затвердженого наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України від 

29.11.2017р. №150, підписувач зобов’язаний своєчасно надавати центру сертифікації 

ключів інформацію про зміну даних, відображених у сертифікаті ключа та/або 

реєстраційній картці. 

Таким чином, у разі зміни адреси місця обліку суб’єкта господарювання або фізичної особи, 

заявнику необхідно звернутися до центру сертифікації ключів з заявою на скасування 

посилених сертифікатів, які містять недостовірну інформацію, та надати пакет 

реєстраційних документів для формування нових посилених сертифікатів. 

Джерело: http://lg.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/327676.html. 

 

6. Оновлено Державний реєстр РРО 

Головне управління ДФС у Херсонській області інформує, що з 20.02.2018р. набрав 

чинності наказ ДФС України від 20.02.2018р. №79, яким затверджено у новій редакції 

Державний реєстр РРО. Визнано таким, що втратив чинність, наказ ДФС України від 

18.12.2017р. №854. Інформація знаходиться на офіційному веб-порталі ДФС України за 

посиланням: 

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/320822.html. 

 

7. Затверджено нові довідники податкових пільг 

ДФСУ затвердила нові Довідники податкових пільг №86/1, що є втратами доходів бюджету, 

та Довідник інших податкових пільг №86/2 станом на 01.01.2018р. У довідниках надано 

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

нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець 

дії пільг. Довідники доступні на сайті ДФС за посиланням: 

 http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html. 
 

http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/328179.html

