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І. Основні новини законодавства 

 

1. Внесено зміни до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування 

податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України 

олійних культур 

Законом України «Про внесення зміни до підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану 

вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур» №2440-VIII 

від 22.05.2018р. внесено зміни до Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. 

(далі – ПКУ). 

Пункт 63 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено нормою, відповідно 

до якої положення цього пункту не поширюються на операції з вивезення за межі митної 

території України в митному режимі експорту сільськогосподарськими підприємствами - 

виробниками соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з Українською класифікацією товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД)) та насіння свиріпи або ріпаку (товарна 

позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД), вирощених ними на землях сільськогосподарського 

призначення, які перебувають у власності таких сільськогосподарських товаровиробників чи 

в їх постійному користуванні або використовуються ними на правах оренди (суборенди) чи 

емфітевзису. 
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ІІ. Податок на прибуток 

 

1. Щодо правильного формування собівартості імпортного товару (валютний курс при 

оприбуткуванні товару на склад) 

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. 

для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших 

показників, пов'язаних 3 визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, 

на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, 

інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких 

передбачено законодавством. 

Оприбуткування імпортного товару, та його первісна вартість визначається відповідно до п.5 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України №193 від 10.08.2000р., згідно з яким, 

операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності 

шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату 

здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). 

Враховуючи викладене, для вірного формування собівартості імпортованих товарів слід 

користуватись курсом НБУ, встановленому на дату розмитнення, та зазначеному в митній 

декларації при випуску таких товарів у вільний обіг. 

Джерело: ІПК ГУ ДФС у м. Києві «Стосовно правильного формування собівартості 

імпортного товару (валютний курс оприбуткування товару на склад)» №3568/ІПК/26-15-14-

08-28 від 17.08.2018р. 

 

2. Щодо подання фінансової звітності представництвом 

Згідно з пп.«а» пп.14.1.122 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України №2755-VI від 

02.12.2010р. (далі – ПКУ) нерезиденти - це, зокрема, іноземні компанії, організації, утворені 

відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) 

відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з 

місцезнаходженням на території України. 

Постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково 

проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; 

офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, 

нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; 

склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер (пп.14.1.193 п.14.1 

ст.14 ПКУ). 

Господарська діяльність – діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) 

та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання 

доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а 

також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами 

комісії, доручення та агентськими договорами (пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 ПКУ). 

Поняття відокремлені підрозділи застосовується у значенні, визначеному Цивільним кодексом 

України №435-IV від 16.01.2003р. (далі – ЦКУ) (пп.14.1.30 п.14.1 ст.14 ПКУ). 

Статтею 95 ЦКУ передбачено, що філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій; 

представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її 
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місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та 

представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх 

створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. 

Підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) відокремленого підрозділу 

іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є 

належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із 

законом (абзац перший п.64.5 ст.64 ПКУ). 

Згідно з пп.1 п.3.4 розд. III Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011р. (далі - Порядок), відокремлені 

підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних 

представництв згідно з пп.14.1.193 п.14.1 ст.14 розд. І ПКУ, до початку своєї господарської 

діяльності стають на облік (реєструються платниками податку на прибуток) у контролюючих 

органах за своїм місцезнаходженням. 

Що стосується відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, який не здійснює 

господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва 

відповідно до пп.14.1.193 п.14.1 ст.14 ПКУ, то пп.2 п.3.4 розд. III Порядку передбачено, що 

він стає на облік як платник, який зобов'язаний сплачувати податки і збори відповідно до ПКУ. 

При цьому встановлено, що взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з 

пп.2 п.3.4 розд. III Порядку не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником 

податку на прибуток, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню 

постійного представництва. 

Отже, враховуючи вищезазначене, якщо представництво нерезидента не здійснює 

господарську діяльність в Україні і не підпадає під визначення «постійне представництво», 

наведене у пп.14.1.193 п.14.1 ст.14 ПКУ, то воно не повинно реєструватися платником податку 

на прибуток, подавати податкову декларацію (розрахунок) з податку на прибуток та 

сплачувати податок на прибуток. 

В зверненні представництва зазначено, що ним подається до контролюючого органу 

Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного 

шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 (далі - Розрахунок), форму 

та Порядок якого затверджено наказом Міністерства фінансів України №544 від 13.06.2016р. 

Пунктом 46.1 ст.46 ПКУ встановлено, що податкова декларація, розрахунок, звіт (далі - 

податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі 

відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, 

встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового 

зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких 

податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від 

обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, 

нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого 

та/або сплаченого податку. 

Таким чином, з урахуванням норм п.46.1 ст.46 ПКУ, визначення розрахунок застосовуються у 

значенні «податкова декларація». 

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового 

результату до оподаткування (п.44.2 ст.44 ПКУ). 
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Пунктом 46.2 ст.46 ПКУ передбачено, що платник податку на прибуток подає разом з 

відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, 

передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст.137 ПКУ. 

Таким чином, представництво, що подає Розрахунок (податкову декларацію) та декларує 

доходи, повинно подавати до контролюючого органу, в якому таке представництво перебуває 

на обліку, відповідну фінансову звітність, передбачену п.46.2 ст.46 ПКУ. 

Джерело: ІПК ГУ ДФС у м. Києві «Щодо подання фінансової звітності представництвом» 

№3347/ІПК/26-15-12-03-11 від 01.08.2018р.  
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ІІІ. Податок на додану вартість 

 

1. Затверджено узагальнюючі податкові консультації з деяких питань оподаткування 

податком на додану вартість 

Міністерство фінансів України наказом «Про затвердження узагальнюючих податкових 

консультацій з деяких питань оподаткування податком на додану вартість» №673 від 

03.08.2018р. затвердив Узагальнюючі податкові консультації: 

- щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість від'ємної різниці між ціною 

придбання (звичайною ціною) товару та ціною реалізації такого товару на експорт; 

- щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих 

або невиробничих засобів; 

- щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з отримання постійним 

представництвом нерезидента фінансування від головної компанії - нерезидента; 

- щодо оподаткування податком на додану вартість операцій банків та інших фінансових 

установ з передачі у фінансовий лізинг майна, набутого ними у власність внаслідок звернення 

стягнення на таке майно. 

 

2. Чи застосовується режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на 

митну територію України товарів, зазначених у п.197.16 ст.197 Податкового кодексу 

України?  

Згідно із пп.14.1.29 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі 

– ПКУ) відновлювальні джерела енергії – джерела вітрової, сонячної, (геотермальної енергії, 

енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з (органічних відходів, газу 

каналізаційно-очисних станцій, біогазів. 

Відповідно до п.197.16 ст.197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення 

на митну територію України: 

 устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого 

обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-

енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів 

палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії; 

 матеріалів, устаткування, (комплектуючих, що використовуються для виробництва: 

 устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії; 

 матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у 

виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел 

енергії; 

 енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує 

економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; 

 засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних 

ресурсів. 

Операції із ввезення на митну територію України зазначених у п.197.16 ст.197 ПКУ товарів 

звільняються від оподаткування ПДВ, якщо ці товари застосовуються платником податку для 

власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не 

виробляються в Україні. 
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Перелік таких товарів із зазначенням кодів Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

Отже, режим звільнення від оподаткування операцій із ввезення на митну територію України 

товарів, зазначених у п.197.16 ст.197 ПКУ, застосовується за умови, що такі товари включені 

до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (із зазначенням їх кодів згідно з УКТ 

ЗЕД). 

До затвердження такого переліку, операції з ввезення на митну територію України товарів, 

зазначених у п.197.16 ст.197 ПКУ, оподатковуються ПДВ на загальних підставах. 

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс 101.12. 
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ІV. Трудові відносини 

 

1. Про збереження за працівником середнього заробітку при переведенні на іншу 

постійну нижчеоплачувану роботу за його ініціативою 

Міністерство соціальної політики України листом «Щодо збереження за працівником 

середнього заробітку при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за його 

ініціативою» №275/0/22-18 від 11.07.2018р., роз’яснило наступне. 

Відповідно до частини першої ст.114 Кодексу законів про працю України №322-VIII від 

10.12.1971р. (далі – КЗпП) при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану 

роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів 

з дня переведення. 

Пунктом 18 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування 

судами законодавства про оплату праці» №13 від 24.12.1999р. встановлено, що положення 

ст.114 КЗпП про збереження середнього заробітку за працівником, переведеним на 

нижчеоплачувану роботу, протягом двох тижнів з дня переведення застосовується, якщо інше 

не передбачено законодавством, і в тому разі, коли переведення мало місце з ініціативи самого 

працівника. 

 

2. Щодо перенесення щорічної відпустки на інший період або її продовження в разі 

тимчасової непрацездатності працівника 

Міністерство соціальної політики України у листі «Щодо перенесення щорічної відпустки на 

інший період або її продовження в разі тимчасової непрацездатності працівника» 

№1213/0/101-18/284 від 11.07.2018р. зазначило, що питання стосовно продовження або 

перенесення невикористаної відпустки має вирішуватись за погодженням між працівником та 

роботодавцем.  

Надання невикористаної частини відпустки відразу після одужання працівника чи 

перенесення її на інший період провадиться шляхом видання керівником відповідного наказу, 

на підставі листка тимчасової непрацездатності працівника та його заяви. 

 

3. Тривалість робочого часу на 2019 рік  

Міністерство соціальної політики України листом «Про розрахунок норми тривалості 

робочого часу на 2019 рік» №78/0/206-18 від 08.08.2018р. надало роз’яснення про тривалість 

робочого часу у 2019 році. 

Мінсоцполітики нагадало, що відповідно до ст.50 Кодексу законів про працю України                    

№322-VIII від 10.12.1971р. (далі – КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не 

може перевищувати 40 годин на тиждень. 

Нормами ст.51 КЗпП передбачено скорочену тривалість робочого часу для окремих категорій 

працівників. 

Згідно зі ст.69 Господарського кодексу України №436-IV від 16.01.2003р. підприємство 

самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги. 

При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі ст.53 КЗпП напередодні 

святкових і неробочих днів (ст.73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників, 

зазначених у ст.51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при 



 

ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 
 

 

 

9 

шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при 

шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин. 

Статтею 73 КЗпП визначено перелік святкових днів, у які робота не проводиться. Згідно з 

частиною третьою ст.67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст.73 КЗпП) 

збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або 

неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та 

неділю у 2019 році вихідний день у неділю 28 квітня має бути перенесений на понеділок 29 

квітня, вихідний день у неділю 16 червня має бути перенесений на понеділок 17 червня, 

вихідний день у суботу 24 серпня - на понеділок 26 серпня. 

Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального 

використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується 

переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з 

двома вихідними днями у суботу та неділю. 

У зв'язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про 

перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи 

іншого розпорядчого документа. 

При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому 

чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік 

тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості 

передсвяткового робочого дня, як це передбачено ст.53 КЗпП. 

Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може 

бути різною залежно від того, який робочий тиждень встановлений на підприємстві, в 

установі, організації (п'ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли 

встановлені вихідні дні. У зв'язку з цим на підприємствах, в установах і організаціях норма 

тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50 - 53, 

67 і 73 КЗпП. 

Приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2019 рік, наводиться в додатку до 

листа. 
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V. Інші новини законодавства 

 

1. Особливості оприбуткування готівки у разі застосування РРО 

ДФС у листі «Щодо оприбуткування готівкових коштів на відокремленому підрозділі та 

заповнення книги обліку розрахунковий операцій» №3512/6/99-99-14-05-01-15/ІПК від 

10.08.2018р. роз’яснила низку питань, які стосуються порядку ведення касових операцій.  

Зокрема, ДФС зазначила, що касова книга не використовується, якщо на відокремлених 

підрозділах установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням 

Реєстратору розрахункових операцій (далі РРО) та/або книги обліку розрахунковий операцій 

(далі – КОРО), здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень проводиться 

на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних 

чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових 

квитанцій до КОРО. 

Якщо суб'єкт господарювання використовує версію РРО, який має функцію та дозволяє 

роздруковувати копію фіскального звітного чеку, то у разі втрати оригіналу такого чеку 

суб'єкт господарювання має можливість роздрукувати копію звітного фіскального чеку та 

підклеїти його до відповідного розділу КОРО. Заборони щодо використання копії фіскального 

звітного чеку чинне законодавство не має. 

Якщо до зняття фіскального звітного чека на РРО, що використовується підприємством, не 

буде проведено операцію «службова видача», то готівка, яка буде залишатись у скриньці РРО, 

вважатиметься не оприбуткованою. Отже, для уникнення такої ситуації, необхідно до 

обнулення РРО проводити операцію «службова видача», а після виконання «Z-звіту» операцію 

«службове внесення». 

 

2. Щодо особливостей обчислення та сплати рентної плати за спеціальне використання 

води 

ДФС України листом «Про адміністрування рентної плати за спеціальне використання води» 

№25068/7/99-99-12-03-04-17 від 14.08.2018р. довела до своїх територіальних підрозділів для 

використання в роботі інформацію, що розширені податкові консультації щодо визначення 

об'єкта оподаткування Рентною платою за спецводокористування та її справляння викладені в 

ІПК №3415/6/99-99-12-02-03-15/ІПК від 03.08.2018р. та №3416/6/99-99-12-02-03-15/ІПК від 

03.08.2018р., які розміщенні на офіційному веб-порталі ДФС cabinet.sfs.gov.ua/registers/ipk. 

Так, у зазначених ІПК роз’яснено особливості заповнення звітності з рентної плати за 

спеціальне використання води, особливості визначення об’ємів використання води як об’єкта 

оподаткування, застосування коефіцієнтів при розрахунку податкових зобов’язань. 

 

3. Внесено зміни до бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу 

зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна 

Постановою Кабінету Міністрів України №677 від 29.08.2018р. Уряд вніс зміни до Порядку 

випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та 

типового договору складського зберігання зерна. 

Відповідно до прийнятого документа відмінено обов’язкове використання печаток для 

юридичних та фізичних осіб підприємців. Це своєю чергою дасть можливість спростити умови 

ведення бізнесу суб’єктами господарювання в галузі зберігання зерна.  
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При цьому, бланки складських документів на зерно, виготовлені до внесення змін, 

залишаються в обігу до їх повного використання. 

 

4. Розширено перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що 

походять з Російської Федерації 

Кабінет Міністрів України вніс зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну 

територію України, що походять з Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять 

з Російської Федерації» №1147 від 30.12.2015р.  

Зокрема, тепер заборонені до ввезення «Клінкери цементні» за кодом УКТ ЗЕД 2523 10 00 00. 

 

5. Чи потрібно суб’єкту господарювання подавати Декларацію про валютні цінності, 

доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі – 

Декларація) у разі якщо були порушені законодавчо встановлені терміни розрахунків в 

сфері зовнішньоекономічної діяльності, та Декларація подавалася/не подавалася, але на 

звітну дату відсутні валютні цінності та майно за межами України? 

Якщо були порушені законодавчо встановлені терміни розрахунків в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, але протягом кварталу кошти (товар) вже надійшли 

(операція закрита) та станом на звітну дату за межами України відсутні будь-які валютні 

цінності та майно, то Декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать 

резиденту України і знаходяться за її межами, подавати не потрібно. 

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР 114.04. 


