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І. Основні зміни в законодавстві 

1. Нові форми касових документів можна застосовувати з 01.07.2018р. 

01.06.2018р. набрала чинності постанова Національного банку України від 24.05.2018р. №54, 

якою: 

- встановлено перехідний адаптаційний період (до 30 червня 2018 року) для використання 

нових форм касових документів; 

- госпсуб’єктів зобов’язано розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі 

та порядок розрахунку ліміту каси (до цього можна користуватися розрахованими раніше 

лімітами); 

- уточнено порядок здійснення розрахунків готівкою у розмірі до 50 000 грн. фізичних осіб з 

суб’єктами господарювання. 

Джерело: сайт НБУ. 

 

2. Додаткові вихідні дні у червні 

У червні передбачено додаткові вихідні у зв'язку з Днем Конституції (28 червня, четвер).  

Для створення сприятливих умов для святкування, Кабінет Міністрів України 

розпорядженням від 11.01.2018р. №1-р рекомендує працівникам підприємств, установ та 

організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями 

(субота і неділя), перенести робочі дні з п'ятниці 29 червня на суботу 23 червня. Таким чином, 

наприкінці місяця буде відразу чотири вихідних - з 28 червня по 1 липня. 

Таким чином, загалом у червні буде 10 вихідних та 20 робочих днів. 

Джерело: сайт Верховної Ради України. 

 

3. Оновлено критерії відбору платників для планових перевірок 

Міністерство фінансів України наказом від 26.03.2018р. №386 виклав у новій редакції Порядок 

формування плану-графіку податкових перевірок. Зокрема, наказом внесено зміни до 

критеріїв відбору платників податків, які підпадають під проведення планових перевірок. 

План графік перевірок на 2018 рік, з оновленням від 07.05.2018р., доступний за посиланням: 

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

Джерело: наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку формування 

плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» від 

26.03.2018р. №386. 

 

4. Вступає в дію новий Закон про ТОВ та ТДВ 

17 червня 2018 року набирає чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» від 06.02.2018р. №2275-VIII.  

Відповідно до перехідних положень Закону, у підприємств буде 1 рік, щоб безкоштовно 

внести необхідні зміни до своїх статутних документів. 

Джерело: сайт Верховної Ради України. 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=70786541
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1-2018-%D1%80
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/320874.html
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5. Нове законодавство Європейського союзу щодо захисту персональних даних 

25 травня вступає в силу нове законодавство Європейського союзу щодо захисту 

персональних даних: Загальний Регламент Захисту Даних, більш відомий як GDPR (General 

Data Protection Regulation). 

Регламент стосується будь-якої роботи з персональними даними, зокрема їх збору, зберігання 

і передачі; а за недотримання вимог GDPR компаніям загрожує втрата європейських клієнтів 

і ринків, а також штрафи до 20 млн євро або 2-4% від річного обороту порушника. 

Рекомендуємо детально ознайомитися зі змінами у разі, якщо ваша компанія зареєстрована у 

Європі, або працює на Європейських ринках або із споживачами з ЄС. 
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ІІ. Податок на прибуток 

1. Відображення податку, сплаченого при виплаті дивідендів нерезиденту, у декларації з 

податку на прибуток підприємств 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що при виплаті доходів 

нерезиденту, визначених пп.«б» пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VІ, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), такі доходи 

оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними ст.141 ПКУ. Податок на доходи 

нерезидента (податок на прибуток) (далі – податок) із джерелом їх походження з України 

відображається у декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 20.10.2015р. №897 (у редакції наказу Міністерства фінансів 

України від 28.04.2017р. №467) за підсумками звітного (податкового) періоду, в якому 

здійснюється виплата таких доходів у наступному порядку: 

- сума виплачених нерезиденту дивідендів відображається у графі 3 рядка 2; 

- ставка податку згідно з нормами міжнародного договору – у графі 5 рядка 2; 

- сума податку – у графі 6 рядка 2 Таблиці 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань 

нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» додатка ПН до 

рядка 23 податкової декларації з податку на прибуток підприємств. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/337571.html. 

 

2. Як нестача  ТМЦ впливає на податок на прибуток? 

У разі якщо відбувається нестача основних засобів, то коригування фінансового результату до 

оподаткування здійснюється відповідно до ст.138 Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ). 

Згідно з п.138.1 ст.138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на 

суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, 

визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта. 

Відповідно до п.138.2 ст.138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується, 

зокрема, на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних 

активів у разі ліквідації або продажу такого об'єкта 

Джерело: індивідуальна податкова консультація ДФС від 18.04.2018р. №1702/6/99-99-15-02-

02-15/ІПК. 

 

 

  

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/337571.html
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ІІІ. Податок на додану вартість 

1. З 01.07.2018р. додаток 1, додаток 5 та додаток 9 до податкової декларації з ПДВ 

подаються за новими формами 

У зв’язку з набранням чинності з 01.06.2018р. наказу Міністерства фінансів України від 

23.03.2018р. №381 «Про затвердження змін до наказу Міністерства фінансів України від 

28.01.2016 №21», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2018р. за №451/31903, 

додаток 1, додаток 5 та додаток 9 до податкової декларації з ПДВ з 01.07.2018р. року 

подаються платниками, які обрали місячний або квартальний звітні (податкові) періоди, за 

новими формами. Водночас наголошуємо, що відомості до таблиці 1.2 додатку 1 та додатку 5 

до податкової декларації з ПДВ заповнюються платниками одноразово (для платників, які 

обрали місячний звітний (податковий) період, – червень 2018 року та платників, які обрали  

квартальний звітний (податковий) період, – ІІ квартал 2018 року). 

Джерело: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/339075.html. 

 

2. Як поповнити рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що п.19 Порядку електронного 

адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.10.2014р. №569, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок №569), визначено, 

що за підсумками звітного (податкового) періоду відповідно до задекларованих у податкових 

деклараціях з ПДВ результатів діяльності, а також у разі подання уточнюючих розрахунків до 

податкової декларації з ПДВ, платником ПДВ проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, 

визначеному ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та 

доповненнями (далі – ПКУ).  

Відповідно до п.22 Порядку №569 у разі недостатності коштів на електронному рахунку 

платника ПДВ для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань платник ПДВ у 

строки, встановлені ПКУ для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує на 

електронний рахунок необхідні кошти з власного поточного рахунка. 

Джерело: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-180406.html. 

 

3. Хто саме (покупець чи продавець) повинен надати пояснення та/або копії 

документів, у разі зупинення реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних 

розрахунку коригування до податкової накладної, який передбачає зменшення суми 

компенсації вартості товарів послуг 

У разі зупинення реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) 

розрахунку коригування, на зменшення податкових зобов’язань пояснення та копії 

документів, необхідні для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію 

розрахунку коригування в ЄРПН, подаються платником податків – продавцем, що зазначений 

в розрахунку коригування та податковій накладній, яка коригується. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 101.17. 

 

 

 

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/339075.html
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4. Який порядок виправлення помилок у розрахунку податкових зобов'язань, 

нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються 

нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстровані 

платниками ПДВ на митній території України 

У разі якщо у майбутніх податкових періодах отримувач послуг, не зареєстрований як платник 

ПДВ, виявить помилку у розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем 

послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх 

постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території 

України (далі – Розрахунок), він має право її виправити шляхом подання до контролюючого 

органу Розрахунку (з урахуванням строків давності, визначених ст.102 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) у якому відобразити суму різниці між раніше 

задекларованими помилковими показниками та правильними (дійсними) показниками, а 

також відповідно до вимог пп. «а» п.50.1 ст.50 ПКУ сплатити суму недоплати та штраф у 

розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого Розрахунку. З метою відображення в 

обліку з ПДВ таких нарахувань отримувач разом з Розрахунком подає пояснювальну записку 

у довільній формі. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 101.24. 

 

5. В яких випадках при заповненні розрахунку коригування до податкової накладної з 

метою виправлення помилок, що виникли внаслідок попереднього коригування її 

показників вказується причина «зменшення обсягу при нульовій кількості» або 

«зменшення кількості при нульовому обсягу» 

Якщо після складання і реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової 

накладної в результаті послідуючих коригувань платником коригування ціни відображалось у 

графі 8 розрахунку коригування до податкової накладної (далі – РК) (замість графи 9 РК) або 

коригування кількості здійснювалось у графі 10 РК (замість графи 7) та в результаті таких 

коригувань кількість або обсяг дорівнюють нулю то з метою виправлення помилок, 

допущених при здійсненні такого коригування платнику необхідно скласти розрахунок 

коригування до податкової накладної, за допомогою якого виправити такі помилки. 

Виправлення таких помилок здійснюється шляхом лише сторнування рядків податкової 

накладної, які в результаті попередніх коригувань містять помилки (нульові значення ціни при 

наявності кількості товару/послуги або при наявності обсягу містять нульове значення 

кількості товару/послуги). Додавання нових рядків податкової накладної при здійсненні 

такого коригування не відбувається. В такому РК:  

- у графі 1 зазначається № за порядком рядка податкової накладної, який коригується; 

- у графі 2 зазначається причина коригування «зменшення обсягу при нульовій кількості» 

або «зменшення кількості при нульовому обсягу» (в залежності від ситуації); 

- значення графи 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка податкової накладної, 

що коригується; 

- у графі 7 зі знаком «-» зазначається значення кількості, що залишилось в результаті 

попереднього коригування (заповнюється у разі зазначення у графі 2 причини коригування 

«зменшення кількості при нульовому обсягу»); 

- графи 8-12 не заповнюються;-у графі 13 зі знаком «-» зазначається обсяг, що залишився в 

результаті попереднього коригування (заповнюється у разі зазначення у графі 2 причини 

коригування «зменшення обсягу при нульовій кількості»). 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 101.15 
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6. Чи можливо відкоригувати помилково нараховані суми ПДВ за операцією з 

постачання товарів, якщо така операція звільнена від оподаткування ПДВ? 

Якщо платник ПДВ нараховував ПДВ при поставці товарів (послуг), які відповідно до ПКУ 

звільнені від оподаткування ПДВ та відображав у податковому обліку зазначені операції як 

оподатковувані, а суми утриманого ПДВ вносив до бюджету, то суми ПДВ, нараховані за 

такими операціями, підлягають коригуванню виключно за умови повернення покупцям 

сплаченого ними ПДВ під час придбання таких товарів (послуг). 

На дату повернення покупцю сум ПДВ, сплачених таким покупцем при придбанні товарів 

(послуг), що звільнені від оподаткування ПДВ постачальник товарів (послуг) складає РК до 

раніше складеної податкової накладної, в якому коригує всю суму операції зі знаком «–», та 

одночасно складає нову ПН на операцію, що звільнена від оподаткування ПДВ. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/336037.html. 

 

7. У податковій накладній, складеній до 01.01.2017р., відсутній код УКТ ЗЕД: чи 

зазначати його у РК? 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016р.  №1797-VIII пп.«і» п.201.1 ст.201 ПКУ 

викладено в новій редакції, відповідно до якої з 01.01.2017р. року при складанні податкової 

накладної запроваджено обов’язкове заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – 

коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, 

затвердженим наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої 

політики «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» від 11.10.2010р.  

№457 (далі – ДКПП). 

Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД затверджено Законом України «Про Митний тариф України» 

від 19.09.2013р. №584-VII. 

Коди послуг згідно з ДКПП визначені у ДКПП (ДК 016:2010). 

Отже, у розрахунку коригування до податкової накладної, складеної до 01.01.2017р., в 

обов’язковому порядку зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД/код послуги згідно з ДКПП, 

чинний на час складання таких розрахунків коригування. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР, підкатегорія 101.16 категорії 101. 

 

8. Якщо безпідставно складену податкову накладну включено до декларації 

Сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, складеній без факту здійснення господарської 

операції та зареєстрованій у ЄРПН, не підлягає відображенню в податковій декларації з ПДВ 

у складі податкового кредиту. У разі якщо платником податку було включено таку податкову 

накладну до податкової декларації, то відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) такий платник повинен: 

- подати нову декларацію з виправленими показниками  з позначкою «Звітна нова» за такий 

самий звітний період, якщо не минув граничний строк подання декларації, в якій допущено 

помилку; 

- або надіслати уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку 

з виправленням самостійно виявлених помилок до такої декларації за формою, встановленою 

на дату подання такого розрахунку (з урахуванням строків давності, визначених ст.102 ПКУ). 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/336037.html
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При цьому в уточнюючому розрахунку відображаються всі заповнені рядки декларації, 

що уточнюється. До графи 4 уточнюючого розрахунку переносяться показники декларації, 

що уточнюється, у графі 5 відображаються всі показники декларації з урахуванням 

виправлених помилок, у графі 6 - абсолютне значення помилки за всіма заповненими 

в уточнюючому розрахунку рядками з відповідним знаком (+/–). У разі якщо абсолютне 

значення дорівнює нулю, то відповідний рядок не заповнюється. При цьому незаповнені 

в декларації рядки в уточнюючому розрахунку також не заповнюються. 

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися 

додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять 

інформацію щодо уточнених показників (п.8 розділу VI наказу Міністерства фінансів України 

«Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на 

додану вартість» від 28.01.2016р. №21). 

Джерело: http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-336034.html. 

 

9. ДФС запровадила новий сервіс для платників ПДВ 

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

візуалізація повної інформації щодо податкової накладної з урахуванням всіх зареєстрованих 

до неї розрахунків коригування кількісних і вартісних показників. 

Новий сервіс створений з метою недопущення платниками податку помилок при складанні 

розрахунків коригування до податкової накладної. 

Доступ до інформації надано в приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету 

у розділі «ЄРПН». За заданими параметрами пошуку податкової накладної відображається 

остаточний розрахунок з урахування всіх послідуючих зареєстрованих до неї розрахунків 

коригування за такими параметрами: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Додатково повідомляємо, що у разі виникнення питань з приводу користування Електронним 

кабінетом, платники податків мають можливість звернутися до ДФС за телефоном:                                    

0-800-501-007. 

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

 

10. Щодо заповнення скарги про нереєстрацію податкових накладних 

Нагадуємо, що створення та надсилання Скарги за формою J(F)1313201 забезпечено через 

Електронний кабінет, вхід до якого здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також через 

офіційний веб-портал ДФС. Також для формування Скарги платник податків самостійно на 

власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл 

відповідно до затвердженого формату (стандарту).  

http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-336034.html
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/338431.html
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До Скарги подаються документи про підтвердження реальності здійснення операцій по 

відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за формою J(F)136010. Кожен 

документ, що додається до Скарги, надсилається окремим додатком у форматі pdf та повинен 

мати розмір не більше 2 мегабайт. 

Підтвердженням реєстрації в ДФС такої Скарги є отримання платником податків Квитанції в 

електронному вигляді у текстовому форматі, в якій зазначено дату та номер реєстрації 

відповідної скарги.  

Джерело: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/339075.html. 

 

11. Чи може платник ПДВ оскаржити рішення комісії щодо неврахування таблиці 

даних платника податку? 

Нормами Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018р. №117, не передбачено оскарження рішення комісії щодо 

неврахування таблиці даних платника податку. 

Не передбачає відповідних дій і Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають 

рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017р. 

№485. 

Водночас платник податку має право надати скаргу на дії чи рішення комісії регіонального 

рівня у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина 

права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 101.17. 

 

12. Чи має можливість платник податку відкоригувати помилково нараховані суми 

ПДВ на операції з постачання товарів (послуг), якщо такі операції повинні 

оподатковуватися за ставкою 0%, або звільнені від оподаткування ПДВ чи не є об'єктом 

оподаткування ПДВ? 

У разі, якщо платник податку нараховував ПДВ при поставці товарів (послуг), які відповідно 

до ПКУ оподатковуються за ставкою 0%, або звільнені від оподаткування ПДВ чи не є 

об’єктом оподаткування ПДВ, та відображав в податковому обліку зазначені операції як 

оподатковувані, а суми утриманого податку вносив до бюджету, то суми ПДВ, нараховані за 

такою операцією, підлягають коригуванню виключно за умови повернення покупцям 

сплаченого ними податку під час придбання таких товарів (послуг). 

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в 

Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної. 

На дату повернення покупцю сум податку, сплачених таким покупцем при придбанні товарів 

(послуг), що оподатковуються за ставкою 0%, або звільнені від оподаткування ПДВ чи не є 

об’єктом оподаткування ПДВ, постачальник товарів (послуг) складає розрахунок коригування 

до раніше складеної податкової накладної.  

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 101.  

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/339075.html
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IV. ЄСВ та ПДФО 

1. Донараховано доплату за попередній квартал: чи подавати уточнюючу форму №1ДФ? 

У разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в податковому 

розрахунку за ф. №1ДФ такі нараховані доходи на користь платників податків. 

Тому якщо працівникові в звітному місяці донараховано доплату до заробітної плати за 

попередній квартал, то суми донарахувань відображаються в формі №1ДФ у тому кварталі, в 

якому здійснюється їх нарахування. І уточнюючу форму №1ДФ подавати не потрібно. 

Джерело: http://lg.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/336459.html 

 

2. Відповідальність підприємців-платників єдиного податку за несплату (несвоєчасну 

сплату) єдиного внеску 

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ на 

платників, які допустили зазначене порушення накладається штраф у розмірі 20% своєчасно 

не сплачених сум. 

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день 

прострочення платежу. 

Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення 

строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) 

включно. 

Згідно з ст.165 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. 

№8073-X, несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, зокрема, фізичними особами - підприємцями 

або особами, які забезпечують себе роботою самостійно, у сумі: 

- що не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тягне за собою 

накладення штрафу від 40 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 680 до 

1 360 грн.); 

- понад 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тягне за собою накладення 

штрафу від 80 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 360 до 2 040 грн.). 

Повторне за рік вчинення таких дій тягне за собою накладення штрафу від 150 до 300 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 250 до 5 100 грн.). 

Зазначена норма передбачена абз. другим пп.2 п.6, п.11 розд. IV, п.2 розд. VІІ «Інструкції про 

порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015р. №449. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/338355.html. 

 

3. Що робити, якщо знайшли помилку у поданому звіті з ЄСВ? 

Згідно з п.1 розділу V Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015р.  №435, при виявленні 

помилки у Звіті до закінчення терміну подання цього Звіту страхувальник повторно формує 

та подає Звіт у повному обсязі до фіскального органу за місцем обліку. 

http://lg.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/336459.html
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/338355.html
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Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий страхувальником до 

закінчення термінів подання звітності.  

Якщо страхувальником до закінчення терміну подання Звіту подаються лише окремі таблиці 

за поточний звітний період Звіту зі статусом «скасовуюча», «додаткова» цей Звіт не 

вважається Звітом і вважається таким, що не подавався. 

Джерело: http://zt.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/338201.html. 

 

4. Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО у найманого працівника, якщо аванс на 

відрядження не видавався, а звіт про використання коштів під час відрядження та під 

звіт, подається для відшкодування витрат, понесених за власні кошти? 

У разі якщо юридичною особою (роботодавцем) відшкодовуються витрати, понесені 

фізичною особою (працівником) під час відрядження за власні кошти, то сума таких 

відшкодованих витрат не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб, за 

умови виконання усіх вимог, встановлених п.170.9 ст.170 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР категорія 103.04. 

 

5. Як оподатковується податком на доходи фізичних осіб вартість навчання за рахунок 

юридичних або фізичних осіб 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається 

сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи 

перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або 

неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи. 

У 2018 році від оподаткування податком на доходи фізичних осіб звільняється сума, що 

складає 11 169 грн. за повний або неповний місяць навчання. 

Вартість навчання, що перевищує зазначену суму, оподатковується податком на доходи 

фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах. 

У податковому розрахунку за формою 1 ДФ сума, сплачена за навчання, відображається під 

ознакою доходу «145». 

Зазначена норма передбачена пп.165.1.21 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/338671.html. 

 

6. Кому ДФС може надати інформацію про доходи фізичної особи 

Головне управління ДФС у Тернопільській області нагадує, що персональні дані фізичних осіб 

- платників податків із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі – ДРФО) 

є інформацією з обмеженим доступом. 

Без згоди фізичної особи - платника податків її персональні дані можуть передаватися у таких 

випадках, зокрема. 

http://zt.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/338201.html
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/338671.html
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1) за рішенням суду; 

2) коли передача персональних даних прямо передбачена законом України і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, органам державної 

виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що 

підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України «Про виконавче 

провадження» від 02.06.2016р. №1404-VIII, щодо персональних даних фізичної особи з ДРФО. 

На сьогодні відповідно до Порядку надання інформації Державною фіскальною службою 

України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, 

затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів 

України від 13.12.2016р. №3639/5/1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

19.12.2016р. за №1652/29782, ДФС надає на запити органів державної виконавчої служби 

інформацію з ДРФО, зокрема, про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб. 

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/337299.html. 
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V. Оплата праці 

1. Щодо надання соціальної додаткової відпустки на дітей 

Для отримання соціальної додаткової відпустки на дітей, жінці недостатньо мати двох дітей 

віком до 15 років, вона ще повинна працювати (виконувати свої трудові обов'язки). Тобто, 

відпустка працівникам, що мають дітей, надається, якщо є хоч один відпрацьований день. 

Джерело: лист Міністерства соціальної політики України «Щодо надання соціальної 

додаткової відпустки на дітей» від 26.03.2018р. №480/0/101-18/284. 

 

2. Фонд планує впровадити електронні заяви-розрахунки для виплат за листками 

непрацездатності 

Пропонується затвердити нову форму заяви-розрахунку та створюються умови щодо 

мінімізації помилок при проведенні нарахувань. 

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України ініціювала затвердження нового 

порядку фінансування страхувальників (роботодавців) для надання матеріального 

забезпечення застрахованим особам. Зокрема, зазначений порядок врегулює механізм та 

умови фінансування виплат за листками непрацездатності та окремих страхових виплат. 

Відповідний проект постанови буде винесено на розгляд правління ФССУ. Запропонований 

проект постанови зберігає більшу кількість норм, які наразі регулюють механізм фінансування 

страхувальників для надання ними матеріального забезпечення застрахованим особам та 

окремих страхових виплат потерпілим на виробництві. Крім того, в проекті враховані зміни, 

що вносилися до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності від 23.09.1999р. №1105-XIV впродовж 2015–2017 років. 

Упередження помилок при проведенні нарахувань 

Метою проекту порядку є запровадження нових підходів щодо обслуговування 

страхувальників та упередження можливих помилок при визначенні страхувальниками 

розміру допомоги та страхових виплат. Зокрема, у проекті передбачено, що робочі органи 

виконавчої дирекції Фонду до прийняття рішення про проведення фінансування будуть 

здійснювати попередній контроль щодо правильності нарахування виплат та у разі виявлення 

помилок надавати рекомендації страхувальнику щодо їх усунення. Перевірки будуть 

проводитись за допомогою звірки даних, наведених страхувальником у заявах-розрахунках, 

та відомостями, що містяться у Державному реєстрі застрахованих осіб.  

Умови для нівелювання затримок виплат працівникам і скорочення звітності для роботодавців 

Запроваджується система оперативного інформування робочих органів виконавчої дирекції 

Фонду щодо проведення виплат застрахованим особам шляхом надання повідомлення. Це 

надасть можливість Фонду своєчасно захистити права застрахованих осіб у разі затримки 

належних їм виплат. Крім того, реалізація проекту порядку створює умови для подальшого 

зменшення навантаження на страхувальників шляхом спрощення звітності та скорочення 

кількості перевірок. 

Електронні заяви-розрахунки 

Проект порядку затверджує нову форму заяви-розрахунку та запроваджує можливість її 

подання в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. 

Джерело: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/957438. 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/957438
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3. Консультація ГУ Держпраці у Херсонській області: коли й кому треба виплачувати 

премії  

Головне управління Держпраці у Херсонській області надало об’ємне роз’яснення щодо 

порядку преміювання працівників (далі - дослівно). 

Які бувають премії? 

Умовно преміальні виплати можна розділити на категорії: за способами нарахування – 

індивідуальні й колективні, за періодичністю виплат – систематичні й разові, та за формою 

виплати – грошові та матеріальні. 

Кому й скільки? 

Зазвичай премії виплачують за високі трудові показники, зразкове виконання працівником 

своїх обов’язків, освоєння ним нової техніки або технології, за роботу в нічний час тощо. Втім 

кожна компанія самостійно визначає критерії, за якими вона виплачуватиме премії 

працівникам, а також умови оцінки результатів праці для отримання такої виплати та її розмір. 

Чому важливо все оформити документально? 

У статті 13 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. (далі – КЗпП) зазначено, що 

докладну інформацію про виплату надбавок або премій треба обов’язково вказати в 

колективному договорі компанії. А якщо такого немає, в одному з цих документів: 

- окремому положенні, погодженому з первинною профспілковою організацією; 

- одному з розділів чинного положення про оплату праці; 

- трудовому договорі або контракті. 

Найчастіше у положенні про преміювання вказують, що матеріальне заохочення працівників 

є правом роботодавця і може залежати від багатьох причин. Тобто кожен роботодавець 

особисто вирішує, виплачувати премії своїм працівникам чи ні. 

Але для того, щоб у майбутньому уникнути можливих конфліктів зі своїми працівниками, у 

трудовому договорі треба чітко розписати, за що на підприємстві виплачують премії, скільки 

вони становлять, а також порядок виплати. 

Якщо в положенні про оплату праці, трудовому договорі або статуті організації не прописано 

жодних виплат-стимулів, то співробітники не можуть їх вимагати. 

Стаття 32 КЗпП визначає, якщо компанія змінює умови або порядок виплат премій, вона 

зобов’язана повідомити про це працівників не пізніше ніж за 2 місяці. 

Як виплачувати премії? 

Для виплати премії конкретним працівникам керівник компанії має видати відповідний наказ. 

Зазвичай працівникові виплачують премію одночасно із заробітною платою. А от виплати, 

призначені у зв’язку з винятковими заслугами й мають разовий характер, треба вносити до 

спеціального розділу трудової книжки. Щодо щоквартальних премій, а також премій з нагоди 

окремих свят – такі відомості у трудовій книжці не фіксують. Зазвичай премії виплачують усім 

працівникам, що працюють у компанії, як штатним, так і позаштатним. 

Як і за що можуть позбавити премії? 

Невиконання своїх обов’язків, ігнорування норм охорони праці, прогули, поява на роботі в 

нетверезому стані – це неповний перелік причин, через які працівник може бути позбавлений 

премії. 
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Рішення про зменшення розміру заохочувальної виплати або взагалі про її позбавлення 

керівник підприємства має право прийняти одноосібно й оформити відповідний наказ. 

Ба більше, якщо працівник порушив норми трудової дисципліни, не виконував або неналежно 

виконував свої трудові обов’язки, він може понести дисциплінарну й адміністративну 

відповідальність. Правила свого внутрішнього трудового розпорядку кожна компанія 

встановлює самостійно. 

Мотивація персоналу – одна з найважливіших функцій керівників і власників бізнесу. Адже 

здебільшого саме від морального духу працівників залежить результат їхньої роботи, а отже – 

й успіх компанії. Тому заохочення є одним зі способів мотивації та наснаги. А для керівників 

важливо обрати ту форму, що є зручною, вигідною та законною. 

Джерело: Головне управління Держпраці у Херсонській області. 

 

4. Консультація ГУ Держпраці у Херсонській області: за що можуть звільнити з роботи  

Головне управління Держпраці у Херсонській області нагадує про основні підстави для 

звільнення працівників:  

- недостатня кваліфікація чи невідповідний роботі стан здоров’я працівника.  

- прогули без поважних причин. Не прийшовши на роботу навіть один робочий день або 

будучи відсутнім три години підряд, працівник дає усі підстави для його звільнення. Дана 

стаття може бути застосована, якщо існує документальне, письмове підтвердження факту 

невиходу на роботу без наявності поважних причин. Варто відмітити, що сімейні обставини 

можуть слугувати серйозною причиною невиходу на робоче місце, проте кожен випадок 

розглядається індивідуально. 

- звільнити працівника можливо, якщо він з причини тимчасової непрацездатності не вийшов 

на роботу впродовж чотирьох місяців підряд. Винятком може слугувати наявність у 

працівника хвороби, за якої передбачено триваліший термін збереження посади.  

При цьому, декретна відпустка не є підставою для розірвання договору – за жінкою має бути 

збережено її робоче місце. Звільнити працівника можливо за статтею, що передбачає вихід на 

роботу у стані алкогольного, токсичного та наркотичного сп’яніння. Цей випадок має бути 

підтверджений медичною довідкою. 

- невиконання обов’язків, які покладені на працівника, якщо даний факт носить характер 

систематичного. Схема наступна: через невиконання своїх обов’язків працівником спочатку 

працедавець має застосувати до нього «попереджуючі» норми, наприклад, догану. Якщо дане 

порушення спостерігається за працівником неодноразово, працедавець має усі підстави для 

його звільнення. 

- розкрадання майна роботодавця – у разі, якщо цей факт підтверджений у суді.  

- якщо на роботу повернувся працівник, який раніше займав цю посаду. Поновити 

працівника можливо у тому випадку, коли було винесено рішення суду про його незаконне 

звільнення з роботи вже після того, як цю посаду обійняв новий працівник. 

Джерело: Головне управління Держпраці у Херсонській області. 

 

5. Відповідальність за порушення порядку індексації заробітної плати 

Державна служба України з питань праці нагадує про відповідальність за порушення порядку 

індексації заробітної плати. Зокрема, у листі «Щодо відповідальності за ненарахування 
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індексації зарплати та нарахування у меншому розмірі» 07.05.2018р. №3570/4.1/4.1-ДП-18 

зазначено наступні розміри штрафних санкцій: 

- за ненарахування індексації – штраф 37 230 грн на кожного працівника; 

- за нарахування індексації в неповному обсязі – розмір штрафу 1 мінімальна зарплата або 

3 723 грн.  

Джерело: лист Державної служби України з питань праці «Щодо відповідальності за 

ненарахування індексації зарплати та нарахування у меншому розмірі» від 07.05.2018р. 

№3570/4.1/4.1-ДП-18.  
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VІ. Спрощена система оподаткування 

1. ФОП на загальній системі оподаткування витрачено кошти під час особистого 

перебування у відрядженні: чи включаються ці кошти до складу витрат? 

ФОП на загальній системі оподаткування не має право включати до складу витрат суму 

коштів, витрачених нею під час особистого перебування у відрядженні, оскільки дані витрати 

не містяться в переліку витрат, визначених  п.177.4 ст.177 Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. №2755-VI. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/336619.html. 

 

2. ФОП одночасно є найманою особою: чи є право на податкову знижку? 

Право на податкову знижку буде мати фізична особа – підприємець, яка одночасно є найманою 

особою, та винятково до доходів, одержаних від роботодавця у вигляді заробітної плати. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/338689.html. 

 

3. Порядок дій у разі втрати Книги обліку доходів 

У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених у пп.44.1 і 

44.3 ст.44 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), платник 

податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити 

контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому ПКУ, для подання 

податкової звітності. Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 

90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого 

органу (п.44.5 ст.44 ПКУ), - повідомляє «Вісник. Офіційно про податки». 

У разі втрати Книги обліку фізична особа - підприємець - платник єдиного податку повинна 

звернутися до органів внутрішніх справ для подання заяви про її втрату та отримати довідку 

про надання такої заяви. Книги обліку зберігаються у платника податку протягом трьох років 

після виконання останнього запису. 

Джерело: загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР. 

 

4. ФОП, який припиняє підприємницьку діяльність, повинен закрити усі рахунки 

відкриті у фінансових установах 

При знятті з обліку фізична особа - підприємець повинна закрити усі рахунки відкриті у 

фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних 

осіб). 

Якщо після припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця залишились 

незакритими його рахунки у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування 

коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку 

інформацію, повідомляє дату та номер відповідного запису в ЄДР, а також дату зняття з обліку 

платника податків у контролюючому органі - пп.7 п.11.18 розд. XI Порядку обліку платників 

податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. 

№1588 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014р. №462).  

Джерело: http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/339045.html. 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/336619.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/338689.html
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5. На період відпустки можливе звільнення від сплати єдиного податку 

Згідно п.295.5 ст.295 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) 

платники єдиного податку, віднесені до груп 1 і 2, звільняються від сплати єдиного податку 

протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки. Проте за умови, якщо вони не 

використовують працю найманих осіб. 

Тобто платники єдиного податку груп 1 і 2, які не використовують працю найманих осіб, 

звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час 

відпустки за умови подання заяви до контролюючого органу стосовно обрання періоду 

щорічної відпустки. 

Щодо підприємців - спрощенців групи 3, таке звільнення від сплати єдиного податку до них 

не застосовується через недоцільність. Адже вони сплачують не фіксовану основну ставку 

єдиного податку, а відсоткову - від фактично отриманого доходу за звітний період. Тобто якщо 

підприємець  групи 3 знаходиться у відпустці за власним бажанням, це жодним чином не 

впливає на порядок нарахування та сплати єдиного податку за відповідний звітний період. 

Інформація про період щорічної відпустки подається за заявою підприємця в довільній формі. 

Також звертаємо увагу підприємців, що в ПКУ йдеться про календарний місяць відпустки: 

тобто з 1 по 31 (30, 29 чи 28) число. А тому в заяві з метою несплати єдиного податку за 

відповідний місяць відпустки потрібно обирати саме повний місяць. 

Джерело: http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/337861.html. 

 

6. Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку можна подати 

через Електронний кабінет 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI платник 

єдиного податку може безоплатно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. 

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження 

запиту. Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку подається в 

довільній формі, на підставі якого видається тимчасовий витяг з реєстру платників єдиного 

податку. 

Слід зазначити, що меню «Листування з ДФС» приватної частини Електронного кабінету 

дозволяє надіслати довільну кореспонденцію (лист, запит тощо) до відповідного органу ДФС. 

Форма підготовки такої кореспонденції передбачає заповнення або вибір із запропонованих 

наступних реквізитів: 

- регіон в якому знаходиться орган ДФС; 

- орган ДФС, до якого відправляється лист; 

- тип документа; 

- тематика звернення; 

- короткий зміст листа; 

- сканований документ, який необхідно завантажити (файл повинен бути у форматі pdf із 

обмеженням розміру не більше 2 МБ). 

Зберегти проект листа можна натиснувши кнопку «Зберегти чернетку», підписати та надіслати 

до органу ДФС – натиснувши кнопку «Підписати і надіслати». 

Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДФС автора електронного 

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

http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/337861.html
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ДФС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в 

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

документи» Електронного кабінету. 

Відповіді на запити та квитанції щодо обробки заяв і запитів платник може переглянути в 

меню «Вхідні/вихідні документи» Електронного кабінету.  

Крім того, в меню «Заяви, запити для отримання інформації» платник також має можливість 

створити та надіслати довільну кореспонденцію (лист, запит тощо) до відповідного органу 

ДФС. 

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням 

електронного цифрового підпису, що сертифікований у будь-якому Акредитованому центрі 

сертифікації ключів.  

Вхід до Електронного кабінету здійснюється через офіційний веб-портал ДФС. 

Отже, фізична особа - підприємець – платник єдиного податку через меню «Листування з 

ДФС» або «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного 

кабінету має право завантажити лист до органу ДФС, зокрема запит про отримання витягу з 

реєстру платників єдиного податку у довільній формі, підписати електронним цифровим 

підписом та надіслати. 

Детальніше з цим роз‘ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної 

фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі 

(категорія 107.09). 

Джерело: http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-338677.html. 
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VI. Інші зміни законодавства 

1. Інформація про розмір ставок земельного податку - на веб-порталі ДФС 

Підпунктом 1 п.1 розділу І Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2018 році» від 07.12.2017р. №2245-VIII, який набрав чинності з 01.01.2018р., 

пп.12.3.3 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) 

викладено в новій редакції, яким передбачено, що копія прийнятого рішення про встановлення 

місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному 

вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають 

на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих 

податків та зборів або змін до них. 

Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про 

розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях та 

подають її в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову та митну політику. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не 

пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену 

інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на 

відповідних територіях. 

Відповідно до п.1 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014р. №236, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику є Державна фіскальна 

служба України (далі – ДФС). 

Отже, на офіційному веб-порталі ДФС зведена інформація про розмір та дату встановлення 

ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях оприлюднюється не пізніше 15 

липня поточного року. Таку інформацію вперше буде оприлюднено на 2019 рік не пізніше 15 

липня 2018 року. При цьому оприлюднення зведеної інформація про розмір та дату 

встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях на 2018 рік 

нормами ПКУ не передбачено. 

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/336207.html. 

 

2. Змінили прізвище чи місце реєстрації обов’язково повідомте податкову 

Головне управління ДФС у Рівненській області повідомляє, що кожна фізична особа, яка 

отримує офіційні доходи, є платником податку на доходи фізичних осіб та перебуває на обліку 

в органах державної фіскальної служби. У кожного громадянина є свій індивідуальний 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, крім осіб які через свої релігійні 

переконання відмовилися від нього, та облік яких ведеться у окремому реєстрі за серією та 

номером паспорта. 

У Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків  на кожну фізичну особу заведена 

облікова картка, в якій міститься наступна інформація (пункт 70.2 ст.70 Податкового кодексу 

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

- прізвище, ім’я та по батькові; 

- дата народження; 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/336207.html
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- місце народження (країна, область, район, населений пункт); 

- місце проживання, а для іноземних громадян — також громадянство; 

- серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що 

посвідчує особу), ким і коли виданий. 

Згідно пункту 70.5 ст.70 ПКУ фізична особа несе відповідальність згідно із законом за 

достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – 

платників податків. А згідно пункту 70.7, у разі зміни будь якої інформації з переліку, 

наведеного вище, громадянин повинен повідомити про це орган ДФС. 

Переважна більшість громадян навіть не здогадується про те, що коли змінюється місце 

проживання, вони повинні повідомити про це податкову службу. Нажаль незнання законів не 

звільняє від відповідальності за їх порушення, встановленою пунктом 70.5 ПКУ, та приводить 

до подальших проблем при зверненні до органів ДФС, зокрема, при подачі річних декларацій, 

чи зверненні за отриманням інформації про власні доходи, тощо. 

Для уникнення такої ситуації при зміні інформації, яка міститься у Державному реєстрі 

фізичних осіб — платників податків, фізична особа повинна у місячний термін з дня 

виникнення змін подати до податкової служби заяву за формою №5ДР, яку можна  отримати 

у центрах обслуговування платників органів ДФС. 

Тому щиро бажаємо всім громадянам пам’ятати про свої обов’язки визначені Податковим 

кодексом для уникнення неприємних ситуацій та звертаємо увагу, що ДФС України на 

постійній основі вдосконалює сервіси та процедури реєстрації платників податків. 

Так, наприкінці 2017 року скорочено строк реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі 

фізичних осіб — платників податків з 5 до 3 днів з дня подання заяви. Крім того, громадяни 

України, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, мають 

можливість подати документи для реєстрації або внесення змін до Державного реєстру 

фізичних осіб — платників податків через будь-який орган ДФС. 

Джерело: http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/338263.html. 

 

3. Частина приміщень в оренді: довідка за формою №20-ОПП подається і орендодавцем, 

і орендарем 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що відповідно до п.63.3 

ст.63 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ, зі змінами та доповненнями 

(далі – ПКУ) та Порядку обліку платників податків, затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 09.12.2011р. №1588 (далі – Порядок №1588), зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 29.12.2011р. за  № 1562/20300, зі змінами з метою проведення 

податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у 

контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів 

юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем 

розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів 

оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться 

діяльність (неосновне місце обліку). 

Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку 

з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти 

за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом ПКУ. 

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за 

основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, 

http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/338263.html
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пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з 

порядком обліку платників податків. 

У разі надання в оренду об’єкта нерухомого майна, у тому числі його частини, повідомлення 

за ф. №20-ОПП подається до контролюючих органів як власником нерухомого майна – 

орендодавцем, так і орендарем у порядку та строки, визначені пунктами 8.3 – 8.5 розділу VIII 

Порядку №1588. 

Кожному об’єкту оподаткування, що надається в оренду (орендується) присвоюється 

ідентифікатор, який прийнятий суб’єктом господарювання – орендодавцем (орендарем), а 

також зазначається фактичний стан об’єкта оподаткування на момент заповнення 

повідомлення за ф. №20-ОПП. 

У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» повідомлення за ф. №20-ОПП суб’єкт 

господарювання (орендодавець) зазначає стан – «здається в оренду», суб’єкт господарювання 

(орендар) – «орендується». 

У разі відсутності найменування таких об’єктів оподаткування, у повідомленні за ф. №20-ОПП 

орендодавцем (орендарем) зазначається інвентарний номер об’єкта оподаткування, вказаний 

у договорі оренди. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/337573.html. 

 

4. За яких умов готівку можна зберігати не в скриньці РРО 

Якщо підприємство не має можливості зберігати всю суму готівкових коштів у скриньці 

реєстратора розрахункових операцій   (далі – РРО), то частину готівки можна зберігати в сейфі 

за умови його знаходження на місці проведення розрахунків. При цьому сума готівкових 

коштів на місці проведення розрахунків (у скриньці РРО та сейфі) має відповідати сумі коштів, 

зазначеній у денному звіті реєстратора. 

Задля уникнення можливого порушення Закону України «Про застосування реєстраторів 

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

№265/95-ВР податківці рекомендують обумовити таку ситуацію у внутрішньому наказі по 

підприємству, в якому зазначити, що в сейфі, розміщеному на місці проведення розрахунків, 

має зберігатися лише виручка від реалізації з використанням РРО. 

Джерело: індивідуальна податкова консультація ДФС від 24.05.2018р. №2301/ІПК/03-                             

20-14-05-11. 

 

5. У разі втрати касового чеку друкування його дубліката функціями РРО не 

передбачено 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до пунктів 1 та 

2 розділу ІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 21.01.2016р. №13 зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Положення про форму і зміст 

розрахункових документів» від 19.02.2018р.  №288  (далі – Положення), фіскальний касовий 

чек на товари (послуги) – це розрахунковий документ, надрукований реєстратором 

розрахункових операцій   (далі – РРО) при проведенні розрахунків за продані товари (надані 

послуги), який повинен містити, зокрема, порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, 

рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції. 
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При цьому, п.9 ст.3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995р. №265/95-ВР,  зі змінами 

та доповненнями, передбачено, що суб’єкт господарювання повинен забезпечити щоденне 

друкування на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні 

чеки у разі здійснення розрахункових операцій. 

Відповідно до п.13 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог щодо 

реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер 

застосування» від 18.02.2002р. №199 зі змінами, при формуванні Z-звіту виконуються 

наступні операції:  

- друкування фіскального звітного чека і занесення інформації до фіскальної пам’яті;  

- обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам’яті;  

- друкування інформації, що підтверджує обнулення регістрів денних підсумків оперативної 

пам’яті та дійсність фіскального звітного чека. 

Отже, друкування дублікату фіскального касового чеку у разі його втрати функціями РРО та 

нормами чинного законодавства не передбачено оскільки, при друкуванні Z-звіту відбувається 

обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам’яті та даний звіт містить підсумки 

розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним зазначеним кодом 

окремо з моменту програмування товару (послуги) із зазначенням його найменування, 

реалізованої кількості, літерного позначення ставки податку на додану вартість і загальний 

підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги). 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-338253.html. 
 

6. Заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань 

можна подати до органу ДФС через «Електронний кабінет» 

Головне управління ДФС звертає увагу, що повернення помилково та/або надміру сплачених 

сум грошових зобов’язань у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно 

на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) 

сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом ДФС на підставі поданої 

платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення 

перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути 

подана до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або 

надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення. 

Пунктом 43.4 ст.43 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) 

передбачено, що платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру 

сплачених грошових зобов’язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям 

перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення 

грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням 

яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій 

формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку. 

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

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

приватної частини Електронного кабінету до відповідного органу ДФС. 

Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та 

обов’язків, визначених ПКУ та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на 

виконання ПКУ, законами з питань митної справи, в тому числі шляхом, зокрема, управління 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-338253.html


  

ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 

 

 

25 

 

сумами помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені відповідно до 

положень ПКУ. 

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням 

електронного цифрового підпису, отриманого у будь-якому Акредитованому центрі 

сертифікації ключів. 

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

офіційний веб-портал ДФС. 

Джерело: http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/337967.html. 
 

7. Змінено Порядок повернення зайво сплачених податків 

Основні зміни: 

- забезпечено можливість повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, 

зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в СЕА ПДВ у порядку, визначеному 

п.200-1.5 ст.200 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI; 

- уточнено, що порядок стосуватиметься також повернення платникам податків помилково 

та/або надміру сплачених сум пені; 

- удосконалено процедуру повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до 

місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень. 

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

територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів 

та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення 

платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань» від 

06.04.2018 р. №417. 

 

8. Нові довідники податкових пільг (станом на 19.04.2018р.) 

30.05.2018р. ДФС України оприлюднила нові Довідники податкових пільг №88/1, що є 

втратами доходів бюджету, та Довідник інших податкових пільг №88/2 станом на 19.04.2018р.  

Ознайомитись із довідниками можна за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--

perelik/dovidniki-/54005.html. 
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