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І. Податок на прибуток 

 

1. Виплата дивідендів в грошовій формі не є контрольованою операцією 

Міністерство фінансів України висловило позицію стосовно віднесення нарахування 

(виплати) дивідендів платником податку на прибуток на користь нерезидентів до операцій, що 

підпадають під визначення контрольованих, як таких, що впливають на об'єкт оподаткування 

податком на прибуток. 

Так, у своєму листі «Щодо застосування окремих положень Податкового кодексу України» 

№11420-10-10/25191 від 26.09.2018р. Міністерство фінансів резюмувало, що законодавчі 

підстави для визнання нарахування (виплати) дивідендів у грошовій формі контрольованими 

операціями відсутні. Визнання таких операцій контрольованими, не сприятиме налагодженню 

конструктивної співпраці з платниками податків, а також може призвести до численних 

судових спорів. 

У зв’язку з цим, Міністерство фінансів вважає недоцільним визнання контрольованими 

операцій з нарахування (виплати) дивідендів у грошовій формі платником податку на 

прибуток на користь нерезидентів. 

ДФС врахувала позицію Міністерства фінансів і листом «Про надання методологічної 

допомоги» №29993/7/99-99-15-02-02-17 від 27.09.2018р. повідомило свої територіальні 

органи, що нарахування (виплати) дивідендів у грошовій формі не відносяться до 

контрольованих операцій. 

В той же час, якщо дивіденди виплачуються у формі, відмінній від грошової, до таких операцій 

застосовуються правила трансфертного ціноутворення у порядку, встановленому ст.39 

Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI. 

 

2. Щодо врахування суми наданого (отриманого) кредиту, депозиту, позики, поворотної 

(безповоротної) фінансової допомоги, вартості інвестицій при визначенні критеріїв 

контрольованої операції для цілей застосування ст.39 ПКУ 

Сума наданих (отриманих) кредитів, депозитів, позик, поворотної фінансової допомоги, а 

також суми внесених (отриманих) у грошовій формі інвестицій не враховуються при 

визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного 

ціноутворення.  

При цьому, сума нарахованих процентів за такими операціями підлягає врахуванню при 

визначенні вартісного критерію контрольованих операцій. 

Крім того, у розрахунку вартісного критерію враховуються суми наданих інвестицій, внесених 

у відмінній від грошової форми, а також наданої (отриманої) безповоротної фінансової 

допомоги. 

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», категорія 137.03. 
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ІІ. Податок на додану вартість 

 

1.  Щодо ставки оподаткування ПДВ у випадку повернення товару нерезиденту в режимі 

«реекспорт» 

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації «Про 

визначення ставки оподаткування ПДВ» №4095/6/99-95-42-03-15/ІПК від 20.09.2018р. 

роз’яснила яку ставку ПДВ застосовувати у випадку повернення товару нерезиденту в режимі 

«реекспорт» та як відобразити таку операцію у податковій декларації з ПДВ. 

Згідно із п.5 частини першої ст.86 Митного кодексу України №4495-VI від 13.03.2012р. (далі 

– МКУ) митний режим реекспорту може бути застосований до товарів, які при ввезенні на 

митну територію України мали статус іноземних та були поміщені у митний режим імпорту і 

повертаються нерезиденту - стороні зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари 

поміщувалися у цей режим, у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цього 

договору або з інших обставин, що перешкоджають його виконанню. 

Відповідно до підпункту «г» п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України №2755-VI від 

02.12.2010р. (далі – ПКУ) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з 

вивезення товарів за межі митної території України. 

З метою оподаткування цим податком до операцій з ввезення товарів на митну територію 

України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення 

товарів у будь-який митний режим, визначений МКУ . 

Згідно із пп. «б» пп.195.1.1 п.195.1 ст.195 ПКУ за нульовою ставкою оподатковуються операції 

з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі реекспорту, якщо 

товари поміщені у такий режим відповідно до п.5 частини першої ст.86 МКУ. 

Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення 

підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, 

оформленою відповідно до вимог МКУ . 

Пунктом 3 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану 

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

передбачено, що операції з вивезення товарів за межі митної території України відповідно до 

вимог пп.195.1.1 п.195.1 ст.195 ПКУ, що оподатковуються за нульовою ставкою, вказуються 

у рядку 2 податкової декларації з податку на додану вартість (далі - Декларація). 

Таким чином, операція з вивезення за межі митної території України у митному режимі 

реекспорту товару, який ввозився на митну територію України у митному режимі імпорту, у 

зв'язку з його поверненням продавцю - нерезиденту, оподатковується ПДВ за нульовою 

ставкою та відображається у рядку 2 Декларації. 

 

2. Щодо визначення бази оподаткування ПДВ по операціях з постачання 

сільськогосподарської продукції (пшениці) 

ГУ ДФС у Дніпропетровській обл. роз’яснило особливості визначення бази оподаткування 

ПДВ у випадку постачання зерна. Так, у індивідуальній податковій консультації «Про 

визначення бази оподаткування ПДВ по операціях з постачання сільськогосподарської 

продукції (пшениці) в частині застосування ціни реалізації» №3923/ІПК/04-36-12-01-16 від 

11.09.2018р. контролюючий орган зазначив наступне. 
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Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами 

Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) (п.1.1 ст.1 розділу I 

ПКУ).  Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно 

декларувати свої податкові зобов'язання (ст.36 розділу I ПКУ) та повинні самостійно 

визначати відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.  

При цьому п.44.1 ст.44 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків 

зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з 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.  

Відповідно до пп. «а» і «б» п.185.1 ст.185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування є операції 

платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній 

території України, відповідно до ст.186 ПКУ. Згідно з пп. «а» і «б» п.187.1 ст.187 ПКУ датою 

виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка 

припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася 

раніше:  

 дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку 

як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за 

готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата 

інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;  

 дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, 

що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог 

митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт 

постачання послуг платником податку.  

Відповідно до п.188.1 ст.188 розділу V ПКУ база оподаткування операцій з постачання 

товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням 

загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне 

пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, 

податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується 

виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі 

компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів 

та еліксирів).  

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни 

придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно 

виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування 

операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) 

вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного 

(податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку 

необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).  

Згідно з пп.14.1.71 п.14.1 ст.14 розділу I ПКУ звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), 

визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, 

вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Відповідно до пп.14.1.219 

п.14.1 ст.14 розділу I ПКУ ринкова ціна - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються 

іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а 

покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними 

юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), 
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а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, 

послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.  

Інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, 

встановленому іншими законами (п.5.3 ст.5 розділу I ПКУ). Згідно зі ст.632 глави 52 розділу 

II Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003р. ціна в договорі встановлюється за 

домовленістю сторін.  

Згідно з п.4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України  №790 від 18.11.2005р. (далі – 

П(С)БО 30), сільськогосподарська продукція - актив, одержаний в результаті відокремлення 

від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського 

споживання.   

Пунктом 12 П(С)БО 30 визначено, що сільськогосподарська продукція при її первісному 

визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці 

продажу або за виробничою собівартістю відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 16 «Витрати», що затверджене наказом Міністерства фінансів України 

№318 від 31.12.1999р.  

Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, у 

якому вона відокремлена від біологічного активу. Сільськогосподарську продукцію після її 

первісного визнання оцінюють та відображають відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси», що затверджене наказом Міністерства фінансів України 

№246 від 20.10.1999р.  

При цьому, згідно з пунктом 13 П(С)БО 30 визначення справедливої вартості біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах активного ринку.  

Враховуючи вищенаведене, реалізація сільськогосподарської продукції здійснюється за ціною 

не нижче звичайних цін, які відповідають біржовим цінам на зернові культури на дату 

реалізації продукції, згідно п.188.1 ст.188 розділу V ПКУ. 

 

3. Щодо відображення зворотної тари в податковій накладній 

До розділу А податкової накладної (рядки I - X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, 

на які складається така податкова накладна, зокрема:  

 у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;  

 у рядку X зазначаються дані щодо зворотної (заставної) тари.  

Вартість тари, що визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна), не включається 

до бази оподаткування, а зазначається в рядку X розділу А податкової накладної як загальна 

сума коштів, що підлягають сплаті.  

Тобто, дані щодо зворотної (заставної) тари, зазначені в рядку X розділу А податкової 

накладної, не враховуються у загальній сумі коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ 

(рядок I розділу А податкової накладної). 

Джерело: ІПК ГУ ДФС у м. Києві «Про податок на додану вартість» №3925/ІПК/26-15-12-01-

18 від 11.09.2018р.  
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4. Щодо виправлення помилок у Таблиці даних платника податку, яка подається у 

випадку блокування реєстрації податкової накладної в ЄРПН 

Відповідно до п.29 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України №117 від 21.02.2018р.  (далі – Порядок), платник податку має право подати 

до ДФС таблицю даних платника податку (далі – Таблиця) за встановленою формою згідно з 

додатком 3 до Порядку. 

Згідно із п.32 Порядку Таблиця із поясненнями розглядається комісіями регіонального рівня 

протягом п’яти робочих днів після дня її отримання. 

Пунктом 33 Порядку визначено, що комісії регіонального рівня приймають рішення про 

врахування або неврахування Таблиці, яке протягом операційного дня стає доступним 

платнику податку в електронному кабінеті. 

У рішенні про неврахування Таблиці в обов’язковому порядку зазначається причина такого 

неврахування (п.34 Порядку). 

Чинним законодавством не передбачено виправлення помилок у Таблиці даних платника. 

Однак платник, після прийняття рішення комісіями регіонального рівня про неврахування 

Таблиці, має право надіслати нову Таблицю з правильними даними. 

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», категорія 101.17. 

 

5. Як постачальнику зменшити ПДВ, якщо розрахунок коригування розблокували після 

подання звітності 

Платник податку у своєму листі повідомив, що ним складено розрахунок коригування до 

податкової накладної у червні 2017 року та у липні 2017 року направлено його для реєстрації 

до Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН), після чого ним отримано квитанцію 

про зупинення реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН. Платником податку до 

контролюючого органу надано документи для прийняття рішення про реєстрацію або відмову 

в реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН. Контролюючим органом у липні 2017 року 

прийнято рішення про відмову в реєстрації розрахунку коригування. Платник податку не 

погоджуючись із зазначеним рішенням подано до ДФС скаргу щодо скасування даного 

рішення, за результатами розгляду якої ДФС у серпні 2017 року прийнято рішення про її 

задоволення. 

На звернення платника, як відобразити у податковій звітності такий розрахунок коригування, 

ДФС повідомила, що платник податків зменшує податкові зобов’язання на підставі 

розрахунку коригування до податкової накладної, складеного у червні 2017 року та 

зареєстрованого в ЄРПН у липні 2017 року, шляхом подання уточнюючого розрахунку до 

раніше поданої податкової декларації з ПДВ за червень 2017 року. 

Джерело: ІПК ДФС «Про відображення платником податку розрахунку коригування до 

податкової накладної у податковій звітності з ПДВ» №2596/6/99-99-12-02-01-15/ІПК від 

13.06.2018р.  

 

6. Щодо складання податкових накладних, у випадку постачання товарів кінцевим 

споживачам за готівку через оператора поштового зв'язку 

ДФС у ІПК «Щодо особливостей складання податкової накладної за щоденними підсумками 

операцій» №3988/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 11.09.2018р. зазначила, що правила складання 
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податкової накладної регулюються ст.201 Податкового кодексу України №2755-VI від 

02.12.2010р. (далі – ПКУ) та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України №1307 від 31.12.2015р.  

Відповідно до п.201.4 ст.201 ПКУ податкова накладна може бути складена за щоденними 

підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі, 

зокрема, здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є 

платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових 

операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний 

рахунок постачальника).  

Як зазначено у зверненні, Товариство розглядає можливість здійснення постачання товарів 

кінцевим споживачам за готівку через юридичну особу - оператора поштового зв'язку «Нова 

Пошта». Грошові кошти від споживача за поставлений товар надходять на поточний рахунок 

Товариства з розрахункового рахунку фінансової установи.  

Таким чином, податкова накладна за щоденними підсумками операцій не може бути складена 

при здійсненні постачання товарів кінцевому споживачу, якщо розрахунки за такі товари 

будуть здійснюватися через іншу юридичну особу. 
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ІІІ. Інші новини законодавства 

 

1. Документальне підтвердження факту надання послуг перевезення  

Державна фіскальна служба України надала роз’яснення щодо визначення документу, який 

засвідчує факт надання послуг із міжнародних перевезень вантажів автомобільним 

транспортом.  

Міжнародним перевезенням вважається перевезення, що здійснюється за єдиним 

міжнародним перевізним документом (пп.195.1.3 п.195.1 ст.195 Податкового кодексу України  

від 02.12.2010р. №2755-VI).  

Відповідно до ст.9 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» №1955-IV 

від 01.07.2004р. перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними 

документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду 

транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні. Такими документами 

можуть бути авіаційна вантажна накладна (Air Waybill), міжнародна автомобільна накладна 

(CMR), накладна CMГС (накладна УМВС), коносамент (Bill of Lading), накладна ЦІМ (СІМ), 

вантажна відомість (Cargo Manifest), інші документи, визначені законами України.  

Враховуючи викладене, документом, що підтверджує факт здійснення міжнародних 

перевезень вантажів автомобільним транспортом, є міжнародна автомобільна накладна 

(CMR), складена у відповідності до вимог чинного законодавства.  

Джерело: ІПК 3906/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК «Щодо визначення документу, який засвідчує 

факт надання послуг із міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом» 

№3906/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК від 10.09.2018р.  

 

2. На розрахунково-касових документах печатки не обов’язкові  

З 12.09.2018р. Національний банк  України постановою правління НБУ «Про внесення змін до 

деяких нормативно-правових актів Національного банку України» №95 від 04.09.2018р. вніс 

зміни до низки своїх нормативно-правових актів щодо використання печатки на документах. 

Він врахував, що наразі використання печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-

якого документа (у тому числі розрахункового). 

 

3. Щодо ведення касової книги відокремленими підрозділами  

ДФС у ІПК «Щодо ведення касової книги відокремленими підрозділами підприємства та 

переміщення готівки у святкові та вихідні дні з метою безпеки до сейфу» №3840/6/99-99-14-

05-01-15/ІПК від 04.09.2018р. нагадала, що касова книга не використовується відокремленими 

підрозділами підприємства, якщо готівкові розрахунки здійснюються ними із застосуванням 

РРО та/або КОРО, а облік 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. 

 

4. ПДФО та військовий збір: до яких бюджетів сплачувати? 

ДФС у ІПК «Щодо сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб із доходів, 

нарахованих (виплачених) фізичним особам за орендовані земельні ділянки» №3835/6/99-99-

13-01-01-15/ІПК від 04.09.2018р. нагадала, що: 
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 податковий агент, який здійснює нарахування (виплату) доходів у вигляді орендної 

плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, починаючи з 15.08.2018р. 

сплачує (перераховує) податок на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за 

місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в 

натурі (на місцевості), а військовий збір – до державного бюджету. 

 податок на доходи фізичних осіб податковим агентом - юридичною особою (її філією, 

відділенням, іншим відокремленим підрозділом), зараховується до відповідного бюджету за їх 

місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що 

виплачуються фізичній особі. Суми військового збору, нараховані податковим агентом - 

юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом), 

перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням юридичної особи. 


