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І. Основні новини законодавства 

 

1. Внесено зміни до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо 

запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних 

процедур при переміщенні товарів через митний кордон України 

Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів 

України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення 

контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» №2530-VIII 

від 06.09.2018р. (далі – Закон №2530-VIII), який набрав чинності 04.10.2018р., внесено зміни 

до Митного кодексу України №4495-VI від 13.03.2012р. (далі – МКУ) та деяких інших законів. 

Законом №2530-VIII, зокрема, внесено зміни до МКУ, чим створено законодавчу основу для 

механізму «Єдиного вікна» та функціонування єдиного державного інформаційного веб-

порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», що оптимізує здійснення контрольних 

процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, а саме: 

 скасовується необхідність подання суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або митним 

брокером паперового документа, виданого одним державним органом – іншому. Дані будуть 

надаватися одноразово в електронному вигляді із застосуванням засобів електронного 

цифрового підпису та не потребуватимуть дублювання в паперовій формі. Відтепер діє тільки 

електронний документообіг, що мінімізуватиме корупційні ризики при взаємодії між 

посадовими особами держорганів та бізнесом; 

 скорочується кількість контролюючих органів на кордоні. Скасовується санітарно-

епідеміологічний та екологічний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон, 

митники перевірятимуть дозвільні документи, які на сьогодні контролювались екологами. 

Таким чином, санітарно-епідеміологічний нагляд буде здійснюватися всередині країни після 

митного оформлення товарів. В пунктах пропуску через державний кордон України функції 

санітарно-епідеміологічної служби обмежуються проведенням профілактичних і 

протиепідемічних заходів через медичний огляд пасажирів, екіпажів тощо; 

 передбачається застосування органами доходів і зборів під час здійснення митних процедур 

інформації з державних реєстрів про товари, які контролюються. 

Крім того, до обов’язків Державної фіскальної  служби України (далі – ДФС) також віднесено 

визначення кодів згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо переміщення яких через митний кордон 

України встановлені заборони або обмеження. За даними відповідного контролюючого органу 

буде надаватися інформація щодо товарів, які підпадають під контроль (флора, фауна, 

культурні цінності, пестициди), і на цій основі ДФС формуватиме реєстр кодів. 
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ІІ. Податок на прибуток 

 

1. Роялті, виплачені на користь інститутів спільного інвестування, не збільшують 

фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток 

Міністерство фінансів України у листі «Щодо витрат по нарахуванню роялті» №11210-09-

5/26481 від 11.10.2018р. на запит ДФС висловило свою позицію стосовно питання збільшення 

фінансового результату до оподаткування платником податку на прибуток підприємств на 

суму нарахування роялті у повному обсязі у разі, якщо таке нарахування здійснюється на 

користь інститутів спільного інвестування. 

У своїй відповіді Міністерство фінансів України зазначило, зокрема, що інститути спільного 

інвестування є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до положень 

пп.133.1.1 п.133.1 ст.133 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі – 

ПКУ) за базовою (основною) ставкою податку на прибуток підприємств. При цьому ПКУ 

передбачається звільнення від оподаткування коштів, залучених від учасників інституту 

спільного інвестування, або доходів, нарахованих за активами інституту спільного 

інвестування, та доходів, отриманих від діяльності інституту спільного інвестування, зокрема, 

у вигляді роялті, а не звільнення інституту спільного інвестування як платника податку на 

прибуток підприємств. 

Таким чином, у разі нарахування юридичною особою - платником податку на прибуток 

підприємств витрат по роялті на користь інституту спільного інвестування у такого платника 

податку відсутні правові підстави для коригування фінансового результату до оподаткування 

відповідно до пп.6 пп.140.5.7 п.140.5 ст.140 ПКУ. 

 

2. ДФС допускає заповнення іноземною мовою відомостей про нерезидента у полях 

«Повне найменування нерезидента» та «Місцезнаходження нерезидента» Додатка ПН до 

Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

Додаток ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України №897 від 20.10.2015р., є невід’ємною 

частиною до Декларації та заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому 

виплачуються доходи із джерелом їх походження з України. 

У Додатку ПН до Декларації зазначаються відомості про нерезидента, зокрема, «Повне 

найменування нерезидента», «Місцезнаходження нерезидента». 

Якщо в угоді з нерезидентом здійснено переклад на українську мову відомостей про 

нерезидента, зокрема, його «Повне найменування нерезидента» та «Місцезнаходження 

нерезидента» у Додатку ПН до Декларації такі реквізити також зазначаються українською 

мовою. 

Коли ж в угоді нерезидента вказані без перекладу на українську мову і з метою збереження 

ідентичності зовнішньоекономічної угоди та первинних документів, оформлених у зв’язку зі 

здійсненням зовнішньоекономічної операції, графи «Повне найменування нерезидента» та 

«Місцезнаходження нерезидента» Додатка ПН до Декларації заповнюються іноземною 

мовою. 

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс 102.23.02. 
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ІІІ. Податок на додану вартість 

 

1. Особливості оподаткування ПДВ операцій з аграрними розписками 

ДФС у індивідуальній податковій консультації «Про особливості оподаткування ПДВ 

операцій, пов’язаних з обігом аграрних розписок» №4289/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 

04.10.2018р. роз’яснило про особливості оподаткування ПДВ операції з обігу аграрних 

розписок. 

Зокрема, роз’яснено оподаткування операцій з випуску аграрних розписок, постачання 

товарів, розрахунок за які здійснюється наданням розписки чи постачання товару на 

виконання аграрної розписки. 

Так, контролюючий орган зазначив, що випуск аграрних розписок не є об’єктом 

оподаткування ПДВ. Операції постачання продукції взамін аграрної розписки (чи на її 

виконання) оподатковуються на загальних підставах. 

 

2. Щодо нарахування ПДВ при списанні зіпсованої продукції, що використана в якості 

сировини, для виготовлення нових товарів 

ДФС у індивідуальній податковій консультації «Про податок на додану вартість» №4328/6/99-

99-15-03-02-15/ІПК від 08.10.2018р. нагадала, що ПДВ при списанні власновиробленої 

продукції, яка втратила первинні якості та не може бути використана за призначенням, не 

нараховується за умови, що така продукція використовується у власному виробництві у якості 

сировини, а її вартість включається до собівартості нової продукції. 

 

3. Суми реєстраційного ліміту в СЕА ПДВ не підлягають відновленню у випадку 

поновлення реєстрації платником ПДВ (у тому числі через суд) після анулювання 

Після скасування реєстрації платником ПДВ залишок коштів на електронному рахунку СЕА 

ПДВ перераховується до бюджету та повертається за заявою платника в порядку, 

передбаченому ст.43 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. 

При цьому, ДФС наголошує, що нормами чинного законодавства не передбачено 

використання платником податку, якого відновлено платником ПДВ на підставі рішення суду, 

реєстраційного ліміту, що обліковувався в СЕА ПДВ до анулювання такої реєстрації. 

Джерело: ІПК ДФС «Про оподаткування ПДВ» №4332/6/99-99-15-03-02-18/ІПК від 

08.10.2018р. 
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ІV. Трудові відносини 

 

1. Особи з ІІІ групою інвалідності мають право на скорочений робочий час 

Управління Державної служби України з питань праці у Кіровоградській області зазначило, 

що підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, 

зобов’язані створювати для осіб з інвалідністю умови праці з урахуванням індивідуальних 

програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені 

законодавством. 

Якщо у рекомендаціях медико-соціальної експертної комісії зазначено, що працівник з 

інвалідністю може працювати за своєю посадою на умовах «скороченого робочого дня», 

роботодавець на прохання інваліда зобов’язаний встановити йому неповний робочий час 

відповідно до ст.172 Кодексу законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971р. Для цього 

працівник-інвалід подає заяву про встановлення неповного робочого часу, а роботодавець 

видає відповідний наказ. У разі незгоди інваліда на переведення його на неповний робочий 

день роботодавець не має права в односторонньому порядку встановити йому неповний 

робочий день. 

При цьому варто зазначити, що неповний робочий час може встановлюватися шляхом 

зменшення тривалості щоденної роботи, кількості днів роботи протягом тижня чи одночасно 

шляхом зменшення і кількості годин роботи упродовж дня, і кількості робочих днів впродовж 

тижня. Роботодавець зобов’язаний на прохання працівника, що має право на неповний 

робочий час, встановити робочий час тієї тривалості, про яку просить працівник. 

Такий режим роботи може встановлюватися за угодою між працівником і власником як під 

час прийняття на роботу, так і згодом. 

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від 

виробітку. 

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу 

трудових прав працівників. 

Джерело: офіційний веб-портал Управління Державної служби України з питань праці у 

Кіровоградській області http://kr.dsp.gov.ua. 

 

2. Найпоширеніші помилки при оплаті листків непрацездатності 

Фонд соціального страхування України (далі – Фонд) розповів про найпоширеніші помилки, 

що виникають в процесі оформлення листків непрацездатності, а також наголосив на 

відповідальності роботодавців за них. 

Зокрема, за версією Фонду, найпоширенішою помилкою при оплаті листків непрацездатності 

є надмірне нарахування матеріального забезпечення, у зв’язку з чим виникає переплата 

матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду. Причиною таких помилок є 

некоректний розрахунок середньоденної заробітної плати. 

Крім цього, часто допускаються наступні помилки: 

 надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку із захворюванням або 

травмою, що сталися внаслідок алкогольного сп’яніння, або дій, пов’язаних з таким 

сп’янінням; 

http://kr.dsp.gov.ua/
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 призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на 

підставі листка непрацездатності, виданого (оформленого) з порушенням встановленого 

порядку. 

В інформаційному повідомленні Фонду наголошено також на відповідальності роботодавця, 

зокрема, за: 

 порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення; 

 несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених цим Законом; 

 подання недостовірних відомостей про використання коштів Фонду; 

 шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду внаслідок невиконання або 

неналежного виконання обов’язків, визначених цим Законом. 

У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду 

в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих 

соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми. За несвоєчасне 

повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших 

отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих 

чи повернутих не в повному обсязі страхових коштів. Одночасно на суми несвоєчасно 

повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій 

нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день 

прострочення платежу. 

Джерело: веб-портал Фонду соціального страхування України http://www.fssu.gov.ua. 
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V. Інші новини законодавства 

 

1. Внесено зміни до порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових 

операцій 

01.10.2018р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до 

Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються 

для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Порядку реєстрації та 

застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації 

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, Порядку реєстрації та ведення розрахункових 

книжок, книг обліку розрахункових операцій, Порядку опломбування реєстраторів 

розрахункових операцій» №773 від 20.09.2018р. (далі – Наказ №773). 

Наказ №773 набув чинності частково. З 01.10.2018р. суб’єкти господарювання можуть 

відмовитися від використання книги обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) на 

реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) у разі виходу з ладу РРО або відключення 

електроенергії, за умови непроведення розрахункових операцій до моменту підключення 

резервного РРО або включення електроенергії. Рішення про це затверджується власними 

розпорядчими документами суб’єкта господарювання. У такому випадку суб’єкт 

господарювання має право не реєструвати і не зберігати КОРО та розрахункові книжки, а ті, 

хто вже зареєстрував – скасувати реєстрацію КОРО та припинити її застосування. 

Змінами було виключено вимоги до використання КОРО, зареєстрованої на РРО, такі як: 

 підклеювання фіскальних звітних чеків до відповідних сторінок КОРО; 

 щоденне виконання записів (у разі здійснення розрахункових операцій) про рух готівки та 

суми розрахунків, при цьому дані за сумами, отриманими від покупців (клієнтів), та дані за 

сумами, виданими покупцям (клієнтам), записуються окремо; 

 ведення обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, а також перевірок конструкції 

та програмного забезпечення РРО у відповідному розділі КОРО. 

Водночас доповнено вимогою щодо забезпечення суб’єктом господарювання збереження 

щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, 

визначеного п.44.3 ст.44 ПКУ. 

Застерігаємо: на сьогоднішній час змін до Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні, що затверджене постановою Правління Національного банку 

України №148 від 29.12.2017р. (далі – Положення), в частині визначення «оприбуткування 

готівки» не внесено. Відтак у Положенні зазначено, що оприбуткуванням готівки у випадках 

проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО без ведення касової книги є 

здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних 

розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх 

підклеювання до відповідних сторінок КОРО. 

 

2. Роздрібний продаж товарів в кредит: як провести розрахунки 

ДФС у індивідуальній податковій консультації «Щодо надання податкової консультації» 

№4478/6/99-99-14-05-01-15/ІПК від 18.10.2018р. роз’яснила особливості проведення 

розрахунків при продажі товарів у кредит. 

Зокрема, контролюючий орган зазначив, що суб’єкти господарювання, які здійснюють 

розрахункові операції у готівковій та/або у безготівковій формі (із застосуванням платіжних 

карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, 
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громадського харчування та послуг, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну 

суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку 

та переведені у фіскальний режим роботи РРО. 

При цьому, фіскальний касовий чек на товари (послуги) – це розрахунковий документ, 

надрукований РРО при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги), який 

повинен містити обов’язкові реквізити згідно з визначеним переліком, у тому числі 

позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо) та суму 

коштів за цією формою оплати. 

У випадку проведення розрахункових операцій з відстроченням платежу або в кредит 

необхідно, відповідно до вимог чинного законодавства, при відпуску товару (послуги) видати 

покупцеві розрахунковий документ встановленої форми із зазначенням у ньому форми оплати 

«У КРЕДИТ». 

При цьому, ДФС наголошує, що отримані кошти, які надходять у рахунок продажу товару у 

кредит, варто оприбутковувати в касі підприємства з оформленням прибуткових касових 

ордерів. 

 

 


