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1. ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку 

на додану вартість» від 04.02.2015р.  № 82. 

Кабінет Міністрів України постановою від 04.02.2015р. № 82 вніс зміни до Порядку 

електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою 

КМУ від 16.10.2014р. № 569.  

Змінами, зокрема, передбачено, що система електронного адміністрування ПДВ 

запроваджується поетапно:  

- на перехідний період (до 1 липня 2015р. або іншої дати, визначеної окремим 

рішенням Верховної Ради про скорочення такого періоду) - у тестовому режимі;  

- із зазначеної дати - на постійній основі.  

Протягом вищезазначеного перехідного періоду реєстрація податкових накладних та/або 

розрахунків коригування здійснюється без обмеження сумою ПДВ, обчисленою за 

формулою, яка наведена у п. 9 Порядку. Крім цього, передбачено, що сума ПДВ, на яку 

платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки 

коригування, визначена відповідно до п. 9 Порядку, за рішенням платника податку може 

бути збільшена на суму непогашених залишків сум ПДВ, заявлених ним до бюджетного 

відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015р., задекларованих до 

бюджетного відшкодування за такі періоди в рахунок зменшення податкових зобов’язань 

із податку наступних звітних (податкових) періодів, від’ємного значення суми, 

розрахованої згідно з п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                    

№ 2755-VI, та залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів 

після бюджетного відшкодування, задекларованих платником податку за звітні 

(податкові) періоди до 1 лютого 2015 року.  

Таке рішення платник податку відображає у заяві, що подається у складі податкової 

декларації за звітний (податковий) період після 1 лютого 2015р., в якому воно прийняте. 

ДФС після проведення камеральної перевірки зазначеної податкової декларації 

автоматично збільшує суму ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати 

податкові накладні та/або розрахунки коригування, на відповідну суму та на запит 

платника податку інформує його про суму збільшення.  

Сума такого збільшення відображається платником ПДВ у складі податкового кредиту 

податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому воно здійснене. 
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2. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Про податковий контроль за трансфертним 

ціноутворенням» від 23.03.2015р. № 9853/7/99-99-22-01-02-17. 

У листі від 23.03.2015р. № 9853/7/99-99-22-01-02-17 ДФС України роз'яснила: 

1) Щодо документації з трансфертного ціноутворення, яку платник податків надає на 

запит ДФСУ. 

З 01.01.2015р. правила подання документації змінено та уніфіковано для всіх категорій 

платників. Тепер усі платники податків протягом місяця з дня отримання запиту подають 

документацію, яка повинна містити інформацію, зазначену у пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 

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

При направленні після 01.01.2015р. ДФС України запитів платникам податків про надання 

документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, здійснених у 

2013 - 2014рр., платники податків та контролюючі органи зобов’язані застосовувати 

норми ПКУ, чинні на момент направлення запиту. 

2) Щодо застосування штрафних санкцій за неподання Звіту про контрольовані операції за 

2013 рік. 

У разі встановлення у 2015 році фактів неподання звітів про контрольовані операції за 

2013 рік накладатимуть штраф лише  - 100 розмірів мінімальної зарплати, встановленої 

законом на 01.01.2013р. Тобто в такому випадку штрафні санкції у розмірі 5 % суми 

контрольованих операцій не застосовуються. 

Проте у разі встановлення контролюючими органами після 01.01.2015р. фактів неподання 

Звіту про контрольовані операції за 2014 рік  уже застосовуватимуться штрафні санкції і  у 

розмірі 100 розмірів мінімальної заробітної плати (встановленої на 01.01.2014р.), і 5 % 

суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті. 

3) Щодо можливості проведення документальної позапланової перевірки за неподання 

Звіту про контрольовані операції або невключення до нього інформації про всі 

контрольовані операції 

Документальна позапланова перевірка здійснюється у разі неподання (подання з 

порушенням) платником податків Звіту про контрольовані операції та/або документації з 

трансфертного ціноутворення або у разі встановлення порушень під час моніторингу 

такого звіту чи документації. Враховуючи повноту наявної в контролюючому органі 

інформації та матеріалів, документальна перевірка може бути невиїзною або виїзною.  

Зазначена перевірка не є перевіркою контрольованих операцій у розумінні пп. 39.5.2                       

п. 39.5 ст. 39 ПКУ, оскільки предметом цієї перевірки не є перевірка питання 

трансфертного ціноутворення, а саме повноти нарахування і сплати податків під час 

здійснення платником податків контрольованих операцій відповідно до принципу 

«витягнутої руки». 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?page=6#pn995
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?page=6#pn995
http://blank.dtkt.ua/blank/105
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?page=6#pn1018
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?page=6#pn1018
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3. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОМПРОМІСУ 

1. Лист Державної фіскальної служби України «Щодо Методичних рекомендацій із 

застосування податкового компромісу» від 06.03.2015р.  № 550/2/99-99-10-04-01-10. 

ДФС України у зв'язку з численними заявами платників податків щодо невідповідності 

норм Методрекомендацій із застосування податкового компромісу  Закону України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових 

зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі 

застосування податкового компромісу» від 25.12.2014р.  № 63-VIII  (далі – Закон № 63) у 

листі від 06.03.2015р. № 550/2/99-99-10-04-01-10 повідомляє наступне. 

Згідно з  Законом № 63 платник податків, який вирішив скористатися процедурою 

податкового компромісу, під час дії податкового компромісу за такі податкові періоди має 

право подати відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на 

прибуток підприємств та/або ПДВ, в яких визначає суму завищення витрат, що 

враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, 

та/або суму завищення податкового кредиту з ПДВ. Уточнюючі розрахунки податкових 

зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або ПДВ подаються за формою, 

встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної фінансової політики. Разом з уточнюючим розрахунком подається перелік 

(опис) господарських операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової 

декларації.  

До затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового 

компромісу платник податків має право подати уточнюючий розрахунок за діючою на час 

подання формою як окремий документ із Заявою про компроміс у довільній формі, в якій 

зазначається про подання уточнюючого розрахунку, для застосування до нього процедури 

досягнення податкового компромісу. Отже,пояснення мотивів подання уточнюючого 

розрахунку здійснюється у такій Заяві. Це положення застосовується до розрахунків, що 

подаються до затвердження Міністерством фінансів України форми уточнюючих 

розрахунків спеціально для процедури податкового компромісу. 

Також вказано, що перелік (опис) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників 

податкової декларації, подається у довільній письмовій формі (за відсутності затвердженої 

у встановленому порядку) та повинен містити дані, які дають можливість чітко 

ідентифікувати кожну господарську операцію, щодо якої було допущено завищення 

податкового кредиту та/або витрат, що враховуються при визначенні об'єкта 

оподаткування, що стало наслідком заниження податкових зобов'язань з ПДВ та податку 

на прибуток до бюджету.  

Досягнення податкового компромісу здійснюється за заявою платника податків у 

письмовій формі до контролюючого органу про намір досягнення податкового 

компромісу, і в такому випадку днем узгодження платником податків податкових 

зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні, є день подання такої 

заяви до відповідного контролюючого органу. У разі несплати платником податків такого 

податкового зобов'язання (5 %), таке податкове зобов'язання вважається неузгодженим.  

Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником податків 

узгоджених податкових зобов'язань. 

Отже, приписи Закону № 63 передбачають лише один термін на сплату узгодженого 

податкового зобов'язання - 10 календарних днів з дня, наступного за днем узгодження. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1041.65026.1
http://docs.dtkt.ua/doc/1214.29.0
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2. Лист  Комітету ВР України з питань податкової та митної політики «Щодо деяких 

питань застосування податкового компромісу» від 10.03.2015р. № 04-27/10-598. 

Комітет ВРУ з питань податкової та митної політики у листі від 10.03.2015р.                                    

№ 04-27/10-598 роз’яснив: 

1) Податковий компроміс можливий як до податкових зобов'язань, які будуть визначені 

підприємством самостійно, так і щодо неузгоджених сум податкових зобов'язань, 

визначених в податкових повідомленнях-рішеннях (далі - ППР), щодо яких не закінчена 

процедура адміністративного та/або судового оскарження.  

2) Податкова перевірка згідно з процедурами податкового компромісу за періоди, щодо 

яких вже була проведена документальна перевірка за тими ж питаннями платника 

податків, який подав уточнюючий розрахунок, контролюючим органом призначена бути 

не може. 

3) Документальні позапланові перевірки можуть проводитися лише в межах податкових 

(звітних) періодів та суб'єктів господарювання, по господарських операціях 

(взаємовідносинах) з якими платником податків подано уточнюючі розрахунки. 

4) Для податкових зобов'язань, які є неузгодженими внаслідок не закінчення процедури 

судового та/або адміністративного оскарження, та для інших неузгоджених податкових 

зобов'язань, до яких закон встановлює можливість застосування податкового компромісу, 

достатнім для застосування податкового компромісу є подання заяви та сплата 5 % від 

визначеної в ній суми без будь-яких перевірок з боку контролюючого органу. Будь-яких 

повноважень контролюючого органу щодо відмови в застосуванні податкового 

компромісу у таких випадках немає. 

5) Встановлено чіткі вимоги до переліку документів, які необхідно подавати платником 

податків для застосування податкового компромісу. Під час добровільного визначення 

податкових зобов'язань (до прийняття контролюючим органом ППР) це: уточнюючий 

розрахунок, перелік (опис) господарських операцій та пояснення мотивів його подання. 

Якщо податкові зобов'язання визначені контролюючим органом - заява про намір 

досягнення податкового компромісу. При цьому форма таких документів законом не 

встановлюється. Будь-яких інших вимог до видів документів чи змісту таких документів 

Податковим кодексом України  від 02.12.2010р. № 2755-VI не передбачено. 

6) Факт наявності кримінального переслідування  не впливає на можливість застосування 

підприємством процедури податкового компромісу. 

7) Якщо податкові зобов'язання, несплата яких інкримінується у кримінальному 

провадженні, визначені за період, що перевищує 1095 днів, платник податків та його 

посадові (службові) особи, у разі застосування Закону про податковий компроміс, 

підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення умисного ухилення 

від сплати податків в частині несплати податкових зобов'язань, які визначені за період не 

більше 1095 днів . Дії посадових (службових) осіб в частині ухилення від сплати податків 

(податкових зобов'язань), які визначені у кримінальному провадженні за період, що 

перевищує 1095 днів, не можуть підпадати під звільнення від кримінальної 

відповідальності та повинні кваліфікуватись в залежності від розміру несплачених 

податків за такий період. 

8) Заборонено оскарження лише ППР, прийнятого контролюючим органом за наслідками 

документальної перевірки, проведеної під час застосування процедури податкового 

компромісу. Натомість платникам податків не заборонено оскаржувати в судовому 

порядку будь-які інші неправомірні дії податківців, пов'язані із застосування податкового 

компромісу. 
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4. АВТОМАТИЧНЕ БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо включення до залишкової балансової 

вартості необоротних активів суми незавершених капітальних інвестицій» від 06.03.2015р.  

№ 4684/6/99-99-19-03-02-15. 

ДФС України у листі від 06.03.2015р. № 4684/6/99-99-19-03-02-15 наголосила, що при 

розрахунку показника залишкової балансової вартості необоротних активів, який є одним 

із критеріїв для отримання платником автоматичного бюджетного відшкодування, мають 

бути враховані відповідні показники розділу 1 Балансу «Необоротні активи», у тому числі 

і з урахуванням вартості незавершених капітальних інвестицій.         

Разом з тим при визначенні права на отримання автоматичного бюджетного 

відшкодування податку мають бути враховані такі вимоги: 

а) платники ПДВ здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома 

вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів 

(місяців) сукупно становить не менше 40 % загального обсягу поставок (для платників 

податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних 

звітних періодів) 

або 

б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень 

протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на 

автоматичне бюджетне відшкодування виходячи із цього критерію, сума такого 

відшкодування сукупно не може перевищувати суму податку, сплачену у складі вартості 

придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених 

необоротних активів незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію. 

 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

7 

 

5. ЩОДО ЗНЯТТЯ ОБМЕЖЕННЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ ПОДАТКОВИХ 

НАКЛАДНИХ ПІСЛЯ СПЛИВУ 15-ДЕННОГО ТЕРМІНУ  

Лист Державної фіскальної служби України «Про надання інформації [щодо 

функціонування Єдиного реєстру податкових накладних]» від 16.02.2015р.                                         

№ 351/2/99-99-11-02-10. 

Головне фіскальне відомство у листі від 16.02.2015р. № 351/2/99-99-11-02-10 роз’яснює, 

що фахівцями ДФС України доопрацьовано програмне забезпечення щодо формування 

Реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН) в частині зняття обмеження на реєстрацію 

податкових накладних та/або розрахунків коригування після спливу 15-денного терміну.  

Таким чином, платники ПДВ мають можливість реєструвати податкові накладні та/або 

розрахунки коригування з 01.01.2015р. в ЄРПН після спливу 15-денного терміну такої 

реєстрації.  

Також розроблено новий електронний сервіс для платників ПДВ, який надає змогу 

платнику за запитом до ДФС безоплатно отримувати відомості про податкові накладні 

та/або розрахунки коригування з ЄРПН.  

Крім того, покупці - платники ПДВ мають можливість отримувати з ЄРПН електронні 

копії податкових накладних/розрахунків коригування, які зареєстровані в ЄРПН їх 

контрагентами-постачальниками. Із цією метою покупець надсилає в електронному 

вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує електронне повідомлення про реєстрацію 

податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН та податкову накладну/розрахунок 

коригування в електронному вигляді. Складена в електронному вигляді податкова 

накладна, яка отримана з ЄРПН покупцем, вважається такою, що отримана від 

постачальника. 
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6. ВПЕРШЕ ЗВІТ ПРО КОМПЕНСАЦІЮ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ 

МОБІЛІЗОВАНИМ ПОДАЄМО ДО 15 КВІТНЯ 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, 

установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на 

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» від 04.03.2015р.  

№ 105. 

Відповідно до вимог частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971р. Кабінет Міністрів України постановою від 04.03.2015р. № 105 затвердив 

Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього 

заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період. 

Компенсація здійснюється за 2015 рік за рахунок коштів, передбачених у Державному 

бюджеті України. 

Бюджетні кошти спрямовуються підприємствам, установам,  організаціям на компенсацію 

витрат на виплату середнього заробітку працівникам, які працювали на таких 

підприємствах, в установах, організаціях на час призову на військову службу, не більше 

одного року. 

Для отримання компенсації підприємство, установа, організація за місцем реєстрації 

щомісячно подають до управління праці та соціального захисту населення звіт про 

фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, погоджений районним 

(міським) військовим комісаріатом,  який здійснював  призов працівника  на військову 

службу. Перші звіти за січень, лютий, березень 2015 року підприємства подають до 15 

квітня поточного року. 

Для забезпечення  виконання в області вищезазначеної постанови розроблені та 

затверджені відповідні заходи. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.75?page=4#st119
http://docs.dtkt.ua/doc/1215.107.0
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7. ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦІ 6 ДОДАТКУ 4 ЗВІТУ З ЄСВ  

Фахівці ДФС України на своєму сайті оприлюднили листівку «Приклад формування 

показників звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 05.03.2015р. № б/н. У цьому інформаційному матеріалі 

податківці навели приклад формування показників звіту в таблиці 6 додатка 4 звіту з ЄСВ 

за січень 2015 року. 
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8. ПОВТОРНИЙ ЗВІТ З ЄСВ: РОЗ'ЯСНЮЮТЬ ПОДАТКІВЦІ 

Лист  Державної фіскальної служби України від 16.03.2015р. № 8696/7/99-99-11-03-01-17 

«Про надання інформації [щодо приймання та обробки звітності з єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування]» 

ДФС України у листі від 16.03.2015р. № 8696/7/99-99-11-03-01-17 повідомила, що у разі 

виявлення помилки щодо невключення зарплати працівника у звіт за звітний період, 

страхувальник не має права після закінчення терміну подання цього звіту повторно 

формувати та подати до ДФС звіт з типом «початкова». 

Страхувальник повинен виправити помилку як донарахування сум єдиного внеску на суму 

зарплати, нарахованої і в попередніх звітних періодах у звіті (Додаток 4) за наступний 

місяць, а саме у таблиці 6, із застосуванням коду типу нарахування 2 «сума зарплати, 

нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших 

документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які 

підтверджують нарахування зарплати, на яку страхувальником самостійно донараховано 

суму ЄСВ». 

Також податківці зауважили, що у разі виявлення страхувальником самостійно 

недостовірних відомостей, які подані після закінчення звітного періоду, страхувальник 

подає скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану 

особу та одночасно початкові документи із зазначеними вірними відомостями на одну 

застраховану особу разом з пояснювальною запискою щодо зміни відомостей. 

 

 

  

http://blank.dtkt.ua/taxes/socvznos
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9. ЩОДО ПОНИЖУЮЧОГО КОЕФІЦІЄНТА 

Лист Державної фіскальної служби України «Про надання роз'яснення [щодо 

понижуючого коефіцієнта]» від 23.03.2015р.  № 9843/7/99-99-17-03-01-17. 

Листом ДФС України від 23.03.2015р. № 9843/7/99-99-17-03-01-17 повідомлено, що з 

метою залучення більшої кількості платників єдиного соціального внеску до застосування 

понижуючого коефіцієнта народними депутатами спільно з фіскальним відомством 

розроблено зміни до Закону про ЄСВ, які внесено Законом України «Про внесення змін до 

розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо зменшення 

навантаження на фонд оплати праці» від 02.03.2015р. № 219-VIII (далі – Закон № 219), 

який набрав чинності з 13.03.2015р.  

А саме, надано можливість застосовувати понижуючий коефіцієнт платникам, які 

були утворені або розпочали фінансово-господарську діяльність протягом 2014 року.  

Для розрахунку таких показників, як: 

СмК(зо)2014 – це сумарна кількість застрахованих осіб, яким нараховані виплати у 

кожному місці у 2014 році/кількість звітних місяців платника у 2014 році; 

СмП(зо)2014 – це сума нарахованого єдиного внеску за 2014 рік кількість звітних місяців 

платника у 2014 році/СмК(зо)2014; 

СП(зо)м – це сума нарахованого єдиного внеску у звітному місяці 2015 року/кількість 

застрахованих осіб у звітному місяці 2015 року, яким нараховані виплати. 

Використовуються дані і з урахуванням кількості звітних місяців у 2014 році. Тобто, якщо 

платником ЄСВ здійснено нарахування зарплати та/або винагороди за цивільно-

правовими договорами хоча б в одному місяці 2014 року та дотримано умови, визначені 

Законом № 219, він має право на застосування понижуючого коефіцієнта. У разі 

застосування Коефіцієнта платник здійснює розрахунки показників пропорційно кількості 

звітних місяців 2014 року. 

З огляду на те, що Закон № 219 набув чинності у березні 2015 року, то визначені ним 

умови для застосування понижуючого коефіцієнта застосовується до доходів, 

нарахованих за весь цей місяць. 

Водночас Законом № 219 визначено, що понижуючий коефіцієнт застосовується у тому 

числі при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за 

основним місцем роботи, тобто за місцем роботи за сумісництвом роботодавець має право 

застосувати знижувальний коефіцієнт до ставки єдиного внеску, згідно з якою 

оподатковується дохід сумісника. 

Понижуючий коефіцієнт не застосовується до: 

- ставки єдиного внеску для платників, які виплачують грошове забезпечення (34,7 відс.); 

- ставки єдиного внеску для підприємств, установ, організацій для 

- працюючих інвалідів (8,41 відс,); 

- ставки єдиного внеску для підприємств та організацій всеукраїнських 

- громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОІ та УТОС (5,3 відс.); 

- ставки єдиного внеску для підприємств та організацій громадських організацій 

інвалідів (5,5 відс.); 

http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.0
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- всіх ставок єдиного внеску у вигляді утримання (3,6 відс., 6,1 відс., 2,6 відс., 2 відс., 

2,85 відс.). 

Законом № 219 визначено, що якщо в результаті розрахунку понижуючого коефіцієнта 

його значення становить менше 0,4, то платник застосовує коефіцієнт 0,4. 

Розрахований коефіцієнт і розмір (ставка) єдиного внеску вказуються з трьома знаками 

після коми. 

При розрахунку понижуючого коефіцієнта показники за 2014 рік визначаються на підставі 

звітності платника єдиного внеску, поданої відповідно до вимог Закону про ЄСВ. 
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10. ЩОДО ПОРЯДКУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ 

ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ (ЇХ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ) НА 

ТЕРИТОРІЇ ВЕЗ «КРИМ» 

Лист Державної фіскальної служби України «Про економічну діяльність на території ВЕЗ 

«Крим» від 26.12.2014р.  № 9825/6/99-99-19-02-02-15. 

ДФС України у листі від 26.12.2014р. № 9825/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання 

щодо порядку оподаткування доходів, отриманих юридичними особами (їх 

відокремленими підрозділами) на території ВЕЗ «Крим» та повідомила. 

Під час тимчасової окупації податок на прибуток підприємств не справляється з доходів, 

отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) на тимчасово 

окупованій території, операцій та/або з інших об'єктів оподаткування (в тому числі 

об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням) на тимчасово окупованій території.  

Будь-які доходи з джерелом їхнього походження з території ВЕЗ «Крим», одержані 

фізичною, юридичною особами, прирівняними до резидентів, оподатковуються за 

правилами, встановленими для іноземних доходів.  

Тобто результати діяльності юридичної особи із місцезнаходженням на іншій території 

України та її відокремленого підрозділу із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим» 

обліковуються окремо, причому доходи і витрати такого відокремленого підрозділу не 

враховуються у складі доходів і витрат головного підприємства.  

Відокремлені підрозділи із місцезнаходженням на іншій території України, що є 

структурними підрозділами юридичної особи із місцезнаходженням на території ВЕЗ 

«Крим», здійснюють самостійно сплату податку на прибуток як окремі платники цього 

податку на такій іншій території України.  
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11. ЩОДО ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

соціального захисту внутрішньо переміщених осіб» від 05.03.2015р.  № 245-VIII. 

До заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштовуються за 

направленням територіальних органів служби зайнятості, належать: 

1) компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб 

фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної 

одиниці місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням 

територіальних органів служби зайнятості, попереднього медичного й наркологічного 

огляду відповідно до законодавства, якщо це необхідно для працевлаштування; 

2) компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня 

заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за 

працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб на 

умовах строкових трудових договорів тривалістю не більш як шість календарних місяців, 

за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує 

тривалість виплати в два рази; 

3) компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних із 

числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на дванадцять календарних 

місяців, на перепідготовку й підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації 

встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки й підвищення кваліфікації, 

але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати. 

Фінансування заходів сприяння зайнятості здійснюється в межах коштів Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів України (у разі працевлаштування 

інваліда, який зареєстрований в установленому порядку як безробітний та якому допомога 

по безробіттю призначена відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 

02.03.2000р. № 1533-ІІІ) після працевлаштування зареєстрованих безробітних із числа 

внутрішньо переміщених осіб за направленням територіальних органів служби зайнятості. 

   

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/47303
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/47303
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12. ОПУБЛІКОВАНИЙ ЗАКОН ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПЕВНИХ ВИДІВ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015р.                            

№ 222-VIII. 

В Україні 30 березня 2015р., офіційно опублікований закон України «Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності» № 222-VIII. Закон опублікований у 

парламентській газеті «Голос України». 

Цей закон набирає чинності через 3 місяці з дати його опублікування.  

Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, 

визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, 

встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері 

ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів 

господарської діяльності. 

Зокрема, згідно із законом, формування та реалізацію державної політики у сфері 

ліцензування у встановленому цим законом порядку здійснюють: Кабінет Міністрів 

України - шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування; спеціально 

уповноважений орган з питань ліцензування; органи ліцензування. 
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13. ЗМІНИ В ПРАВИЛАХ ВСТАНОВЛЕННЯ ОФІЦІЙНОГО КУРСУ ГРИВНІ ДО 

ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТ  

Постанова  НБУ «Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу 

гривні до іноземних валют та курсу банківських металів» від 19.03.2015р.  № 194. 

Постанова НБУ «Про внесення змін до Порядку встановлення офіційного курсу гривні до 

іноземних валют та курсу банківських металів» від 19.03.2015р. № 195. 

Правління НБУ постановами «Про внесення змін до Положення про встановлення 

офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів» від 

19.03.2015р. № 194 та «Про внесення змін до Порядку встановлення офіційного курсу 

гривні до іноземних валют та курсу банківських металів» від 19.03.2015р. № 195 змінило 

правила встановлення офіційного курсу Нацбанку.  

Так, офіційний курс гривні до іноземних валют і курс банківських металів, стосовно яких 

передбачене щоденне встановлення офіційного курсу (далі - офіційний курс гривні), 

установлюватиметься наприкінці робочого дня та починатиме діяти з наступного 

робочого дня. Розрахунок офіційного курсу гривні до долара США здійснюватиметься як 

середньозважене значення курсу гривні до долара США за всіма укладеними угодами з 

його купівлі та продажу на умовах «тод», «том» і «спот» у день установлення офіційного 

курсу за даними Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку.  

Повідомлення про встановлення офіційного курсу оприлюднюватиметься в день його 

встановлення до 18 години на сторінці Офіційного інтернет-представництва НБУ 

(www.bank.gov.ua). Постанови від 19.03.2015р. № 194 та № 195 набрали чинності 31 

березня 2015 року. 

 


