
 

 

 

Огляд актуальних новин законодавства 

за березень 2016 року 
Зміст 

ВСТУПИЛИ В ДІЮ НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ: 

1. ЩОДО ВАЛЮТНИХ ОБМЕЖЕНЬ ......................................................................................... 3 

2. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУ ТА ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВИХ 

ДОКУМЕНТІВ ............................................................................................................................... 4 
 

ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ: 

3. ПРО СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ДЕРЖАВНОЇ  ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ........... 5 
 

ДФСУ ПОЯСНЮЄ ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО: 

- ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

4. ЗНОВУ ПРО ВІДСОТКИ ПО ЗАЙМУ, ОТРИМАНОМУ ВІД ПОВ'ЯЗАНОЇ ОСОБИ-

НЕРЕЗИДЕНТА ............................................................................................................................. 6 

5. ВІДОБРАЖЕННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ У ДЕКЛАРАЦІЇ З 

ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ......................................................................................................... 8 

6. РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ ............................................................................................. 10 

7. ВНЕСЕННЯ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГРОШОВИХ ПРАВ ВИМОГИ ЗА 

ДОГОВОРАМИ ПОЗИКИ .......................................................................................................... 11 

- ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

8. ЗБІЛЬШЕННЯ СУМИ, НА ЯКУ ПЛАТНИК ПОДАТКУ МАЄ ПРАВО 

ЗАРЕЄСТРУВАТИ В ЄРПН ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ ..................................................... 13 

9. КОЛИ ПОМИЛКИ У ПОДАТКОВІЙ НАКЛАДНІЙ НЕ СТАНУТЬ НА ЗАВАДІ .......... 14 

10. ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ЧАСТКИ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, 

УВЕДЕНИХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ДО ЛИПНЯ 2015 РОКУ, В ОПОДАТКОВУВАНИХ 

ОПЕРАЦІЯХ ................................................................................................................................ 15 

11. НЕПОГАШЕНА СУМА ВІД'ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ПДВ ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ 

ПЕРІОДІВ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ В ЄПРН ................................. 16 

12. ВИПЛАТИВ БОНУС – ОТРИМАЙ ПРАВО НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ .................. 18 

13. ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПРИДБАННЯ 

(ОТРИМАННЯ) ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК РЕКЛАМНИХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ 

ПОСЛУГ ....................................................................................................................................... 19 

14. ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ У НЕРЕЗИДЕНТА ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ         ТЕРИТОРІЇ 

КОМІСІОНЕРОМ – РЕЗИДЕНТОМ ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ІНШОМУ НЕРЕЗИДЕНТУ .... 21 



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

2 

 

15. ПОВЕРНЕННЯ З БЮДЖЕТУ НАДМІРУ СПЛАЧЕНИХ ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 23 

16. НАДАННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 

УМОВАХ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ................................................................................. 25 

17. НАДАННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА 

УМОВАХ СУБЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ ......................................................................... 26 

18. ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ПОСЛУГ З МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ВАНТАЖІВ ПРИ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ІНШИХ УЧАСНИКІВ 

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ......................................................... 28 

19. ДАТА ВИНИКНЕННЯ ПДВ ПРИ НАРАХУВАННІ БОНУСІВ ...................................... 30 

- ПДФО, ЄСВ ТА ВІЙСЬКОГО ЗБОРУ 

20. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ У ФОРМІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ................................. 32 

21. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ БЕЗКОШТОВНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ДО МІСЦЯ РОБОТ ...................................................................................................................... 34 

22. ПРИДБАНІ АБОНЕМЕНТИ НА ВІДВІДУВАННЯ СПОРТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА 

БАСЕЙНУ І ЗНИЖКИ ................................................................................................................ 35 

23. МОБІЛІЗОВАНИЙ ПРАЦІВНИК НЕ МАЄ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ СОЦІАЛЬНУ 

ПІЛЬГУ ......................................................................................................................................... 36 

- ІНШЕ 

24. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ: ЧИ КОНТРОЛЬОВАНА ОПЕРАЦІЯ ............................ 37 

25. НЕОБХІДНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

ПІДПРИЄМСТВУ У ЯКОГО ПІДПИСАНІ ДОГОВОРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

ПАЛИВНИХ КАРТОК З ОПЕРАТОРАМИ АЗС ..................................................................... 39 

26. ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЇ КОНТРОЛЬОВАНОЮ .......................................................... 42 

27. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ МАЄ МІСТИТИ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ....................... 43 

28. РОЗРАХУНКИ ЧЕРЕЗ РОS-ТЕРМІНАЛ: ЧИ ПОТРІБЕН РРО І ЯК ПІДТВЕРДИТИ 

ПЛАТІЖ ....................................................................................................................................... 45 

29. ПРО ОБОВ’ЯЗОК СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ ВІД ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ 

ВАЛЮТИ ..................................................................................................................................... 47 

30. ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2015 РІК ....................................... 49 

31. ОПОДАТКУВАННЯ ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ ПРИ ЇХ ВИПЛАТІ НЕРЕЗИДЕНТУ .. 50 

 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

3 

 

1. ЩОДО ВАЛЮТНИХ ОБМЕЖЕНЬ  

Постанова НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному 

ринках України» від 03.03.2016р. №140. 

НБУ в черговий раз скористався своїм правом на встановлення валютних обмежень (вони 

діють з 5 березня і до 8 червня включно). З ключових моментів виділимо наступне: 

- на жаль, НБУ зберіг заборону на придбання/перерахування інвалюти (1) з метою 

виплати дивідендів іноземним інвесторам, (2) для повернення за кордон коштів, 

отриманих іноземними інвесторами за операціями продажу цінних паперів українських 

емітентів, (3) для повернення за кордон коштів, отриманих іноземним інвесторами від 

продажу корпоративних прав, неоформлених акціями, зменшення статутного капіталу, 

виходу з господарських товариств іноземних інвесторів; 

- зберігся 90-денних термін для розрахунків за експортними/імпортними операціями; 

- збереглась вимога щодо продажу 75% інвалютних надходжень на міжбанківському 

валютному ринку України; 

- збереглася вимога щодо погашення кредитів/позик в іноземній валюті з нерезидентами 

не раніше терміну, передбаченого відповідними договорами; 

- збільшився ліміт на продаж банками готівкової іноземної валюти/банківських металів 

одній особі в один операційний/робочий день. Тепер він становить 6 000 грн. в рамках 

однієї банківської установи (раніше він становив 3 000 грн.). 

- збільшився ліміт на видачу банками готівкових коштів в національній валюті через 

каси і банкомати. Тепер він становить 500 000 грн. на добу на одного клієнта (раніше 

він становив 300 000 грн.). 

- збільшився ліміт на видачу банками готівкових коштів в іноземній валюті / банківських 

металів з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати. Він 

становить 50 000 грн. на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ 

(в минулому цей ліміт становив 20 000 грн.). 

- уповноваженим банкам дозволили перераховувати інвалюту за межі України за 

дорученням Державної казначейської служби в день отримання платіжного доручення 

та без підтвердження НБУ можливості здійснення цієї операції. При цьому НБУ не 

уточнив в яких конкретно випадках казначейство може надати таке доручення. 
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2. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУ ТА ЗМІСТ 

РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про форму та зміст 

розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг 

обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №ЗВР-1 Звіту про 

використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» від 

21.01.2016р. №13. 

Мінфін затвердив нове: 

- Положення про форму та зміст розрахункових документів. 

- Порядок подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових 

операцій (розрахункових книжок). 

- Форма Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових 

книжок) (форма №ЗВР-1). 

- Інструкція щодо заповнення Звіту про використання книг обліку розрахункових 

операцій (розрахункових книжок) за формою №ЗВР-1. 

У числі головних нововведень даного документа варто виділити: 

- нову форму касового чека - №ФКЧ-1.  

- поява в касовому чеку окремої позиції для роздрібного акцизу. Виділяються окремим 

рядком розмір ставки податку (як правило, 5%, але при роздрібному продажі палива 

ставка акцизу становить 0,042 євро за кожен літр), загальну суму такого податку за всіма 

зазначеними в чеку товарами / послугами, а на початку рядка друкується назва такого 

податку. При цьому нагадаємо, податкова служба і в минулому наполягала на включенні 

акцизного податку в касовий чек (хоча його формою це не було передбачено); 

- поява окремого касового чека за операціями отримання / перерахування коштів за 

допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПКТС). 

Нагадаємо, що комерційні агенти банків та небанківських фінансових установ при 

отриманні / перерахуванні коштів за допомогою ПКТС повинні, зокрема, забезпечувати 

дотримання вимог Закону про РРО (зокрема, з видачі покупцям розрахункового 

документа). Це важливо, оскільки звільнення від санкцій за порушення цього Закону діяло 

для них лише до 1 січня 2016 року. 

Даний документ набрав сили 11.03.2016р. 
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3. ПРО СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Положення про 

організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами 

органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника 

податків» від 17.05. 2010р. №336 скасовано згідно з наказом Державної фіскальної служби 

України від 14.03.2016р. №217. 

Це той самий наказ, де йдеться про платників податків, які відсутні за місцезнаходженням, 

організацію податковою міліцією відповідних «заходів», про виїзд за адресою, опитування 

сусідів і орендодавців, зміну стану на «23» (місцезнаходження не встановлено) або «32» 

(фактичну адресу не встановлено, юридична адреса масової реєстрації), а також про 

подальше анулювання свідоцтва платника ПДВ.  
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4. ЗНОВУ ПРО ВІДСОТКИ ПО ЗАЙМУ, ОТРИМАНОМУ ВІД ПОВ'ЯЗАНОЇ 

ОСОБИ-НЕРЕЗИДЕНТА 

Лист Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області «Щодо 

відображення в Декларації з податку на прибуток підприємства за 2015 рік процентів по 

займу, отриманого від пов'язаної особи – нерезидента» від 02.03.2016р. №714/10/14-29-15-

02-20. 

ГУ ДФС у Миколаївській області в листі від 02.03.2016р. №714/10/14-29-15-02-20 та на 

підставі ст.52 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та 

доповненнями (далі - ПКУ), зазначило: 

Підпунктом 134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ зазначено, що об’єктом оподаткування є прибуток 

із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ 

ПКУ.         

До різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, зокрема, належать 

різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій.         

Згідно з п.140.2 ст.140 ПКУ для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, 

визначених в п.140.1 ст.140 ПКУ, що виникли за операціями з пов'язаними особами - 

нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази, фінансовий 

результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у 

бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими 

зобов'язаннями над 50% суми фінансового результату до оподаткування, фінансових 

витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного 

податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.         

Сума боргових зобов'язань та власного капіталу для цілей п.140.2 ст.140 ПКУ 

визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань та власного капіталу 

на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у 

п.140.3 ст.140 ПКУ.         

Відповідно до п.140.3 ст.140 ПКУ проценти, які перевищують суму обмеження, 

визначеного п.140.2 ст.140 ПКУ, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, 

зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових 

періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5% до повного її погашення з урахуванням 

обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 ПКУ.         

Згідно з п.20 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ витрати на сплату процентів, які відповідали 

вимогам п.141.1 ст.141 розділу III ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, але не 

віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями п.141.2 ст.141 

розділу III ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, підлягають врахуванню при 

визначенні фінансового результату до оподаткування майбутніх звітних податкових 

періодів з 1 січня 2015 року з урахуванням обмеження, передбаченого п.140.3 ст.140 

розділу III ПКУ.         

Слід враховувати, що з метою обчислення податку на прибуток коригування фінансового 

результату до оподаткування на різниці, які виникають відповідально до норм ПКУ 
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здійснюється з моменту набуття чинності Законом України від 28.12.2014р. №71-VIII 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи» (з 01.01.2015р.).         

Отже, залишок неврахованих у звітних періодах до 1 січня 2015 року процентів, з 

урахуванням норм ПКУ, що діють, починаючи з 1 січня 2015 року, враховується для 

визначення критерію, передбаченого п.140.2 ст.140 ПКУ.         

Однак, у разі відсутності у платника обмежень, передбачених п.140.2 ст.140 ПКУ через не 

перевищення у 3,5 рази боргових зобов’язань над власним капіталом з урахуванням 

процентів, зазначених у п.140.3 ст.140 ПКУ, залишок процентів, неврахованих у звітних 

періодах до 1 січня 2015 року, не може враховуватись у зменшення фінансового 

результату до оподаткування при визначенні об’єкта оподаткування.     
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5. ВІДОБРАЖЕННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ У ДЕКЛАРАЦІЇ З 

ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо відображення поворотної фінансової 

допомоги у декларації з податку на прибуток» від 02.03.2016р. №4536/6/99-99-19-               

02-02-15. 

ДФСУ в листі від 02.03.2016р. №4536/6/99-99-19-02-02-15 та, керуючись ст.52 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ) повідомляє, що відповідно до пп.135.5.5 

п.135.5 ст.135 ПКУ у редакції, що діяла до 01.01.2015р., суми поворотної фінансової 

допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються 

неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього 

податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із ПКУ мають пільги з цього 

податку, при визначенні оподатковуваного прибутку враховувались у складі інших 

доходів. У разі повернення в наступних звітних податкових періодах такої суми 

поворотної фінансової допомоги (її частини) особі, яка її надала, такий платник мав 

збільшити суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини).         

Підпунктом 134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ у редакції, що діє з 01.01.2015р., встановлено, що 

об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з 

України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного 

у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які 

виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.         

Поряд з цим абзацом 2 пункту 8 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ у 

редакції, що діє з 01.01.2015р., визначено, що за операціями, за якими витрати для цілей 

оподаткування податком на прибуток до 01 січня 2015 року визначалися за датою 

перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і 

станом на 01 січня у платника податку була наявна кредиторська заборгованість за такими 

операціями, при розрахунку об’єкта оподаткування сума коштів, що була перерахована на 

банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 01 січня 2015 року, 

зменшує фінансовий результат до оподаткування.         

Отже, сума поверненої у 2015 році поворотної фінансової допомоги, отриманої до 

01.01.2015р. від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги з цього 

податку, та включеної до складу доходу при визначенні об’єкта оподаткування податку на 

прибуток до 01.01.2015р., на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування, 

відображається у рядку 4.2.10 частини «Різниці, передбачені Перехідними положеннями 

Кодексу (підрозділ 4 розділу ХХ Кодексу)» додатка РІ до рядка 03 Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 20.10.2015р. №897.         

Разом з тим для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за 

вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за 

останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, 

об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до 

оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих 

податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень Ш розділу ПКУ.         
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Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений 

за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не 

перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування 

коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного 

значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені 

відповідно до положень Ш розділу ПКУ, не більше одного разу протягом безперервної 

сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу.         

Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, 

що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років. У подальші роки такої 

сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного 

значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).         

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта 

оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень 

цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих 

податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний 

(податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає 

об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень III розділу 

ПКУ. 
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6. РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ  

Лист Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області «Щодо 

резерву сумнівних боргів» від 03.03.2016р. №703/10/08-01-12-04-11. 

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), 

починаючи з 01.01.2015р., об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається 

шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до 

положень розділу ІІІ ПКУ. Так, різниці, що виникають при формуванні резервів 

сумнівних боргів визначено у п.139.2 ст.139 ПКУ.         

Згідно п.139.2.1 ст.139 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується:         

- на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності;         

- на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, 

визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, понад суму резерву 

сумнівних боргів.         

При цьому, відповідно до пп.139.2.2. ст.139 ПКУ фінансовий результат до оподаткування 

зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку 

збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності.         

Звертаємо увагу, що в п.139.3 ст.139 ПКУ, на який є посилання у листі, визначено різниці, 

які виникають при формуванні резервів банків та небанківських фінансових установ.         

Отже, з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток фінансовий 

результат до оподаткування, розрахований відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів, зменшується тільки на 

суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів.         

Щодо порядку обліку дебіторської заборгованості та створення резервів сумнівних боргів 

у бухгалтерському обліку підприємства повідомляємо, що відповідно до п.2 ст.6 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. 

№996-XIV (далі – Закон №996-XIV), регулювання питань методології бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної фінансової політики (Міністерством фінансів України), 

який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші 

нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності.   
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7. ВНЕСЕННЯ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГРОШОВИХ ПРАВ ВИМОГИ ЗА 

ДОГОВОРАМИ ПОЗИКИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування операцій із внесення 

до статутного капіталу грошових прав вимоги за договорами позики» від 04.03.2016р. 

№4919/6/99-99-19-02-02-15. 

Відповідно до ст.80 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-IV (далі – 

ГКУ) товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має 

статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими 

документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. 

Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних 

із діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.        

Статтею 86 ГКУ визначено, що вкладами учасників та засновників господарського 

товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні 

папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, 

будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти 

інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.         

Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному 

капіталі товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах 

господарського товариства, якщо інше не передбачено законом.         

Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу 

товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно 

державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу 

місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в 

оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.         

Можливість збільшення засновником, який є одночасно кредитором ТОВ, статутного 

капіталу ТОВ за рахунок погашення сформованої раніше таким ТОВ кредиторської 

заборгованості шляхом внесення до його статутного капіталу майнових прав на зазначену 

кредиторську заборгованість, чинним законодавством не передбачено.         

Щодо оподаткування ПДВ.         

Відповідно до п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 755-VI (далі 

– ПКУ) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку 

з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст.186 ПКУ 

розташоване на митній території України.         

Згідно з п.198.1 ст.198 ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, 

сплачені/нараховані, зокрема, у разі здійснення операцій з придбанням товарів (у тому 

числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; придбання необоротних 

активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з 

придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду).         

Щодо оподаткування податком на прибуток.         

Згідно з п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом 

походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних 
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положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ «Податок на 

прибуток підприємств» ПКУ.         

Розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ не передбачено коригування 

фінансового результату до оподаткування на різниці щодо операцій із внесення активів до 

статутного капіталу підприємства. Отже, такі операції відображаються згідно з правилами 

бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування. 
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8. ЗБІЛЬШЕННЯ СУМИ, НА ЯКУ ПЛАТНИК ПОДАТКУ МАЄ ПРАВО 

ЗАРЕЄСТРУВАТИ В ЄРПН ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд звернення платника податку 

щодо збільшення суми, на яку платник податку має право зареєструвати в єдиному реєстрі 

податкових накладних податкові накладні» від 02.03.2016р. №4693/6/99-99-19-03-02-15. 

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ 

регулюються ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 755-VI (далі – ПКУ) 

та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014р. №569 у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. №1177 (далі – Порядок 

№569).         

Платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування 

в ЄРПН на реєстраційну суму (∑Накл), обчислену за формулою, визначеною п.200.3                    

ст.200 ПКУ.         

Реєстраційна сума (∑Накл) формується, зокрема за рахунок показника (∑ПопРах), який 

визначається як загальна сума поповнення електронного рахунку з поточного рахунку 

платника ПДВ.         

Інформація про поповнення електронного рахунку платника ПДВ надходить до ДФС від 

Державної казначейської служби України.         

При цьому, якщо платник ПДВ порушив встановлені ПКУ граничні терміни реєстрації в 

ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, що підлягають наданню покупцям 

- платникам ПДВ, то до такого платника застосовуються штрафні санкції, визначені ст.120 

ПКУ.         
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9. КОЛИ ПОМИЛКИ У ПОДАТКОВІЙ НАКЛАДНІЙ НЕ СТАНУТЬ НА ЗАВАДІ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо визнання податкової накладної 

недійсною та заповненою з порушенням, якщо в ній обов'язкові реквізити, які стосуються 

повної або скороченої назви продавця та покупця, відповідають назві, зазначеній у 

статутних документах таких осіб, але розмір літер (великі/малі) такої назви не співпадає» 

від 02.03.2016р. №4701/6/99-99-19-03-02-15. 

Згідно з пп.«в» та пп.«д» п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – ПКУ) у податковій накладній вказуються в окремих рядках обов'язкові 

реквізити, зокрема повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах 

юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як 

платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг та повна або скорочена 

назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця 

(отримувача) товарів/послуг.         

Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених п.201.1 ст.201 ПКУ 

(крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену 

операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових 

зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту 

(п.201.10 ст.201 ПКУ).         

Враховуючи викладене, у разі якщо обов'язкові реквізити податкової накладної, які 

стосуються повної або скороченої назви продавця та покупця, відповідають назві, 

зазначеній в статутних документах таких осіб, але розмір літер (великі/малі) назви не 

співпадає, то податкова накладна визнається дійсною. 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

15 

 

10. ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ЧАСТКИ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ, УВЕДЕНИХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ДО ЛИПНЯ 2015 РОКУ, В 

ОПОДАТКОВУВАНИХ ОПЕРАЦІЯХ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо порядку проведення перерахунку 

частки використання необоротних активів, придбаних та введених в експлуатацію у 2012 - 

2014 роках, в оподатковуваних операціях» від 02.03.2016р. №4700/6/99-99-19-03-02-15. 

Згідно з пунктом 42 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), доповненого Законом України від 

16.07.2015р. №643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

удосконалення адміністрування податку на додану вартість» (далі - Закон №643), у разі 

якщо придбані та/або виготовлені до 01.07.2015р. необоротні активи частково 

використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку 

здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів у оподатковуваних 

операціях, розрахованої відповідно до п.199.2 та п.199.3 ст.199 ПКУ (виходячи з 

фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних 

операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в 

якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію). У разі зняття з обліку 

платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється 

виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, 

проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.         

Тобто платники податку за необоротними активами, придбаними після 01.07.2015р., не 

здійснюють перерахунок частки їх використання в оподатковуваних та звільнених 

операціях протягом трьох років, а лише за результатами одного року. Перерахунок частки 

використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015р., в оподатковуваних та 

неоподатковуваних операціях здійснюється платниками в порядку, що діяв до дати 

набрання чинності Законом №643 (протягом 1, 2, 3 років).         

Відповідно до підпункту 6 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової 

звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 28.01.2016р. №21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

29.01.2016р. за №159/28289, у рядку 15 податкової декларації з податку на додану вартість 

відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки 

використання необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, в оподатковуваних 

операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та 

неоподатковуваних операцій.         

Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, 

в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох 

календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись 

(введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 «Перерахунок 

частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях» (Д7) (додаток 7). 

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації 

за останній звітний (податковий) період року.         

Слід зазначити, що перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 

1 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях має здійснюватись наростаючим 

підсумком незалежно від наявності чи відсутності оподатковуваних чи 

неоподатковуваних операцій в тому році, в якому здійснюється черговий перерахунок. 
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11. НЕПОГАШЕНА СУМА ВІД'ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ПДВ ПОПЕРЕДНІХ 

ЗВІТНИХ ПЕРІОДІВ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ В ЄПРН 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо можливості врахування непогашеної 

суми від'ємного значення податку попередніх звітних (податкових) періодів при 

обрахунку суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати в Єдиному 

реєстрі податкових накладних податкові накладні та/або розрахунки коригування, 

визначеної пунктом 200.3 статті 200 ПКУ» від 02.03.2016р. №4692/6/99-99-19-03-02-15. 

Державна фіскальна служба України в листі від 02.03.2016р. №4692/6/99-99-19-03-02-15  

повідомляє:         

Основні принципи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ 

визначено статтею 200 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – 

ПКУ).         

У зв'язку з прийняттям Закону України від 16.07.2015р. №643-VII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану 

вартість» (далі - Закон №643), який набрав чинності 29.07.2015р., внесено зміни до 

порядку обрахунку показників формули, визначеної п.200.3 ст.200 ПКУ, зокрема 

передбачено, що формула (всі її складові) відповідно до якої обраховується реєстраційна 

сума, на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом №643, 

«обнуляється», за винятком окремих складових вказаної формули (сума податку за 

виданими і отриманими податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, та сума 

податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), 

що були сформовані починаючи з 01.07.2015р.         

Відповідно до п.200.3 ст.200 ПКУ під час обрахунку показників формули ∑ НаклОтр та 

∑НаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 

2015 року та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 01.07.2015р., 

що підлягали наданню покупцям - платникам податку. Для обрахунку показників ∑ НаклОтр, 

∑ НаклВид та ∑ Митн використовуються документи (податкові накладні і розрахунки 

коригування, зареєстровані в ЄРПН, митні декларації, аркуші коригування та додаткові 

декларації), складені починаючи з 01.07.2015р.        

Пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX ПКУ встановлено, що значення реєстраційної суми 

автоматично збільшується контролюючим органом на суму від'ємного значення, що 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, 

та суму непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на 

кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з 

ПДВ, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що 

стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до ст.209 ПКУ, за червень 

2015 року.         

На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за 

звітний (податковий) період (липень 2015 року).         

Таким чином, відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX ПКУ після «обнуління» 

показників формули реєстраційна сума збільшується на суму від'ємного значення, що 

задекларована платником податків виключно у податковій декларації з ПДВ за червень 

2015 року та не перераховується надалі у зв'язку з уточненням показників такої 

звітності.        
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 При цьому чинним законодавством не передбачено виключень для окремих платників 

податку щодо врахування непогашеної суми від'ємного значення податку попередніх 

звітних (податкових) періодів при обрахунку реєстраційної суми.         

Крім того інформуємо, що особливості врахування сум від'ємного значення податку при 

обрахунку реєстраційної суми та відображення таких залишків у податковій звітності з 

ПДВ визначено у листах ДФС від 22.06.2015р. №22361/7/99-99-19-03-02-17 і 

№22408/7/99-99-19-03-02-17.          
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12. ВИПЛАТИВ БОНУС – ОТРИМАЙ ПРАВО НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо виплати продавцем винагороди 

(бонусу, мотиваційних виплат) дистриб’ютору за досягнення відповідних показників та 

виконання плану продажу і віднесення сум пдв, сплачених у складі винагороди (бонусу, 

мотиваційних виплат), до складу податкового кредиту» від 02.03.2016р. №4744/6/99-99-

19-03-02-15. 

Державна фіскальна служба України в листі від 02.03.2016р. №4744/6/99-99-19-03-02-15 

повідомляє: згідно з пп.14.1.108 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – ПКУ) маркетингові послуги (маркетинг) – послуги, що забезпечують 

функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання 

збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції 

(робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах 

господарської діяльності такого платника податків.         

Одним із методів, які використовуються постачальниками для просування товарів на 

ринку, є сплата мотиваційних та стимулюючих виплат (премій, бонусів, інших заохочень) 

на користь третіх осіб (організацій, які придбавають товари у постачальника та 

здійснюють їх збут (дистриб’ютори), які є винагородою за досягнення певних 

економічних показників третіми особами (дистриб’юторами) у межах своєї основної 

діяльності та сприяють пожвавленню збуту товарів постачальника, стимулюють 

просування товарів у каналах дистрибуції. Оскільки мотиваційні та стимулюючі виплати 

(премії, бонуси, інші заохочення), які сплачуються офіційним дистриб’ютором 

(постачальником продукції (робіт, послуг)), зокрема, за точність закупівельних прогнозів, 

виконання узгодженого плану закупівель, дотримання асортименту товарів), 

спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), такі виплати 

визначаються як оплата маркетингових послуг.         

Відповідно до п.185.1 ст.185 ПКУ об’єктом оподаткування податком на додану вартість є 

операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких 

розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 ПКУ. Постачання послуг, 

згідно з пп.14.1.185 п.14.1 ст.14 ПКУ, – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, 

чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші 

нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права 

інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення 

певної дії або провадження певної діяльності.         

Отже, при наданні продавцем винагороди (бонусу) дистриб’ютору за досягнення 

відповідних показників та виконання плану продажу, об’єктом оподаткування ПДВ є 

маркетингові послуги, які надаються дистриб’ютором, а мотиваційні та стимулюючі 

виплати (премії, бонуси, інші заохочення), в свою чергу, є компенсацією вартості таких 

послуг. Таким чином, дистриб’ютор при отриманні мотиваційних та стимулюючих виплат 

(премій, бонусів, інших заохочень) від продавця у зв’язку з досягненням відповідних 

показників та виконанням плану продажу, зобов’язаний визначити податкові зобов’язання 

з ПДВ виходячи з суми отриманих мотиваційних та стимулюючих виплат (премій, 

бонусів, інших заохочень), та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну. У 

продавця при виплаті мотиваційних виплат (премій, бонусів, інших заохочень) 

дистриб’ютору, відповідно до п.198.3 ст.198 ПКУ, виникає право на формування 

податкового кредиту (за умови реєстрації в ЄРПН податкової накладної, складеної 

дистриб’ютором).   
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13. ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПРИДБАННЯ 

(ОТРИМАННЯ) ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК РЕКЛАМНИХ ТА МАРКЕТИНГОВИХ 

ПОСЛУГ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо врахування витрат на рекламні та 

маркетингові послуги та формування податкового кредиту за операціями з придбання 

(отримання) за власний рахунок рекламних та маркетингових послуг, пов’язаних із збутом 

продукції, яка реалізується таким платником згідно з договором комісії та не є його 

власністю» від 02.03.2016р. №4539/6/99-99-19-02-02-15.   

Згідно з пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI 

(далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування 

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.  Розділом III 

«Податок на прибуток підприємств» ПКУ не передбачено коригування фінансового 

результату до оподаткування на різниці за витратами на рекламні та маркетингові 

послуги.         

Таким чином, базою для розрахунку податку на прибуток є фінансовий результат до 

оподаткування, визначений за даними бухгалтерського обліку.         

Щодо формування податкового кредиту за операціями з придбання (отримання) за 

власний рахунок рекламних та маркетингових послуг, пов’язаних із збутом продукції, яка 

реалізується таким платником згідно з договором комісії та не є його власністю.        

Відповідно до ст.1011 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) договором комісії є 

договір, згідно з яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої 

сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за 

рахунок комітента. Комітент повинен виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, 

встановлених у договорі комісії (ст.1013 ЦКУ).         

Порядок формування податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку за 

операціями з постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії визначено 

п.189.4 ст.189 ПКУ.         

Згідно з п.198.3 ст.198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з 

договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, 

нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п.193.1 ст.193 

ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:         

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;         

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому 

числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у 

необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.         

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі 

товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях 

у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового 

періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції 

протягом такого звітного податкового періоду.         
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У разі якщо такі товари /послуги, необоротні активи призначаються для використання або 

починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або в операціях, які не є 

господарською діяльністю платника податку, такий платник повинен не пізніше 

останнього дня звітного (податкового) періоду нарахувати податкові зобов’язання 

виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПКУ, скласти 

податкову накладну за такими товарами /послугами, необоротними активами та 

зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлені ПКУ терміни 

(п.198.5 ст.198 ПКУ).         

Таким чином, підприємство-комісіонер, яке за власний рахунок придбаває рекламні та 

маркетингові послуги, пов’язані зі збутом продукції, яка реалізується ним згідно з 

договором комісії, включає суми ПДВ, сплачені у вартості таких послуг, до складу 

податкового кредиту згідно п.198.3 ст.198 ПКУ. При цьому податкові зобов’язання згідно 

з п.198.5 ст.198 ПКУ при придбанні таких послуг платником не нараховуються, оскільки 

такі послуги призначаються для використання в оподатковуваних операціях у межах 

господарської діяльності такого платника податку. 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

21 

 

14. ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ У НЕРЕЗИДЕНТА ЗА МЕЖАМИ МИТНОЇ         

ТЕРИТОРІЇ КОМІСІОНЕРОМ – РЕЗИДЕНТОМ ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ІНШОМУ 

НЕРЕЗИДЕНТУ   

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування операцій з придбання 

товарів у нерезидента за межами митної території комісіонером – резидентом для 

постачання іншому нерезиденту» від 04.03.2016р. №4921/6/99-99-19-02-02-15.   

Відносини, що виникають за договором комісії, регулюють положення ст.1011 – 1028 

Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Так, відповідно до ст.1011 ЦКУ за договором 

комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) 

за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. 

Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або 

купити майно, є умови про це майно та його ціну (ст.1012 ЦКУ). Комітент повинен 

виплатити комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у договорі комісії 

(ст.1013 ЦКУ).         

Відповідно до ст.1014 ЦКУ комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини на умовах, 

найбільш вигідних для комітента, і відповідно до його вказівок. Якщо комісіонер вчинив 

правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені комітентом, додатково 

одержана вигода належить комітентові. Майно, придбане комісіонером за рахунок 

комітента, є власністю комітента (ст.1018 ЦКУ).         

Щодо обліку операцій за договором комісії, у тому числі курсових різниць за 

операціями в іноземній валюті         

Згідно з п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                

№2755-VI (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до 

положень розділу ІІІ Кодексу.         

Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на 

курсові різниці, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського 

обліку.         

Щодо контрольованих операцій         

Якщо у ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов'язаною 

особою – нерезидентом, передбачених пп.39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 

ПКУ, право власності на предмет такої операції перш ніж перейти від платника податків 

до пов'язаної особи - нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від 

пов'язаної особи – нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) 

переходить до однієї або декількох непов'язаних осіб, така операція для цілей 

оподаткування податком на прибуток підприємств вважається контрольованою між 

платником податків та його пов'язаною особою – нерезидентом, якщо ці непов'язані 

особи:         

не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов'язаних з придбанням 

(продажем) товарів (робіт, послуг), між пов'язаними особами;        
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не використовують в такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на 

себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між 

пов'язаними особами (пп.39.2.1.5 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ).         

Враховуючи те, що придбання товарів на умовах комісії не передбачає переходу права 

власності на такий товар від продавця (у вашому випадку – нерезидента) до комісіонера, 

то для комісіонера – резидента такі операції не підпадають під визначення 

контрольованих, незалежно від статусу нерезидента (пов’язана з комісіонером особа чи 

включена до переліку).         

При цьому підпадають під визначення контрольованих операції з придбання комітентом 

товарів на умовах комісії у разі досягнення критеріїв, встановлених пп.39.2.1.7 пп.39.2.1 

п.39.2 ст.39 ПКУ, якщо продавець – нерезидент є пов’язаною з комітентом особою або 

країна його резиденції перебуває у затвердженому переліку країн на момент здійснення 

такої операції. У цьому випадку комітент зобов'язаний в установлений термін подати звіт 

про контрольовані операції, здійснені протягом звітного податкового періоду.        

Водночас, операції з надання комісіонером – резидентом послуг комітенту в межах 

договору комісії за комісійну винагороду не підпадають під визначення контрольованих 

як такі, що здійснюються між резидентами.         

Відповідно до п.185.1 ст.185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників 

податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території 

України, відповідно до ст.186 ПКУ, ввезення товарів на митну територію України, 

вивезення товарів за межі митної території України.         

Місцем постачання товарів є фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання 

(пп. «а» п.186.1 ст.186 ПКУ).         

Отже, якщо операції з придбання товарів у одного нерезидента і постачання товарів 

іншому нерезиденту здійснюються за межами митної території України, а самі товари 

фактично не ввозяться на митну територію України та не вивозяться, то за такими 

операціями у комісіонера – резидента не виникає об’єкта оподаткування ПДВ.         

При цьому пунктом 186.4 статті 186 ПКУ визначено, що місцем постачання послуг є місце 

реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у п.186.2 і п.186.3 ст.186 ПКУ. Тобто 

послуги, що надані комітенту комісіонером – резидентом у межах договору комісії 

(комісійна винагорода), підлягають оподаткуванню ПДВ в загальновстановленому 

порядку за основною ставкою ПДВ. 
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15. ПОВЕРНЕННЯ З БЮДЖЕТУ НАДМІРУ СПЛАЧЕНИХ ГРОШОВИХ 

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо повернення помилково та надміру 

сплачених грошових зобов'язань» від 09.03.2016р. №8056/7/99-99-20-03-04-17. 

1. Щодо повернення з бюджету надміру сплачених грошових зобов'язань на рахунки 

у системі електронного адміністрування податку на додану вартість 

Пунктом 200.4 статті 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – 

ПКУ)  визначено: «На рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану 

вартість платника зараховуються кошти:        

а) з власного поточного рахунка платника в сумах, необхідних для збільшення розміру 

суми, що обчислюється відповідно  пункту 200.3 статті 200 цього Кодексу;         

б) з власного поточного рахунка платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету 

узгоджених податкових зобов'язань з цього податку;         

в) з рахунків платників, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення 

розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення 

та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, 

що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим 

підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 

населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у 

зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого 

водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 

подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України про Державний бюджет 

України;         

г) з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану 

вартість, повернутих платнику податків у порядку, встановленому статтею 43 цього 

Кодексу».         

Відповідно до речення другого п.43.4 ст.43 ПКУ у разі повернення надміру сплачених 

грошових зобов'язань з податку на додану вартість такі кошти підлягають поверненню 

виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на 

додану вартість (далі - рахунок у СЕА ПДВ).         

Отже, поверненню з бюджету на рахунок у СЕА ПДВ підлягають виключно надміру 

сплачені грошові зобов'язання з податку на додану вартість.         

Водночас чинними нормативно-правовими актами не передбачається повернення з 

бюджету на рахунок у СЕА ПДВ помилково та/або надміру сплачених грошових 

зобов'язань з інших (крім ПДВ) податків, зборів, платежів (наприклад, з податку на 

прибуток, акцизного податку тощо).         

2. Щодо повернення помилково сплачених грошових зобов'язань з податку на додану 

вартість        

Згідно з пп.14.1.182 п.14.1 ст.14 ПКУ помилково сплачені грошові зобов'язання - суми 

коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету від юридичних осіб (їх філій, 
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відділень, інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи) або 

фізичних осіб (які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності або не мають такого 

статусу), що не є платниками таких грошових зобов'язань.         

Враховуючи викладені вище положення абзацу п'ятого пункту 200.4 статті 200, речення 

другого пункту 43.4 статті 43 Кодексу ПКУ, кошти, які надійшли на рахунки, відкриті для 

обліку надходжень з податку на додану вартість та підпадають під визначене ПКУ 

поняття «помилково сплачені грошові зобов'язання», підлягають поверненню за 

напрямами, що передбачені реченням першим пункту 43.4 статті 43, зокрема: на поточний 

рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов'язання 

(податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на 

контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за 

чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.         
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16. НАДАННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 

УМОВАХ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо порядку оподаткування податком на 

додану вартість операцій з надання права на використання програмної продукції на 

умовах ліцензійного договору та з надання/виконання послуг/робіт із технічної підтримки 

програмної продукції чи її компонентів» від 12.03.2016р. №5304/6/99-99-19-03-02-15. 

Якщо згідно з умовами ліцензійного договору передбачено надання користувачу 

(ліцензіату) права від власника (ліцензіара) на використання програмного забезпечення (у 

тому числі компонентів до нього) з можливістю продажу такого об'єкта або здійснення 

відчуження в інший спосіб та/або умови використання обмежені функціональним 

призначенням такого програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) і 

його відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання 

(використання «кінцевим споживачем»), то отримання власником (ліцензіаром) платежу 

від користувача (ліцензіата) як винагороди за надання вказаного права не буде вважатися 

роялті, а такий платіж є оплатою вартості поставленого програмного забезпечення (його 

копій), операції з постачання якого звільняються від оподаткування податком на додану 

вартість відповідно до п.261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI.         

Також підлягають звільненню від оподаткування податком на додану вартість операції з 

постачання послуг/виконання робіт, внаслідок надання/виконання яких відбуваються 

будь-які зміни в програмній продукції (у т.ч. оновлення, удосконалення, 

модернізація).         

Водночас не підлягають звільненню від оподаткування податком на додану вартість та 

оподатковуються у загальному порядку операції з постачання послуг/виконання робіт 

(незалежно від того, чи такі послуги/роботи надаються/виконуються виробником 

програмної продукції чи іншою особою), якщо внаслідок надання/виконання таких 

послуг/робіт не відбувається жодних змін в програмній продукції (наприклад, навчання 

персоналу роботі з програмою, встановлення програми, налаштування оргтехніки 

тощо).      
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17. НАДАННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НА УМОВАХ СУБЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо порядку оподаткування податком на 

додану вартість операцій з надання права на використання програмного забезпечення на 

умовах субліцензійного договору» від 12.03.2016р. №5333/6/99-99-19-03-02-15. 

Підпунктом 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – ПКУ) визначено, що для операцій з постачання програмної продукції, 

тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим 

оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким звільняються від 

оподаткування цим податком операції з постачання програмної продукції.         

Для цілей цього пункту ПКУ до програмної продукції належать:         

результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, 

прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а 

також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;         

криптографічні засоби захисту інформації.         

Підпунктом 196.1.6 п.196.1 ст.196 ПКУ передбачено, що не є об'єктом оподаткування 

операції, зокрема з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних 

паперів, які здійснюються емітентом.         

При цьому пп.14.1.225 п.14.1 ст.14 ПКУ визначено, що роялті - це будь-який платіж, 

отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта 

права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або 

науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або 

аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, 

передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, 

які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і 

послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, 

формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, 

комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).         

Не вважаються роялті платежі, отримані:         

як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання 

обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене 

кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим 

споживачем»); за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної 

власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм функціональним 

призначенням для кінцевого споживання;         

за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться 

об'єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у 

користування, володіння та/або розпорядження особи;         

за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на 

об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права 

продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або 

оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права 

інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або 
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наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення 

(розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.         

Таким чином, якщо згідно з умовами ліцензійного/субліцензійного договору передбачено 

надання права на використання програмного забезпечення (у тому числі компонентів до 

нього) без можливості продажу такого програмного забезпечення або здійснення 

відчуження в інший спосіб та/або умови використання не обмежені функціональним 

призначенням програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) і його 

відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання, то 

отримання платежу як винагороди за надання вказаного права для цілей оподаткування 

податком на додану вартість визначається як роялті та відповідно така операція не є 

об'єктом оподаткування податком на додану вартість.         

Якщо згідно з умовами ліцензійного/субліцензійного договору передбачено надання права 

на використання програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) з 

можливістю продажу такого об'єкта або здійснення відчуження в інший спосіб та/або 

умови використання обмежені функціональним призначенням такого програмного 

забезпечення (у тому числі компонентів до нього) і його відтворення обмежене кількістю 

копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), то 

отримання платежу як винагороди за надання вказаного права не буде вважатися роялті, а 

такий платіж є оплатою вартості поставленого програмного забезпечення (його копій), 

операції з постачання якого звільняються від оподаткування податком на додану вартість 

відповідно до п.261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. 
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18. ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ПОСЛУГ З МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ВАНТАЖІВ ПРИ ЗАЛУЧЕНІ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ІНШИХ УЧАСНИКІВ 

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Лист Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області «Щодо 

оподаткування ПДВ послуг з міжнародного перевезення вантажів при залучені до 

перевезення інших учасників транспортно-експедиторської діяльності» від 14.03.2016р. 

№603/10/17-00-15-01-09. 

ГУ ДФС у Рівненській області в листі від 14.03.2016р. №603/10/17-00-15-01-09 

повідомило наступне.         

Транспортно-експедиторська діяльність в Україні здійснюється у порядку та за 

правилами, визначеними Законом України від 01.07.2004р. №1955-IV «Про транспортно-

експедиторську діяльність» (далі - Закон №1955).         

Відповідно до Закону №1955 транспортно-експедиторська послуга - це робота, що 

безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, 

імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного 

експедирування.         

Експедитор (транспортний експедитор) - суб'єкт господарювання, який за дорученням 

клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-

експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.         

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за 

плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання 

визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.         

У разі залучення експедитором до виконання його зобов'язань за договором 

транспортного експедирування іншої особи у відносинах з нею експедитор може 

виступати від свого імені або від імені клієнта.         

Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне 

виконання договору транспортного експедирування. У плату експедитору не включаються 

витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання 

договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов'язкових платежів), що 

сплачуються при виконанні договору транспортного експедирування.         

Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані 

суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного 

експедирування, або органами влади.         

Згідно п.292.4 ст.292 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – 

ПКУ) доходом при наданні послуг, виконанні робіт за договорами доручення, комісії, 

транспортного експедирування або за агентськими договорами є сума отриманої 

винагороди повіреного (агента).         

Таким чином, базою оподаткування таких послуг є винагорода експедитора, ставка 

податку складає 20%.         

Узагальнюючою податковою консультацією щодо порядку оподаткування податком на 

додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затвердженою наказом ДПС 

України від 06.07.2012р. №610, визначено, що у випадку залучення експедитором до 
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міжнародного перевезення вантажів перевізників чи інших учасників транспортно-

експедиторської діяльності, то нульова ставка, визначена пп.«а» пп.195.1.3 п.195.1 ст.195 

ПКУ, застосовується саме такими перевізниками чи іншими учасниками транспортно-

експедиторської діяльності.         

При цьому необхідно враховувати вимоги п.189.4 ст.189 ПКУ, а саме: при отриманні 

коштів від замовника чи за датою оформлення документів, що підтверджують факт 

здійснення міжнародного перевезення для замовника, залежно від того, яка з цих подій 

відбулася раніше, у експедитора виникає податкове зобов’язання з ПДВ на суму 

перевезення за ставкою 0 відсотків, якщо перевізник є резидентом - платником ПДВ, та на 

суму наданих такому замовнику експедиторських послуг за основною ставкою (якщо 

замовник послуг зареєстрований на території України як суб’єкт господарювання). У 

випадку, коли перевізник не є резидентом - платником ПДВ, податкові зобов’язання у 

експедитора на вартість послуг з перевезення не виникають. 
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19. ДАТА ВИНИКНЕННЯ ПДВ ПРИ НАРАХУВАННІ БОНУСІВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій 

з виплати продавцем винагороди у грошовій формі (бонусу) покупцю за досягнення 

відповідних показників (зокрема, здійснення закупівлі товарів необхідного обсягу у 

постачальника)» від 15.03.2016р. №5590/6/99-99-19-03-02-15. 

Відповідно до п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI 

(далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників 

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

території України, відповідно до статті 186 Кодексу.         

Постачання послуг згідно з пп.14.1.185 п.14.1 ст.14 ПКУ - будь-яка операція, що не є 

постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної 

власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких 

об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в 

процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.         

Згідно з пп.14.1.108 п.14.1 ст.14 Кодексу маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що 

забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, 

стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху 

продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в 

межах господарської діяльності такого платника податків.         

Одним із методів, які використовуються постачальниками для просування товарів на 

ринку, є сплата мотиваційних та стимулюючих виплат (премій, бонусів, інших заохочень) 

на користь третіх осіб (організацій, які придбавають товари у постачальника та 

здійснюють їх збут (дистриб’ютори), які є винагородою за досягнення певних 

економічних показників третіми особами (дистриб’юторами) у межах своєї основної 

діяльності та сприяють пожвавленню збуту товарів постачальника, стимулюють 

просування товарів у каналах дистрибуції.         

Оскільки мотиваційні та стимулюючі виплати (премії, бонуси, інші заохочення), які 

сплачуються офіційним дистриб’ютором (постачальником продукції (робіт, послуг)), 

зокрема, за точність закупівельних прогнозів, виконання узгодженого плану закупівель, 

дотримання асортименту товарів), спрямовуються на стимулювання збуту продукції 

(робіт, послуг), такі виплати визначаються як оплата маркетингових послуг.         

Отже, при виплаті продавцем винагороди у грошовій формі (бонусу) покупцю за 

досягнення відповідних показників обсягу придбання об’єктом оподаткування ПДВ є 

маркетингові послуги, які надаються покупцем, а винагорода у грошовій формі (бонуси), в 

свою чергу, є компенсацією вартості таких послуг.         

Таким чином, у покупця (платника ПДВ) при отриманні від продавця (платника ПДВ) 

винагороди в грошовій формі (бонусу) у зв’язку з досягненням відповідних показників 

(зокрема, здійснення закупівлі товарів необхідного обсягу у постачальника) виникають 

податкові зобов’язання з ПДВ на суму отриманої винагороди (бонусу).         

Базою оподаткування ПДВ, відповідно до п.188.1 ст.188 ПДВ, у цьому випадку буде сума 

отриманої винагороди (сума бонусів).         
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Датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ з постачання товарів/послуг відповідно 

до п.187.1 ст.187 ПКУ вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом 

якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:        

 а) 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;         

б) дата відвантаження товарів, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує 

факт постачання послуг платником податку.         

Як зазначено у листі платника податку, виплата бонусів продавцем здійснюється на 

підставі протоколу про досягнення певних обсягів закупівлі, який погоджений з 

покупцем.         

Отже у цьому випадку датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ у платника 

податків, який отримує бонуси у зв’язку з досягненням відповідних показників (зокрема, 

здійснення закупівлі товарів необхідного обсягу), буде дата погодження протоколу про 

досягнення певних обсягів закупівлі, на підставі якого здійснюється виплата бонусів. 
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20. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ У ФОРМІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб та військовим збором у 2016 році доходів фізичної особи, нарахованих 

(виплачених) їй у вигляді заробітної плати відповідно до умов трудового договору 

(контракту), або винагороди відповідно до умов цивільно-правового договору» від 

02.03.2016р. №4644/6/99-99-17-03-03-15. 

Статтею 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) визначено, що трудовий 

договір – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується 

виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому 

розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 

чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату.         

Також працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці 

шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох 

підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, 

колективним договором або угодою сторін.         

Згідно зі ст.1021 КЗпП працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну 

плату за фактично виконану роботу.         

Крім того, фізичні особи мають право виконувати роботу на підставі цивільно-правових 

договорів, зокрема, договору підряду, визначення якого наведено у статті 837 Цивільного 

кодексу України.        

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу 

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

Згідно з п.163.1 ст.163 ПКУ об’єктом оподаткування платника податку є загальний 

місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого, зокрема, включаються: доходи у 

вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов 

трудового договору (контракту) (пп.164.2.1 п.164.2 ст.164 ПКУ); суми винагород та інших 

виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-

правового договору (пп.164.2.2 п.164.2 ст.164 ПКУ).         

Відповідно до п.164.6 ст.164 ПКУ під час нарахування доходів у формі заробітної плати 

база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний 

внесок), страхових внесків до накопичувального фонду, а у випадках, передбачених 

законом, – обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які згідно 

із законом сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму 

податкової соціальної пільги за наявності.         

При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за 

виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума 

такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску.        

Водночас з 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24.12.2015р. №909-VIII 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі –

Закон №909), яким внесено зміни до ПКУ, зокрема, у частині встановлення єдиної ставки 



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

33 

 

податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків. та Закону України від 08.07.2010р. 

№2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» у частині скасування утримання єдиного внеску із заробітної плати 

застрахованих осіб та із суми винагороди, яка виплачується фізичним особам, що 

виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами на 

підприємствах, в установах, організаціях, у інших юридичних осіб (роботодавців).        

Враховуючи викладене, оскільки з 01 січня 2016 року Законом №909 скасовано утримання 

єдиного внеску з заробітної плати найманих працівників, то під час нарахування доходів у 

формі заробітної плати база оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суми страхових внесків, а також 

на суму податкової соціальної пільги за наявності, передбачених п.164.6 ст.164 ПКУ.         

При цьому база оподаткування податком на доходи фізичних осіб під час нарахування 

доходів у вигляді винагороди, яка виплачується фізичним особам, що виконують роботи 

(надають послуги) за цивільно-правовими договорами на підприємствах, в установах, 

організаціях, у інших юридичних осіб (роботодавців), дорівнює нарахованій сумі такої 

винагороди, до якої застосовується ставка 18 відсотків.         

Крім того, відповідно до пп.1.2 п.16 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ об'єктом 

оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст.163 ПКУ, зокрема, загальний 

місячний (річний) оподатковуваний дохід.         

Ставка збору – 1,5% об'єкта оподаткування, визначеного пп.1.2 п.16 підрозділу 10 розділу 

XX ПКУ (пп.1.3 п.16 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).         

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у 

порядку, встановленому ст.168 ПКУ за ставкою, визначеною пп.1.3 п.16 підрозділу 10 

розділу ХХ ПКУ (пп.1.4 п.16 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).         

Таким чином, військовим збором оподатковується сума доходу у вигляді заробітної плати 

(у т.ч. за сумісництвом), нарахованої (виплаченої) на підставі трудового договору або 

винагороди, нарахованої (виплаченої) за цивільно-правовим договором.     
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21. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ БЕЗКОШТОВНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ ДО МІСЦЯ РОБОТ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування вартості послуги з 

організації перевезення роботодавцем працівників до місця роботи та/або з роботи до 

дому та нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на вартість таких послуг» від 02.03.2016р. №4809/6/99-99-17-03-03-15. 

Відповідно до ст.10 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) з метою 

регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження 

інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів, на основі чинного 

законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань укладається колективний договір.         

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, 

установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є 

обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників 

підприємства, установи, організації (ст.18 КЗпП).         

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом ІV Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), відповідно до пп.164.2.17 

п.164.2 ст.164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

податку включається дохід, отриманий платником як додаткове благо (крім випадків, 

передбачених ст.165 ПКУ), зокрема, у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів 

(робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної 

ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника 

податку, крім сум, зазначених у пп.165.1.53 п.165.1 ст.165 Кодексу (пп.«е» пп.164.2.17 

п.164.2 ст.164 ПКУ). Крім того, п.164.5 ст.164 Кодексу встановлено, що під час 

нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є 

вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких 

встановлено Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:  

К = 100 : (100 - Сп), де К – коефіцієнт; Сп – ставка податку, визначена для таких доходів 

на момент їх нарахування.         

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та 

порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення 

обліку, визначає Закон України від 08.07.2010р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464). 

Пунктом 1 частини першої ст.7 Закону №2464 передбачено, що базою нарахування 

єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі 

заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що 

визначаються згідно із Законом України від 24.03.1995р. №108/95-ВР «Про оплату праці», 

та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-

правовими договорами.         

При цьому постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010р. №1170 затверджено 

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не 

нараховується єдиний внесок, відповідно до п.7 розділу II якого витрати на перевезення 

працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати 

праці водіїв) не є базою нарахування єдиного внеску.  
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22. ПРИДБАНІ АБОНЕМЕНТИ НА ВІДВІДУВАННЯ СПОРТИВНИХ 

КОМПЛЕКСІВ ТА БАСЕЙНУ І ЗНИЖКИ   

Лист Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - 

Центрального офісу з обслуговування великих платників податків «Щодо оподаткування 

єдиним соціальним внеском знижки, отриманої працівниками підприємства, на вартість 

придбаних абонементів» від 04.03.2016р. №4768/10/28-10-06-11. 

Відповідно до п.1 частини 1 ст.7 Закону України від 08.07.2010 року №2464-VI «Про збір 

та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі 

змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) базою нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) для роботодавців - 

підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах 

трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є 

сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які 

включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону 

України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт 

(надання послуг) за цивільно-правовими договорами.         

Базою нарахування ЄВ для платників, зазначених у п.1 (крім абзацу сьомого) частини 

першої ст.4 Закону №2464, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної 

плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що 

визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995р. №108/95-ВР «Про оплату 

праці» (далі – Закон №108) та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт 

(надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п.1 частини першої ст.7 Закону 

№2464). Закон №108 визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці 

працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з 

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а 

також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати 

праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної 

плати.         

Статтею 2 Закону №108 визначено структуру заробітної плати, до якої включаються: 

основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати. Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної 

плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні ЄВ 

здійснюється з урахуванням Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої 

наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004р. №5 (далі – Інструкція 

№5).         

Слід зазначити, що суми знижки, отриманої працівниками підприємства, на вартість 

придбаних абонементів на відвідування спортивних комплексів та басейну, не віднесені 

до переліку видів виплат, що не належать до фонду оплати праці, визначених Інструкцією 

№5. Враховуючи зазначене вище, вартість знижки, отриманої працівниками підприємства, 

на вартість придбаних абонементів на відвідування спортивних комплексів та басейну, є 

базою нарахування ЄВ.  
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23. МОБІЛІЗОВАНИЙ ПРАЦІВНИК НЕ МАЄ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ 

СОЦІАЛЬНУ ПІЛЬГУ 

Лист Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області «Про 

застосування податкової соціальної пільги» від 14.03.2016р. №191/6/06-30-17-01-42. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), ст.169 якого визначено порядок надання 

податкової соціальної пільги, її розмір, перелік категорій платників податку, які мають 

право на таку пільгу та обмеження щодо її застосування. Так відповідно до п.169.1 ст.169, 

ПКУ з урахуванням норм абзацу першого пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ платник податку 

має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, 

отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової 

соціальної пільги.         

Підпунктом 14.1.222 п.14.1 ст.14 ПКУ визначено, що роботодавець – це юридична особа 

(її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) самозайнята 

особа, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових 

договорів (контрактів) та несе обов’язки із сплати їм заробітної плати, а також 

нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету, 

нарахувань на фонд оплати праці, інші обов’язки, передбачені законами.         

Заробітна плата для цілей розділу IV ПКУ – це основна та додаткова заробітна плата, інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку 

у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (п.п.14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ). 

Статтею 2 Закону України від 24.03.1995р. №108/95-ВР «Про оплату праці» визначено 

структуру заробітної плати, яка включає, зокрема, додаткову заробітну плату. Додаткова 

заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та 

винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і 

компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з 

виконанням виробничих завдань і функцій.         

Згідно із пп.169.2.3 п.169.2 ст.169 ПКУ податкова соціальна пільга не може бути 

застосована до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового 

місяця отримує одночасно з доходами у вигляді грошового чи майнового (речового) 

забезпечення військовослужбовців, що виплачуються з бюджету. Відповідно до частини 4 

ст.2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992р. 

№2232-XII визначено, що військова служба за призовом під час мобілізації на особливий 

період є одним із видів військової служби. Статтею 9 Закону України від 20.12.1991р. 

№2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

встановлено, що держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та 

інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює 

закріплення кваліфікованих військових кадрів.         

Таким чином, у разі якщо працівник, призваний на військову службу за призовом під час 

мобілізації на особливій період отримує заробітну плату (середній заробіток) та одночасно 

грошове чи майнове (речове) забезпечення військовослужбовця, що виплачуються з 

бюджету, юридична особа, як роботодавець під час нарахування заробітної плати такому 

працівнику не має право на застосування податкової соціальної пільги.          
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24. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ: ЧИ КОНТРОЛЬОВАНА ОПЕРАЦІЯ 

Лист Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області «Щодо 

визнання операцій контрольованими при здійсненні транспортно-експедиторської 

діяльності» від 02.03.2016р. №715/10/14-29-15-02-20. 

Головне управління ДФС у Миколаївській області на підставі ст.52 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) надає 

податкову консультацію. 

Питання 1. Чи враховуються у 2015 році при визначенні критеріїв визнання операції 

контрольованою для цілей застосування пп.39.2.1.7 п.39.2 ст.39 ПКУ «відшкодування 

витрат»?        

Відповідно до пп.39.2.1.4 п.39.2 ст.39 ПКУ господарською операцією для цілей 

трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, 

документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт 

оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не 

виключно: операції з надання послуг.        

Транспортно-експедиторська діяльність в Україні здійснюється в порядку та за 

правилами, визначеними Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність» 

від 01.07.2004р. №1955-IV (далі – Закон №1955).         

Відповідно до ст.1 Закону №1955 транспортно-експедиторська діяльність - 

підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації 

та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів, які 

експедитор виконує за дорученням клієнта та за його рахунок.        

Крім організації транспортно-експедиційних послуг експедитор також надає інші послуги, 

визначені за домовленістю сторін у договорі транспортного експедирування.       

Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне 

виконання договору транспортного експедирування (ст.9 Закону №1955), проте 

експедитор має право на відшкодування в погоджених з клієнтом обсягах додаткових 

витрат, що виникли в нього при виконанні договору транспортного експедирування, якщо 

такі витрати здійснювались в інтересах клієнта (ст.10 Закону №1955).         

Таким чином, господарські операції з надання транспортно-експедиційних послуг мають 

певні особливості в розрахунках, проте, в залежності від умов договору, можуть впливати 

на фінансовий результат діяльності експедитора, що в свою чергу впливатиме на об’єкт 

оподаткування.        

Відповідно до пп.39.2.1.1 п.39.2 ст.39 для цілей нарахування податку на прибуток 

підприємств контрольованими операціями є:         

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких 

операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - 

нерезидентами;         

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - 

нерезидентів.         
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Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також є 

господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією 

із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до 

переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп.39.2.1.2 

пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ).         

Вказані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно 

виконуються умови передбачені пп.39.2.1.7 п.39.2 ст.39 ПКУ:        

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами 

бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих 

податків) за відповідний податковий (звітний) рік;         

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, 

визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за 

вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.        

Враховуючи зазначене, при визначенні критеріїв визнання операцій контрольованими для 

цілей застосування пп.39.2.1.7 п.39.2.1 ст.39 ПКУ враховується увесь обсяг господарських 

операцій експедитора.             

Питання 2. Чи є контрольованою операцією для цілей застосування ст.39 ПКУ 

«відшкодування витрат», або контрольованою операцією вважається лише винагорода за 

транспортне-експедиційне обслуговування за умови, що така операція відповідає іншим 

критеріям/умовам визначеним у ст.39 ПКУ?         

Платник податку, який бере участь у контрольованій операції, повинен визначати обсяг 

його оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки» (пп.39.1.1 

п.39.1 ст.39 ПКУ).         

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ об'єктом оподаткування податку на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до 

положень розділу III ПКУ.         

Відповідно до пп.140.5.1 п.140.5 ст.140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) 

періоду збільшується на суму перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) 

вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у 

випадках, визначених ст.39 ПКУ.         

Враховуючи, що отримання експедитором «відшкодування витрат» є лише особливістю 

розрахунків при здійсненні ним господарських операцій, при визначенні відповідності 

умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» відповідно до вимог ст.39 

ПКУ, контрольованою операцією вважатиметься увесь обсяг господарських операцій 

експедитора з нерезидентом, за умови, що такі операції відповідають критеріям, 

визначеними абз. а) пп.39.2.1.1 п.39.2.1 та/або пп.39.2.1.2 п.39.2.1 ст.39 ПКУ.  
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25. НЕОБХІДНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

ПІДПРИЄМСТВУ У ЯКОГО ПІДПИСАНІ ДОГОВОРИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

ПАЛИВНИХ КАРТОК З ОПЕРАТОРАМИ АЗС  

Лист Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві «Щодо питання: Чи 

необхідно підприємству у якого підписані договори купівлі-продажу паливних карток з 

операторами АЗС реєструватись платником акцизного податку і яким чином; чи 

необхідно до видаткових накладних оформляти і реєструвати акцизні накладні 

підприємству, що здійснює реалізацію паливних карток; чи може підприємство, що 

реалізує паливні картки, відносити акцизний податок відображений у видаткових 

накладних постачальників до собівартості продукції та чи необхідно відображати 

акцизний податок у видаткових накладних даного підприємства; яким чином 

розраховується база оподаткування ПДВ у підприємства, що здійснює купівлю-продаж 

паливних карток та чи можна такому підприємству зменшити дохід від реалізації на суму 

акцизного податку, що відображений у видаткових» від 03.03.2016р. №5194/10/26-15-40-

03-16.  

У зв'язку із прийняттям Закону України від 24.12.2015р. №909-VІІI «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909) запроваджено 

ряд змін в частині акцизного податку, що стосуються реалізації пального.         

Серед новацій, внесених Законом №909 до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), передбачено запровадження системи 

електронного адміністрування реалізації пального та введення акцизної накладної як 

обов'язкового електронного документа, який складатиметься при здійсненні всіх операцій 

з реалізації пального на внутрішньому ринку. Відповідно до цієї норми до платників 

акцизного податку, які здійснюють реалізацію пального, крім виробників, імпортерів та 

суб'єктів роздрібної торгівлі пальним, віднесено осіб, які реалізують пальне (пп.212.1.15 

п.212.1 ст.212 ПКУ).         

Відповідно до п.1 розділу ІІ Закону №909 норми (щодо доповнення ПКУ ст.231 та ст.232) 

про запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру 

акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального 

набрали чинності з 1 березня 2016 року.         

Згідно положень пп.14.1.212 п.14.1 ст.14 ПКУ реалізація підакцизних товарів (продукції) - 

будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження 

підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та 

іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або 

без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також 

безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація 

суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.         

Відповідно до пп.212.3.4 п.212.3 ст.212 ПКУ особи, які здійснюють реалізацію пального, 

підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за 

місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб – підприємців до 

початку здійснення реалізації пального.         

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за 

три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви про реєстрацію платника 

акцизного податку з реалізації пального.        
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Крім цього, особа, що здійснює реалізацію пального повинна не пізніше 20 березня 2016 

року подати до контролюючого органу за основним місцем обліку акт інвентаризації 

обсягів залишку пального.         

Відповідно до положень ст.231 ПКУ платник податку при реалізації пального 

зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної 

підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі 

акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному 

законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи. Акцизна 

накладна складається платником податку в день реалізації пального при кожній повній 

або частковій операції з реалізації пального.         

Право на складання акцизних накладних надається виключно особам, зареєстрованим як 

платники акцизного податку в порядку, передбаченому ст.212 ПКУ.         

При реалізації пального особа, яка реалізує пальне, зобов'язана в установлені терміни 

скласти акцизну накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних, така 

реєстрація вважається наданням акцизної накладної отримувачу пального. Акцизні 

накладні, які не надаються отримувачу пального, та акцизні накладні/розрахунки 

коригування, складені за операціями з реалізації пального суб'єктам господарювання та 

фізичним особам, які не є платниками акцизного податку, також підлягають реєстрації в 

Єдиному реєстрі акцизних накладних.         

Реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування у Єдиному реєстрі 

акцизних накладних здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за 

датою їх складання.         

Згідно з пп.213.1.12 п.213.1 ст.213 ПКУ об'єктом оподаткування акцизним податком є 

операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що:         

отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими 

акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;         

ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою 

митною декларацією;         

вироблені в Україні, реалізація яких є об'єктом оподаткування відповідно до пп.213.1.1 

цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному 

реєстрі акцизних накладних.         

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 розділу III ПКУ об'єктом оподаткування податку 

на прибуток підприємств є, зокрема, прибуток із джерелом походження з України та за її 

межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 

підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до 

положень цього розділу.         

Разом з цим розділом III ПКУ не передбачено врахування різниць за операціями 

включення до складу доходів чи витрат суми акцизного податку.         

Пунктом 188.1 ст.188 ПКУ передбачено, що 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 
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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).         

Разом з цим відповідно до пп.214.1.4 п.214.1 ст.214 ПКУ базою оподаткування акцизним 

податком є вартість (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що 

реалізовані відповідно до пп.213.1.9 п.213.1 ст.213 ПКУ.         

Згідно з пп.14.1.4 п.14.1 ст.14 ПКУ акцизний податок – непрямий податок на споживання 

окремих видів товарів (продукції), визначених Кодексом як підакцизні, що включається до 

ціни таких товарів (продукції).         

Таким чином, база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг з ПДВ включає 

загальнодержавні податки та збори (в т.ч. акцизний податок) (п.188.1 ст.188 ПКУ), а 

базою оподаткування акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів є 

вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів (пп.214.1.4 п.214.1 ст.214 

ПКУ).         

Отже, у разі здійснення операцій з постачання підакцизних товарів сума акцизного 

податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до бази оподаткування 

податком на додану вартість.         

Разом з тим повідомляємо, що Форма та Порядок заповнення податкової накладної 

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014р. №957, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2014р. за №1235/26012, п.15 якого 

визначено порядок заповнення окремих рядків податкових накладних.         

У податковій накладній відображається, зокрема, окремо вартість товару, що постачається 

(без урахування ПДВ), яка є базою оподаткування ПДВ, та сума ПДВ, що нараховується 

на вартість такого товару. Відображення у податковій накладній суми акцизного податку з 

роздрібного продажу підакцизних товарів Кодексом та вказаним Порядком не 

передбачено.         

Зазначена позиція викладена в листі ДФС України від 02.09.2015р. №18693/6/99-99-19-03-

03-15 «Про надання консультації (щодо порядку нарахування податкових зобов'язань з 

акцизного податку)».         
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26. ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЇ КОНТРОЛЬОВАНОЮ  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо визначення операції контрольованою» 

від 04.03.2016р. №4877/6/99-99-19-02-02-15. 

Державна фіскальна служба Україн в листі від 04.03.2016 р. №4877/6/99-99-19-02-02-15 

повідомляє, що відповідно до пп.39.2.1.2 п.39.2 ст.39 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для цілей нарахування 

податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що 

впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, 

зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), 

затвердженого Кабінетом Міністрів України.         

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до 

зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) 

до такого переліку.         

Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, 

договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що 

можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника 

податків, зокрема, але не виключно:         

- операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;         

- операції з надання послуг;         

- операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за 

використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими 

іншими об'єктами інтелектуальної власності;         

- фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за 

гарантію тощо;         

- операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, 

купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів. 

(п.п.39.2.1.4 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ).         

Відповідно до п.п.39.2.1.7 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ господарські операції, передбачені 

пп.39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ, визнаються контрольованими, 

якщо одночасно виконуються такі умови:        

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами 

бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих 

податків) за відповідний податковий (звітний) рік;         

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, 

визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за 

вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.         

Отже, з урахуванням положень п.п.39.2.1.4 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ, у разі 

відвантаження товарів нерезиденту – непов’язаній особі, розрахунок за який здійснюється 

на умовах тристороннього договору іншим нерезидентом, зареєстрованим у державі (на 

території), що включена до переліку держав (територій), чинному на час здійснення такої 

операції, така операція підпадає під визначення контрольованої за умови 

відповідності   пп.39.2.1.7 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ, ціна за якою з ціллю трансфертного 

ціноутворення розглядається з урахуванням умов договору поставки і оплати за такий 

товар, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток резидента. 
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27. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ МАЄ МІСТИТИ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС 

Лист Головного управління ДФС у Рівненській області «Щодо складання працівником 

підприємства авансового звіту на підставі електронної квитанції на оплату із своєї 

зарплатної картки послуг реєстратора державної реєстраційної служби за надання витягів 

та довідок» від 09.03.2016р. №573/10/17-00-15-02-10. 

ГУ ДФС у Рівненській області в листі від 09.03.2016р. №573/10/17-00-15-02-10 надало 

відповіді на питання: 

1) щодо складання працівником підприємства авансового звіту на підставі електронної 

квитанції на оплату із своєї зарплатної картки послуг реєстратора державної 

реєстраційної служби за надання витягів та довідок         

Порядок видачі готівкових коштів під звіт або на відрядження та строки подачі Звіту про 

використання коштів, наданих на відрядження або під звіт визначено нормами п.170.9 

ст.170 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та 

доповненнями (далі – ПКУ) та п.2.11 Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні, затвердженого постановою Національного банку України 

від 15.12.2004р. №637 із змінами та доповненнями (далі – Положення №637).         

У разі придбання працівником товарів для потреб підприємства, використання коштів (у 

тому числі власних) у відрядженні, подається у визначені законодавством строки до 

бухгалтерської служби звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 

за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2015р. №841 

«Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або 

під звіт, та Порядку його складання» (далі – Звіт).         

Разом із Звітом подаються документи (в оригіналі), що підтверджують вартість оплачених 

витрат, із зазначенням форми їх оплати (готівкою, чеком, платіжною карткою, 

безготівковим перерахунком).         

Тобто, відповідно до поданого Звіту суб’єкт господарювання повинен відшкодувати 

витрати, понесені працівником на господарські потреби підприємства або у 

відрядженні.         

При цьому, питання відшкодування витрат, понесених працівником при придбанні товарів 

для підприємства, та інші питання правомірності використання власних готівкових коштів 

працівниками підприємства для вирішення виробничих (господарських) питань 

відносяться до майнових відносин між суб’єктом господарювання та працівником та 

регулюються Цивільним кодексом України. Нормами ПКУ та Положенням №637 не 

регулюються зазначені питання та не відносяться до компетенції контролюючих 

органів.         

2) чи є залізничною товарно-транспортною накладною отримана електронною поштою 

електронна накладна, яка засвідчує факт доставки товару залізничним транспортом         

Згідно з абзацом першим п.44.1 ст.44 ПКУ 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.         
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Пунктом 2 ст.9 Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» зі змінами і доповненнями визначено, що первинні та 

зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і 

повинні мати обов’язкові реквізити, зокрема особистий підпис, аналог власноручного 

підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України 

від 23.05.2003р. №852-IV «Про електронний цифровий підпис» (далі –Закон №852), або 

інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 

господарської операції.         

Відповідно до абзацу першого п.п.2.1 п.2 Положення про документальне забезпечення 

записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 24.05.1995р. №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за 

№168/704 (далі – Положення), первинні документи – це документи, створені у письмовій 

або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції.         

Згідно з п.п.2.5 п.2 Положення документ має бути підписаний особисто, а підпис може 

бути скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства 

про електронні документи та електронний документообіг.         

Форми та зміст проїзних і перевізних та електронних проїзних (перевізних) документів на 

залізничному транспорті встановлено спільним наказом Міністерства інфраструктури 

України та Міністерства доходів і зборів України від 30.05.2013р. №331/137 «Про 

затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні 

продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті» (далі – 

Порядок).         

Відповідно до п.1.4 розділу I Порядку перевізний документ – розрахунковий документ 

установленої форми, оформлений на відповідному бланку перевізного документа чи 

сформований в електронному вигляді відповідно до вимог цього Порядку та чинного 

законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром 

(вантажовласником) на перевезення вантажу, вантажобагажу, багажу й видається 

пасажиру (відправнику, одержувачу багажу, вантажобагажу, вантажу) після оплати ним 

вартості цієї послуги.         

Згідно п.15.1 розділу XV Порядку для оформлення перевезення вантажів у внутрішньому 

сполученні використовується накладна внутрішнього сполучення, форма та порядок 

заповнення якої встановлені Правилами оформлення перевізних документів затверджених 

Наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000р. №644 (у редакції наказу 

Міністерства інфраструктури України від 08.06.2011р. №138), зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 24.11.2000р. за №863/5084 із змінами (далі - Правила).         

Накладна згідно з цими Правилами може оформлятися і надаватися в електронному 

вигляді (із накладенням електронного цифрового підпису).         

Згідно ст.4 Закону №852 електронний цифровий підпис призначений для забезпечення 

діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних 

документів. Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними 

особами - суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та 

підтвердження цілісності даних в електронній формі.         

Таким чином, документ в електронному вигляді повинен бути підтверджений 

електронним цифровим підписом накладеним відповідно до законодавства про електронні 

документи та електронний документообіг. 



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

45 

 

28. РОЗРАХУНКИ ЧЕРЕЗ РОS-ТЕРМІНАЛ: ЧИ ПОТРІБЕН РРО І ЯК 

ПІДТВЕРДИТИ ПЛАТІЖ  

Лист Головного управління ДФС в Одеській області «Щодо питання застосування 

реєстраторів розрахункових операцій суб’єктом господарювання, який не здійснює 

розрахунки в готівковій формі, при використанні РОS-терміналу та щодо документів, 

якими можливо підтвердити здійснення платежу за допомогою платіжної картки» від 

09.03.2016р. №208/Р/15-32-14-06-10. 

Головне управлінням ДФС в Одеській області в листі від 09.03.2016р. №208/Р/15-32-14-

06-10 повідомило, що основним нормативно-правовим актом, який визначає правові 

засади застосування суб’єктами господарювання реєстраторів розрахункових операцій та 

розрахункових книжок регламентуються вимогами Закону України від 06.07.1995р. 

№265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування і послуг» (далі - Закон України №265).         

Пунктом 1 ст.3 Закону №265, суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові 

операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, 

платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого 

її переказу зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання 

послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у 

фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) з 

роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання 

розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням 

зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.         

Статею 2 Закону №265 встановлено, що розрахункова операція – приймання від покупця 

готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації 

товару (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану 

послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного 

розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком 

покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових 

документів щодо перерахування коштів у банк покупця.         

Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний 

чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу 

(повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі – продажу 

іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом про РРО, 

зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.         

Згідно з п.1.4 гл.1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, 

затвердженої постановою Правління національного банку України від 12.01.2004р. №22 із 

змінами та доповненнями, безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів 

з рахунків платника на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за 

дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на 

рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі 

розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.         

Пунктом 12 ст.9 Закону №265 встановлено, що реєстратори розрахункових операцій та 

розрахункові книжки не застосовуються, якщо в місці отримання товарів (надання послуг) 

операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).         
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Отже, при здійсненні розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі (із 

застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) застосування РРО є 

обов’язковим. Для здійснення розрахункових операцій через РРО в безготівковій формі (із 

застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) є зокрема, використання 

РОS-терміналу, який налаштований для роботи в єдиному циклі з РРО.         

При здійсненні розрахунків у безготівковій формі через установи банку РРО не 

застосовується.         

Разом з тим, повідомляємо, що відповідно до п.296.10 ст.296 Податкового кодексу 

України реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного 

податку: першої групи; другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від 

обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 

1000000 гривень. Тобто, у разі коли дохід платника єдиного податку 2-ої або 3-ої групи 

протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, реєструвати та застосовувати 

РРО при використанні РОS-терміналу не обов’язково.   

Документом, який підтверджує здійснення платежу за допомогою платіжної картки, має 

бути:      

- фіскальний касовий чек (у разі обов’язкового застосування РРО);         

- розрахунковий документ, який відповідає вимогам Положення №614 (у разі звільнення 

від застосування РРО). 
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29. ПРО ОБОВ’ЯЗОК СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ ВІД ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ 

ВАЛЮТИ 

Лист Головного управління ДФС у Запорізькій області «Щодо перерахування до бюджету 

позитивних курсових різниць від продажу іноземної валюти» від 10.03.2016р. №744/10/08-

01-12-04-11. 

Статтею 3 Закону України від 23.09.1994р. №185/94-ВР «Про порядок здійснення 

розрахунків в іноземній валюті», із змінами та доповненнями (далі - Закон №185), 

встановлено, що Національний банк України має право встановлювати строк, протягом 

якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта 

для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за 

призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку.         

Статтею 5 Закону №185 встановлено, що у разі порушення резидентами строків, 

установлених Національним банком України відповідно до статті 3 цього Закону, 

придбана валюта продається уповноваженими банками протягом 5 робочих днів на 

міжбанківському валютному ринку України. При цьому позитивна курсова різниця, що 

може виникнути за такою операцією, щоквартально направляється до Державного 

бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати господарської 

діяльності резидента.         

Листом Державної податкової адміністрації від 25.12.2008р. №27090/7/22-5017 «Про 

виконання вимог валютного законодавства» визначено, що позитивна курсова різниця, що 

може виникнути, повинна перераховуватись резидентами на код бюджетної класифікації 

21081000 «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного 

законодавства».         

Національний банк України в листі від 26.03.2014р. за №29-207/12713 повідомив, зокрема, 

про наступне:         

Норма пункту 7 розділу III Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою 

(далі - Положення №281) зобов'язує уповноважені банки продати без доручення клієнта-

резидента не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на 

розподільчий рахунок повернені на адресу резидента у зв'язку з тим, що взаємні 

зобов'язання частково або повністю не виконані, кошти в іноземній валюті, які були 

куплені та перераховані на користь нерезидента. Також ця норма Положення №281 

дублює норму Закону щодо необхідності щоквартального перераховування до 

Державного бюджету України позитивної курсової різниці, що може виникнути за такою 

операцією, та віднесення на результати господарської діяльності резидента негативної 

курсової різниці.         

Виходячи з викладеного, резиденти України перераховують позитивну курсову різницю, 

що виникла у випадку продажу іноземної валюти, поверненої нерезидентом, до 

Державного бюджету України.         

Статтею 37 Закону України від 16.04.91р. №959-XII «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», із змінами та доповненнями, встановлено що за порушення цього або 

пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або 

іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані спеціальні 

санкції.        
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Таким чином, у разі відсутності порушень з боку суб'єктів господарювання, спеціальні 

санкції, передбачені ст.37 Закону України від 16.04.1991р. №959-XII «Про зовнішньо-

економічну діяльність», із змінами та доповненнями, не застосовуються.         

Акцентуємо увагу, що дана податкова консультація надана з урахуванням листів 

Державної податкової адміністрації від 25.12.2008р. №27090/7/22-5017 та Національного 

банку України від 26.03.2014р. №29-207/12713, які є чинними станом на 09.03.2016р.         

Крім того, повідомляємо, що рахунки для сплати податків можна переглянути на сайті 

ДФС України (www.sfs.gov.ua) в розділі «Бюджетні рахунки».  
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30. ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2015 РІК  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо податкового обліку результатів 

спільній діяльності за 2015 рік» від 12.03.2016р. №5387/6/99-99-19-02-02-15. 

Відповідно до п.133.1 ст.133 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із 

змінами та доповненнями (далі – ПКУ), який визначає коло платників податку на 

прибуток, договір про спільну діяльність без створення юридичної особи не належить до 

платників податку на прибуток.         

Згідно з п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ об'єктом оподаткування з податку на прибуток 

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до 

положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ.         

Для відображення операцій зі спільної діяльності у бухгалтерському обліку та розкриття 

відповідної інформації у фінансовій звітності підприємства, організації та інші юридичні 

особи усіх форм власності (крім бюджетних установ), які провадять таку діяльність, 

використовують Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без 

створення юридичної особи, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 

30.12.2011р. №1873 (далі – Методрекомендації №1873).         

Враховуючи положення Методрекомендацій №1873, для цілей оподаткування податком 

на прибуток кожен учасник спільної діяльності враховує визначений у фінансовій 

звітності за правилами бухгалтерського обліку фінансовий результат до оподаткування, 

статті якої формуються шляхом збільшення показників, визначених за даними 

бухгалтерського обліку власної господарської діяльності, на суму, що відповідає частці 

участі в спільно контрольованих активах і зобов’язаннях, узятих разом з іншими 

учасниками і відображених у відповідних статтях окремого балансу і відповідних формах 

фінансової звітності спільної діяльності.         

Таким чином, оскільки положення Кодексу не містять особливостей окремого обліку 

операцій по спільній діяльності, учасники спільної діяльності без створення юридичної 

особи – платники податку на прибуток, у тому числі оператор, подають податкову 

декларацію з податку на прибуток підприємств за 2015 рік за новою формою, в якій 

прибуток кожного учасника, отриманий в межах спільної діяльності, враховується при 

визначенні фінансового результату до оподаткування такого учасника згідно з правилами 

бухгалтерського обліку.  
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31. ОПОДАТКУВАННЯ ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ ПРИ ЇХ ВИПЛАТІ 

НЕРЕЗИДЕНТУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування орендних платежів при 

їх виплаті нерезиденту» від 12.03.2016р. №5378/6/99-99-19-02-02-15.   

Особливості оподаткування доходів нерезидентів визначено п.141.4 ст.141 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).         

Згідно з п.п.141.4.1 п.141.4 ст.141 Кодексу доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх 

походження з України, оподатковуються в порядку за ставками, визначеними ст.141 

ПКУ.         

Перелік таких доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, 

визначено у п.п.141.4.1 п.141.4 ст.141 ПКУ.         

Відповідно до абзацу «ґ» п.п.141.4.1 п.141.4 ст.141 ПКУ для цілей п.141.4 ст.141 ПКУ під 

доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміється, 

зокрема, лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними 

представництвами на користь нерезидента – лізингодавця/орендодавця за договорами 

оперативного лізингу/оренди.         

Якщо резидент здійснює будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з 

України, отриманого нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому 

числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримується податок з 

таких доходів, зазначених у п.п.141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків 

(крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 – 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх 

рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено 

положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких 

здійснюються виплати, що набрали чинності (п.п.141.4.2 п.141.4 ст.141 ПКУ).         

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою 

України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються 

правила міжнародного договору (п.3.2 ст.3 ПКУ).         

В Україні застосування зазначених процедур регламентоване положеннями ст.103 

ПКУ.         

Відповідно до положень п.103.2 ст.103 Кодексу особа (податковий агент) має право 

самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, 

передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу 

нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем 

(власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір 

України.         

Таким чином, резидент при виплаті орендних платежів нерезиденту утримує податок за 

ставкою 15 відсотків, якщо інше не встановлено правилами міжнародного договору.         

Щодо податкових наслідків для юридичної особи платника податку на прибуток при 

сплаті орендних платежів нерезиденту.         

Згідно з п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток 

є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 
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(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ 

«Податок на прибуток підприємств» Кодексу.         

Розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування 

фінансового результату до оподаткування на різниці щодо сплати орендних платежів 

нерезиденту.        

Таким чином, зазначені операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського 

обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.  


