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1. З 1 ЛИПНЯ ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ ПРОГРЕСИВНА ШКАЛА 

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

В Україні з 01.07.2014р. запроваджується прогресивна шкала оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб. Про це йдеться в Законі «Про запобігання фінансової катастрофи та 

створення передумов для економічного зростання в Україні». 

Зокрема, вводиться три ставки оподаткування: 

- базова ставка в 15 % – якщо дохід до 500 тис. гривень; 

- 20 % – якщо дохід в 1 млн. гривень; 

- 25 % – якщо дохід перевищує 1 млн. гривень. 

Як йдеться в документі, якщо база оподаткування звітного податкового року не 

перевищує 204 прожиткових мінімумів – 15 %; якщо база оподаткування звітного 

податкового року перевищує 204 прожиткових мінімумів, але не перевищує 396 

прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення – 20 %; якщо база оподаткування 

звітного податкового року перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого 

перевищення – 25 %. 

Такі ставки діють для всіх пасивних доходів, включаючи, зокрема, дивіденди, відсотки, 

роялті, інвестиційний дохід. Однак даний податок не стосується доходів від заробітної 

плати. 

http://balance.ua/files/legal_base/2/p4v9jnE5Nk1JefdhgfZZ
http://balance.ua/files/legal_base/2/p4v9jnE5Nk1JefdhgfZZ
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2. НОВИЙ ПЕРЕЛІК МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ, ЯКІ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ ПДВ 

ЗА СТАВКОЮ 7% 

Постанова КМУ «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на 

митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають 

обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків» від 01.07.2014р.  № 216. 

 

Кабінет Міністрів України постановою від 1 липня 2014р. № 216 затвердив перелік 

медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на 

митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за 

ставкою 7 %. 

 

Постанова набере чинності з 1 липня 2014 року, у зв'язку з чим попередній Перелік, 

затверджений постановою КМУ від 23.04.2014р. № 118, втратить чинність. 
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3. РОЗ’ЯСНЕНО ПИТАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про внесення змін до Узагальнюючої 

податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства 

щодо трансфертного ціноутворення, затвердженої наказом Міндоходів від 22.11.2013                           

№ 699» від 01.07.2014р.  № 368. 

Міністерство доходів і зборів України наказом від 01.07.2014р. № 368 внесло зміни до 

Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового 

законодавства щодо трансфертного ціноутворення, затвердженої наказом Міністерства 

доходів і зборів від 22.11.2013р. № 699. 

Міністерство доходів і зборів України надало додатково 16 відповідей на питання 

стосовно трансфертного ціноутворення, зокрема щодо подачі звітності з трансфертного 

ціноутворення, необхідної інформації про пов’язаних осіб та інших питань з 

трансфертного ціноутворення. 
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4. ЯКЩО ПЛАТНИК АВАНСОВИХ ВНЕСКІВ У І КВАРТАЛІ МАЄ ЗБИТОК, ТО 

ВІН ПРИПИНЯЄ ЇХ СПЛАТУ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо врахування сплачених відокремленим 

підрозділом авансових внесків платником консолідованого податку» від 15.04.2014р.                      

№ 6897/6/99-99-19-03-02-15. 

Міністерство доходів і зборів України у листі від 15.04.2014р. № 6897/6/99-99-19-03-02-15 

зазначило, що якщо платник консолідованого податку, який сплачував авансові внески з 

податку на прибуток, за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримав 

прибутку або отримав збиток, то такий платник припиняє сплату авансових внесків, у 

тому числі за місцезнаходженням відокремлених підрозділів, починаючи з квітня звітного 

року, та враховує суму сплачених авансових внесків за січень - березень звітного року при 

визначенні податкового зобов'язання за квартал, перше півріччя, три квартали та рік. 

Разом з цим сума нарахованого авансового внеску платника консолідованого податку 

відображається у таблиці 1 додатка ЗП до рядка 13 декларації з податку на прибуток 

підприємств (без урахування щомісячних авансових внесків, нарахованих за 

місцезнаходженням філій). 

При заповненні Розрахунку за квартал, перше півріччя, три квартали та рік сума 

авансових внесків, нарахованих відокремленим підрозділом за січень - березень звітного 

року, відображається у рядку 5 та враховується при визначенні показника рядка 6 (для 

базового звітного періоду - календарний рік). 
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5. ПРАВО ПІДПИСУ НА ПОДАТКОВІЙ НАКЛАДНІЙ ЗАКРІПЛЮЄТЬСЯ 

ВІДПОВІДНИМ НАКАЗОМ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо документального забезпечення записів 

у бухгалтерському обліку» від 01.04.2014р.  № 414/3/99-99-10-04-02-10. 

Міністерства доходів і зборів України повідомило, що керівником підприємства, установи 

затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні 

документи) на здійснення господарської операції. 

Всі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою 

платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою 

такого платника податку - продавця. Податкова накладна не підписується покупцем 

товарів/послуг і не скріплюється його печаткою. 

Таким чином, наказом по підприємству керівник затверджує перелік осіб, яких 

уповноважує від імені юридичної особи (підприємства) здійснювати господарські операції 

(поставку товарів, послуг), а також підписувати первинні документи і податкові накладні. 

Наказ доводиться до відома працівників під особистий підпис. 
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6. НОМЕР У ПОДАТКОВІЙ НАКЛАДНІЙ, ПОЗНАЧЕНИЙ СИМВОЛОМ "N", 

МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ 

Лист  Головного управління Міністерства доходів і зборів у Сумській області «Щодо 

оформлення податкових накладних з використанням символу «N» замість символу 

номера» від 30.04.2014р. № 6769/10/18-28-15-01-46. 

Головне управління Міндоходів у Сумській області розглянуло питання щодо оформлення 

податкових накладних з використанням символу «N» замість символу номера, а саме 

символу «№». 

На думку податківців, використання символу «N» передбачено затвердженими формами 

податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до 

податкової накладної, тому застосування символу англійської літери «N»  відповідає 

вимогам встановленого порядку. 
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7. ПОМИЛКОВО ЗАРАХОВАНІ КОШТИ НА РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ПДВ 

НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ 

ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міністерства доходів і зборів у м. Києві нагадує, що 

відповідно до пункту 35.1 статті 35 Закону України «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні» від 05.04.2001р. № 2346-III (далі - Закон № 2346-III) неналежний 

отримувач зобов’язаний протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення 

банку-порушника про здійснення помилкового переказу ініціювати переказ еквівалентної 

суми коштів банку-порушнику, за умови отримання повідомлення цього банку про 

здійснення помилкового переказу. 

Пунктом 35.2 статті 35 Закону № 2346-III визначено, що у разі своєчасного повідомлення 

банком-порушником неналежного отримувача про здійснення помилкового переказу та 

порушення неналежним отримувачем строку, встановленого пунктом 35.1 цієї статті, 

неналежний отримувач має повернути суму переказу, а також сплатити банку-порушнику 

пеню в розмірі 0,1 відсотка цієї суми за кожний день починаючи від дати завершення 

помилкового переказу до дня повернення коштів включно, яка не може перевищувати 10 

відсотків суми переказу. 

При цьому, згідно із пунктом 35.3 статті 35 Закону № 2346-III спори між банком-

порушником та неналежним отримувачем щодо помилкового переказу розглядаються у 

судовому порядку. 

Оскільки об’єктом оподаткування ПДВ, відповідно до підпункту «а» та підпункту «б» 

підпункту 185.1 статті 185 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                      

№ 2755-VI (далі – ПКУ), є операції платників податку з постачання товарів та послуг, 

місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 

ПКУ, то кошти, що не пов’язані з такими взаємовідносинами між суб’єктами 

господарювання та які повернуто в належні терміни, не підпадають під об’єкт 

оподаткування. 

За наявності договірних відносин на предмет поставки товарів, надання послуг податкові 

зобов’язання нараховуються відповідно до статті 187 ПКУ. 

  

http://online.dtkt.ua/Book/bb63ed71-fd04-4cb4-ac7f-9286070e0329/navPoint-198#s185
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8. ОПЛАТИТИ ПРОЖИВАННЯ ДВОХ ВІДРЯДЖЕНИХ МОЖНА ОДНІЄЮ 

КОРПОРАТИВНОЮ КАРТКОЮ  

Лист Міністерства фінансів України «Щодо застосування законодавства при 

відшкодуванні здійснених під час закордонного відрядження витрат» від 08.01.2014р.                     

№ 31-07250-06-29/19. 

Міністерство фінансів України роз`яснює, що оплатити проживання двох відряджених 

однією корпоративною карткою можна, але тільки за однієї умови - правильно оформити 

підтверджуючі документи. 

При оплаті витрат за проживання в готелі декількох відряджених осіб однією 

корпоративною платіжною карткою оригінали документів, що підтверджують витрати на 

оренду житлового приміщення (квитанції (рахунки) на оплату вартості проживання в 

готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні), повинні містити конкретну інформацію 

про кожного відрядженого працівника, а саме: 

- прізвища осіб, за проживання яких здійснено оплату; 

- терміни проживання у готелі зазначених осіб; 

- вартість найнятих ними номерів готелю; 

- види і вартість включених до квитанції (рахунка) витрат. 

В іншому випадку такі витрати не можна буде віднести на витрати підприємства. 

Залишок невикористаних коштів, після повернення працівника з відрядження, необхідно 

повернути підприємству. Якщо відрядження було закордонним, то повертати грошові 

кошти потрібно в тій валюті, в якій був отриманий аванс. 

При цьому, якщо кошти під час закордонного відрядження були зняті з корпоративної 

платіжної картки, повертати невикористану готівку можна в касу підприємства у 

національній валюті держави, до якої був відряджений працівник, або у вільно 

конвертованій валюті. 
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9. ПОСЛУГИ ІЗ ПРОСУВАННЯ САЙТУ НАЛЕЖАТЬ ДО ВИТРАТ НА ЗБУТ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо практичного застосування норм 

податкового законодавства» від 26.02.2014р. № 4132/5/99-99-19-03-02-16. 

Міністерство доходів і зборів України у листі від 26.02.2014р. № 4132/5/99-99-19-03-02-16 

зазначає, що витрати на просування сайту, який використовується в господарській 

діяльності платника податку, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування 

податком на прибуток у складі витрат на збут. 

Послуги із просування сайту, за своєю суттю, є послугами маркетингу. Також до тієї ж 

статті витрат можна віднести витрати на контекстну рекламу, рекламу в соціальних 

мережах тощо, які безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю такого платника 

податку.  

Нагадуємо, що зазначені витрати враховуються на підставі первинних документів, 

складених із деталізацією змісту господарської операції.  

Ступінь деталізації змісту та обсягу господарської операції Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV та 

Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88, не 

встановлена, тому її можуть визначати особи, які відповідають за здійснення 

господарської операції та правильність її оформлення. При цьому така деталізація 

повинна забезпечити розкриття змісту господарської операції та ідентифікацію активів, 

зобов’язань, доходів або витрат, пов’язаних із ними.     
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10. СТОСОВНО ТОРГІВЛІ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ 

Лист Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва «Щодо здійснення торгівлі через інтернет-магазин» від 11.01.2014р.                        

№ 196/0/20-14. 

Держпідприємництва у листі від 11.01.2014 р. № 196/0/20-14 зазначило, що при здійсненні 

торгівлі через інтернет-магазин необхідно, зокрема, керуватися нормами: 

- Цивільного, Господарського, Податкового кодексів України; 

- Закону України «Про захист прав споживачів»; 

- Закону України «Про захист персональних даних». 

Відповідно до національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної 

діяльності», група КВЕД 47.9 «Роздрібна торгівля поза магазинами» включає клас КВЕД 

47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через 

мережу Інтернет». 

Згідно з Методологічними основами та поясненнями до позицій Класифікації видів 

економічної діяльності, «Роздрібна торгівля поза магазинами» включає роздрібну 

торгівлю за допомогою компаній поштового замовлення, мережі Інтернет, рознощиків, 

торгівлю з використанням торговельних автоматів тощо. 

Крім цього Держпідприєжмництва припускає, що продаж через інтернет-магазин може 

вважатися одночасно як продажем товарів на замовлення, так і дистанційною торгівлею. 


