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1. ФОРМА ТА ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКА НА 

РОБОТУ  

Постанова КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її 

територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015р.  № 413. 

Документом установлено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу 

подається власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом 

(особою) або фізичною особою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як 

платників єдиного соціального внеску за формою згідно з додатком до початку роботи 

працівника за укладеним трудовим договором в один із таких способів:  

- засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису 

відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного 

документообігу та електронного підпису;  

- на паперових носіях разом із копією в електронній формі; 

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма 

особами. Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на 

роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно 

до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VI.  

Постанова від 17.06.2015р. № 413 набере чинності з дня офіційного опублікування.  
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2. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ШТРАФИ 

ГУ ДФС у Черкаській області звертає увагу роботодавців на те, що Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.06.2015р. № 413 затверджений порядок повідомлення Державній 

фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу.  

З 1 січня 2015 року набрали чинності зміни до статті 24 Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971р. (далі – КЗпП України), внесені Законом України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового 

державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014р. 

№ 77-VIII.  

Так, відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП України працівник не може бути 

допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи 

розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального 

органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної 

політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

До набрання чинності порядку Кабінетом Міністрів України «повідомленням» вважається 

заповнення таблиці 5 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками 

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

страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 

09.09.2013р. № 454, яке подається у складі обов’язкової звітності за календарний місяць 

до територіальних органів фіскальної служби за основним місцем обліку платника із 

зазначенням трудових відносин з прийнятими працівниками. При цьому окремо при 

кожному прийнятті працівника на роботу, титульний аркуш з таблицею 5 додатка 4 до 

Порядку не подається. 

Звертаємо увагу роботодавців: відповідно до ст. 265 КЗпП України юридичні та фізичні 

особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді 

штрафу в разі: 

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору 

(контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного 

виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати 

заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного соціального внеску  -

 у 30-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент 

виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; 

- порушення інших вимог трудового законодавства - у розмірі мінімальної зарплати. 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1215.483.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.81#st24
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.81#st24
http://docs.dtkt.ua/doc/1214.15.2
http://docs.dtkt.ua/doc/1214.15.2
http://docs.dtkt.ua/doc/1214.15.2
http://docs.dtkt.ua/doc/1214.15.2
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.81?page=6#st265
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3. ПОРЯДОК, ЯКИЙ ВИЗНАЧАЄ ПРОЦЕДУРУ РОЗРАХУНКУ ДІАПАЗОНУ ЦІН 

(РЕНТАБЕЛЬНОСТІ) ТА ЙОГО МЕДІАНИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розрахунку діапазону цін (рентабельності) 

та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення» від 04.06.2015р.                       

№ 381. 

Для визначення діапазону цін використовується вибірка цін (фінансових показників) 

зіставних операцій, впорядкована за зростанням. Кожному значенню вибірки починаючи з 

мінімального присвоюється порядковий номер. Якщо вибірка містить два і більше 

однакових значення, до неї включаються всі такі значення. До вибірки не 

включається ціна контрольованої операції. 

Діапазон цін складають значення вибірки цін зіставних операцій між нижнім та верхнім 

квартилем такого діапазону. Значення нижнього та верхнього квартиля є мінімальним та 

максимальним значенням діапазону цін. 
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4. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ, 

ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВИПЛАТ ЗА 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ 

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 

вересня 2001 р. № 1266» від 26.06.2015р. № 439. 

Порядок встановлює обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) для призначення страхових виплат шляхом використання даних реєстру 

застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VI, а 

також Порядком передбачено здійснювати розрахунок допомоги за всіма видами 

страхування в календарних днях (на сьогодні лише допомога по тимчасовій 

непрацездатності обчислюється виходячи з кількості робочих днів, втрачених через 

хворобу).  
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5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПЕРШИХ П’ЯТИ ДНІВ ТИМЧАСОВОЇ 

НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВНАСЛІДОК ЗАХВОРЮВАННЯ АБО ТРАВМИ, НЕ 

ПОВ’ЯЗАНОЇ З НЕЩАСНИМ ВИПАДКОМ НА ВИРОБНИЦТВІ, ЗА РАХУНОК 

КОШТІВ РОБОТОДАВЦЯ 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку оплати перших п'яти днів тимчасової 

непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком 

на виробництві, за рахунок коштів роботодавця» від 26.06.2015р. № 440. 

Порядок встановлює єдиний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності на весь 

період такої непрацездатності (за перші п’ять днів та починаючи з шостого дня 50% 

середньої зарплати для страхового стажу до 3 років; 60% від 3 до 5 років; 70% від 5 до 8 

років; 100% понад 8 років). 
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6. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 

ГУ ДФС в Тернопільській області нагадує, що законодавчі зміни, спрямовані на введення 

системи електронного адміністрування ПДВ, набули чинності з 1 січня 2015 року та 

запроваджуються поетапно: 

- до 1 липня 2015 року – у тестовому режимі, який надасть змогу платникам податку та 

контролюючим органам адаптуватись до нових правил адміністрування податку; 

- з 1 липня 2015 року – система електронного адміністрування ПДВ запрацює на постійній 

основі. 

З 1 липня для платника ПДВ вводяться додаткові правила: 

- реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі 

податкових накладних обмежується сумою, обчисленою за формулою; 

- за порушення продавцем-платником ПДВ строку реєстрації в Єдиному реєстрі 

податкових накладних або розрахунків коригування на строк до 15 днів 

застосовуватиметься штраф у розмірі 10 % від суми ПДВ, зазначеної в накладній; 

- автоматично збільшується розмір суми, на яку платник ПДВ має право зареєструвати 

податкові накладні або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, 

на суму середньомісячного розміру суми ПДВ, що задекларована платником ПДВ до 

сплати до бюджету за останні 12 звітних місяців та погашена; 

- суми помилково та/або сплачених грошових зобов’язань з ПДВ автоматично збільшують 

суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та розрахунки 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, після чого вони вважатимуться 

погашеними. При цьому такі суми зменшують розмір податкових зобов’язань з ПДВ, що 

підлягають сплаті в бюджет, або збільшують розмір від’ємного значення. 
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7. СТОСОВНО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ 

ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

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

питань, що виникають у процесі практичного застосування податкового законодавства]» 

від 09.06.2015р.  № 11999/6/99-99-19-01-01-15. 

ДФС України у листі від 09.06.2015р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15, серед іншого, 

роз'яснили: 

1) Щодо подання уточнюючого розрахунку у складі декларації. На сьогодні немає такої 

технічної можливості. Проте оскільки зараз здійснюється комплекс заходів щодо 

можливості такого подання, платнику доцільно подати уточнюючий розрахунок до 

податкової декларації як окремий документ. 

2) Щодо розрахунку суми, на яку 1 липня 2015 року платникам податків автоматично 

збільшать величину за формулою. Суми помилково та/або надміру сплачених грошових 

зобов'язань з ПДВ станом на 1 липня 2015 року автоматично збільшують суму податку, на 

яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН. 

На суму такого збільшення: 

- зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або 

збільшується сума від'ємного значення, задекларована в звітному періоді; 

- помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання з ПДВ вважаються 

погашеними. 

Для реалізації зазначеного механізму ДФС створюються відповідні технічні завдання та 

розробляється програмне забезпечення, яке автоматично здійснюватиме вказані 

процедури в автоматичному режимі. 

3) Щодо виписки податкової накладної, якщо собівартість перевищує договірну вартість. 

Якщо першою подією є попередня оплата за послугу, то на дату отримання такої 

попередньої оплати постачальник - платник ПДВ повинен визначити податкові 

зобов'язання з ПДВ виходячи з суми попередньої оплати такої послуги, скласти податкову 

накладну та зареєструвати її в ЄРПН. 

Якщо фактична собівартість наданої послуги перевищить суму передоплати (з якої були 

визначені податкові зобов'язання на дату отримання передплати та складена податкова 

накладна), то на дату визначення фактичної собівартості наданої послуги платник податку 

повинен скласти другу податкову накладну, виходячи з різниці між фактичною 

собівартістю та договірною вартістю такої послуги.  

У такій податковій накладній у верхньому лівому куті робиться відповідна помітка "X" та 

зазначається тип причини: 17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно 

виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання. Така податкова 

накладна підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН. 

Якщо першою подією є надання послуги, а після розрахунку собівартості фактична 

собівартість перевищить договірну вартість, то на дату надання послуги платник податку 

повинен скласти одну податкову накладну виходячи з договірної вартості послуги, а другу 

податкову накладну - на різницю між фактичною собівартістю та договірною вартістю з 

типом причини 17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених 

товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1041.68851.0
http://blank.dtkt.ua/blank/31
http://blank.dtkt.ua/blank/26
http://blank.dtkt.ua/blank/26
http://blank.dtkt.ua/blank/183
http://blank.dtkt.ua/blank/190
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4)  Щодо реалізації права на податковий кредит. Реалізувати право на формування 

податкового кредиту покупець - платник ПДВ може лише після складання податкової 

накладної постачальником - платником ПДВ, зокрема, в момент відвантаження товарів та 

реєстрації цієї податкової накладної в ЄРПН, але не раніше отримання права власності на 

такий товар. 

5) Щодо дати формування податкового кредиту -  на підставі авансового звіту чи квитків? 

Оскільки авансовий звіт є підтверджуючим документом щодо використання послуг 

перевезення, оплата яких відбулася під час придбання транспортного квитка, датою 

формування податкового кредиту є дата подання авансового звіту, за умови що такі 

послуги придбані для використання в оподатковуваних операціях. 

6) Якщо платник ПДВ не вибрав напрям використання залишку від'ємного значення. 

Платник може зазначити відповідну суму в текстовому полі «а» чи полі «б» перед 

таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за той звітний період, в якому він вважає за 

необхідне перенести таку суму на збільшення реєстраційної суми. 

Якщо платником не було заповнено текстове поле «а» чи поле «б» перед таблицею 1 

додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року (або інший період), це не вважається 

помилкою та не виправляється шляхом подання уточнюючого розрахунку, збільшення 

реєстраційної суми в березні (або іншому періоді) не відбувається. 

Текстове поле «а» чи поле «б» перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) може бути заповнене в 

будь-якому наступному звітному періоді, в якому платник вважатиме за необхідне, але 

лише в межах значення рядка «Усього» графи 14 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за 

той звітний період, в якому платник визначив для себе необхідність заповнення цього 

поля. 

У тому звітному періоді, в якому відбудеться збільшення реєстраційної суми платника в 

системі електронного адміністрування ПДВ, розмір зарахованої суми вказується в графі 7 

таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації з ПДВ та включається до складу податкового 

кредиту. 

7) Щодо права покупця на ПК, якщо накладну оформлено однією особою, а зареєстровано 

іншою. Електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її 

реєстрації в ЄРПН, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, 

повинні належати одній особі, якій делеговано право підпису податкових накладних.  

8) Щодо виправлення помилки у разі зайвого оформлення податкової накладної (двічі на 

одне постачання). У випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з 

постачання товарів/послуг (складення двох податкових накладних на одну операцію з 

постачання товарів/послуг) платник податку має право скласти розрахунок коригування 

до помилкової (другої) податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає 

реєстрації в ЄРПН у встановленому порядку. 

9) Щодо відображення в податковій накладній сум акцизного податку з роздрібної 

торгівлі підакцизними товарами. 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 ПКУ та 

Порядком заповнення ПН не передбачено. 
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8. ПРО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ З 01.07.2015 РОКУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про податок на додану вартість» від 

22.06.2015р.  № 22361/7/99-99-19-03-02-17. 

Відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ) сума податку, на яку платник має право 

зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в 

Єдиному реєстрі податкових накладних, визначена пунктом 200-1.3 статті 200-1 розділу V 

ПКУ, автоматично збільшується на суми помилково та/або надміру сплачених грошових 

зобов'язань з податку на додану вартість, що обліковуються в інтегрованих картках 

платників податку станом на 01.07.2015р. (абзац третій пункту 34 підрозділу 2 розділу XX 

ПКУ). 

Водночас уточнені дані про помилково та/або надміру сплачені до бюджету платежі, 

станом на перше число місяця, наступного за звітним (станом на 01.07.2015р.), можуть 

бути сформовані Державною фіскальною службою України після завантаження 

відповідної інформації до центральної бази даних служби. 

Згідно з Тимчасовим регламентом експлуатації інформаційної системи «Податковий 

блок», затвердженим наказом ДПС України від 24.12.2012р. № 1198, завантаження 

центральної бази даних ДФС уточненою інформацією про стан розрахунків платників з 

бюджетом (у тому числі про надміру сплачені суми платежів) здійснюється на п'ятий 

(юридичні особи) та шостий (фізичні особи - суб'єкти господарської діяльності) робочі дні 

звітного місяця. 

Таким чином, збільшення суми податку, на яку платник має право зареєструвати 

податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі 

податкових накладних, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 розділу V ПКУ, за 

рахунок сум помилково та/або надміру сплачених станом на 01.07.2015р. грошових 

зобов'язань з податку на додану вартість з урахуванням технологічного процесу буде 

здійснено до 10 липня 2015 року. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.119?page=36#pn8482
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.119?page=22#pn3963
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9. ЩОДО ВРАХУВАННЯ ВІД'ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ПДВ ПОПЕРЕДНІХ 

ПОДАТКОВИХ ПЕРІОДІВ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

ПДВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо врахування від'ємного значення ПДВ 

попередніх податкових періодів у системі електронного адміністрування ПДВ»                                

від 03.06.2015р. № 11505/6/99-99-19-03-02-15. 

Непогашені залишки ПДВ, що були заявлені платниками до бюджетного відшкодування 

за звітні періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за 

звітні періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов'язань з ПДВ 

наступних звітних періодів, від'ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 

статті 200 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ), та 

залишок від'ємного значення попередніх звітних періодів після бюджетного 

відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні періоди до 1 лютого 2015 

року, за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у 

складі податкової декларації: 

- або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 ПКУ, збільшують розмір суми 

податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки 

коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, 

визначену пунктом 200-1.3 статті 200-1 ПКУ, з одночасним збільшенням розміру суми 

податкового кредиту у податковій декларації за звітний період, в якому було здійснено 

таке збільшення; 

-  або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 ПКУ у 

редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року. 

Згідно з Порядком електронного адміністрування ПДВ, ДФС автоматично збільшує 

реєстраційну суму після проведення камеральної перевірки податкової декларації, у якій 

задекларовано вибір платника щодо подальшого спрямування залишків від'ємного 

значення ПДВ на 1 лютого 2015 року. Також зазначено, що додаток 2, в якому 

обліковуються залишки від'ємного значення ПДВ на 1 лютого 2015 року, є невід'ємною 

частиною декларації з податку на додану вартість. 

При цьому сума такого збільшення реєстраційної суми відображається платником податку 

у складі податкового кредиту податкової декларації за той звітний період, в якому 

відбулось відповідне збільшення реєстраційної суми. 

Таким чином, якщо збільшення реєстраційної суми здійснювалося у березні 2015 року за 

результатами декларацій з ПДВ за лютий 2015 року, то збільшити розмір податкового 

кредиту на суму залишку від'ємного значення з ПДВ, на яку було збільшено реєстраційну 

суму у березні 2015 року, можна лише у податковій декларації з ПДВ за березень 2015 

року. 

Також платникам, які станом на 01.02.2015р. мали непогашені залишки від'ємного 

значення попередніх податкових періодів, що після бюджетного відшкодування 

включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, 

задекларовані у декларації за січень 2015 року, було надано роз'яснення про можливість 

врахування таких залишків при розрахунку суми податку, що підлягала сплаті до бюджету 

у декларації за лютий 2015 року. Таким чином, упереджено відволікання оборотних 

коштів таких платників на сплату задекларованого позитивного значення ПДВ. 

 

http://blank.dtkt.ua/taxes/pdv
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.119?page=22#pn3963
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10. ПІДСТАВИ ДЛЯ АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКОМ ПДВ 

ДФС України у листівці від 17.06.2015р. нагадує, що реєстрація платника ПДВ діє до дати 

анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру 

платників податку і відбувається у разі якщо: 

а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, 

подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних 

товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була 

меншою ніж 1 000 000 гривень (без ПДВ) (стаття 181 ПКУ), за умови сплати суми 

податкових зобов’язань;  

б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення 

та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс за умови 

сплати суми податкових зобов’язань із податку;  

в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного 

податку, умова сплати якого не передбачає сплати ПДВ;  

г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців 

не подає контролюючому органу декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію 

(податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання 

товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового 

кредиту;  

ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник податку, визнані 

рішенням суду недійсними;  

д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи банкрута;  

е) платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу 

суб’єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку чи її податкову 

реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;  

є) фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла, її оголошено померлою, 

визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність; 

ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний 

запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням 

(місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну 

особу;  

з) припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди 

про розподіл продукції  або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як 

платник податку. 

Анулювання реєстрації на підставі, визначеній у  пп. «а» п. 184.1 ст. 184 Податкового 

кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ), здійснюється за заявою 

платника податку, а на підставах, визначених у пп. «б» - «з» п. 184.1 ст. 184 ПКУ, може 

здійснюватися за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного 

контролюючого органу. 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/192
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?%D0%B0rticle=181&page=19#st181
http://blank.dtkt.ua/blank/26
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?%D0%B0rticle=181&page=19#pn3445
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?%D0%B0rticle=181&page=19#pn3445
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?%D0%B0rticle=181&page=19#pn3446
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11. НЮАНСИ ЗАПОВНЕННЯ РЯДКІВ 11 ТА 14 ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ 

Лист  Головного управління ДФС в Чернівецькій області «Щодо заповнення податкової 

звітності з ПДВ» від 15.04.2015р.  № 548/10/24-13-17-02-17. 

ГУ ДФС  у Чернівецькій області у листі від 15.04.2015р. № 548/10/24-13-17-02-17 нагадує, 

що подання звітності з ПДВ за лютий 2015р./І квартал 2015р. та наступні звітні періоди 

здійснюється за формою і в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів 

України  від 23.01.2015р. № 13. 

Особливості заповнення деяких рядків декларації з ПДВ податківці роз'яснили 

детальніше, а саме: 

1) Рядок 11. Його назва свідчить про те, що тут потрібно показати у тому числі обсяги 

придбань у неплатників ПДВ, за послугами банку (без нарахування ПДВ) та інші 

придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без ПДВ з метою їх 

використання у межах господарської діяльності. Порядок  заповнення і подання 

податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 23.09.2014р.  № 966, жодних винятків щодо цього не містить. Однак 

розшифровувати їх у додатку Д5 не потрібно. 

При заповненні у рядку 11.1 відображають без ПДВ придбання товарів/послуг на 

території України, які призначені для господарської діяльності й для обкладених ПДВ 

операцій за ставкою 20 %, 7 %, або 0 %. У рядку 11.2 показують вартість товарів/послуг, 

куплених на митній території України без ПДВ, якщо їх планують використовувати в 

пільгованих операціях - звільнених від ПДВ або, що не є об'єктом обкладання ПДВ. 

2) Рядок 14 заповнюється тільки платниками податку, які подають загальну декларацію з 

ПДВ, в якій відображаються розрахунки з бюджетом. У ньому показують придбання 

товарів/послуг, необоротних активів як на митній території України, так і їх імпорт, а 

також отримані послуги нерезидента, місце постачання яких на території України, за 

умови, що всі ці придбання непризначені для використання в господарській діяльності. За 

підрядками 14.1 та 14.2 такі операції розподіляють за принципом - куплені вони з ПДВ 

або без ПДВ. Додаток Д5 заповнюють тільки до рядка 14.1. 

Підставою для заповнення рядків 11.1, 11.2 та 14.2 є первинні документи, які містять 

відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення. 

 

  

http://blank.dtkt.ua/taxes/pdv
http://blank.dtkt.ua/blank/26
http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2392.0
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12. ЩОДО УТОЧНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДОДАТКА 2 ДО ПОДАТКОВОЇ 

ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо уточнення показників додатка 2 до 

податкової декларації з ПДВ» від 28.05.2015р.  № 11246/6/99-99-19-03-02-15. 

ДФС України у листі № 11246/6/99-99-19-03-02-15 зазначила: якщо підприємством у 

таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ за лютий 2015 року помилково не було 

відображено непогашений залишок сум податку на додану вартість, що були заявлені до 

бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку за звітні (податкові) періоди до 1 

лютого 2015 року, платник може виправити таку помилку шляхом подання уточнюючого 

розрахунку до такої декларації із поданням додатка 2, який містить інформацію про 

уточнені показники, зокрема у графі 5 таблиці 1. 

Надалі суми, відображені у графі 5 таблиці 1 додатка 2, можуть бути спрямовані лише для 

врахування у розрахунку реєстраційної суми і не можуть бути передекларовані як 

бюджетне відшкодування. 

 

  

http://blank.dtkt.ua/taxes/pdv
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13. ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ 

ЗА ЛЮТИЙ 2015 РОКУ ТА ПОСЛІДУЮЧІ ЗВІТНІ ПЕРІОДИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про податок на додану вартість»                                   

від 06.03.2015р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17. 

Детальні роз’яснення щодо особливостей заповнення податкової декларації з ПДВ за 

лютий 2015 року та послідуючі звітні періоди надано листом ДФС України від 

06.03.2015р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17. 

Найпоширенішою помилкою, допущеною платниками при поданні податкової звітності за 

лютий 2015 року та послідуючі звітні періоди, було неправильне відображення суми 

залишків від’ємного значення попередніх звітних періодів станом на 1 лютого 2015 року. 

Платники, які не здійснили звірку залишків від’ємного значення станом на 01.02.2015р. у 

розрізі податкових періодів їх виникнення, не в повній мірі вказали такі залишки в 

колонках 2–5 таблиці 1 додатку 2 до декларації, або вказали суми податку, які 

перевищують залишки від’ємного значення попередніх звітних періодів або 

задекларованих ними сум до бюджетного відшкодування, які обліковуються в ІКПП. 

Зазначене призводить до необхідності подання платниками податку уточнюючих 

розрахунків для виправлення неправильних показників, відображених у податковій 

звітності з податку на додану вартість за лютий 2015 року та послідуючі звітні періоди. 

Сутність будь-якого коригування полягає у приведенні помилково відображених 

показників до правильних шляхом їх зменшення (збільшення) на відповідну величину. 

Таким чином, для того, щоб виправити помилку, допущену при заповненні таблиці 1 

додатка 2 до податкової звітності з ПДВ за лютий 2015 року, або послідуючі звітні 

періоди (в разі необхідності), необхідно заповнити уточнюючий розрахунок до декларації 

з ПДВ за відповідний звітний період та разом з уточнюючим розрахунком подати додаток 

2 до декларації. 

В таблиці 1 додатка 2 до декларації, який подається разом з уточнюючим розрахунком, 

необхідно вказати: 

- зі знаком «+» суму залишків від’ємного значення попередніх звітних періодів станом 

на 1 лютого 2015 року, яка не була врахована в колонках 2–5 таблиці 1 додатку 2 

(повністю або частково) до декларації за відповідний звітний період; 

- зі знаком «-» суму таких залишків, яка була зайво вказана в колонках 2–5 таблиці 1 

додатку 2 до декларації за відповідний звітний період. 

За аналогічним принципом заповнюються і інші колонки таблиці 1 додатку 2, у яких 

завищені або занижені показники, а також коригуються показники декларації, в яких 

завищені (занижені) показники. 

Значення рядка «Усього» колонки 6 таблиці 1 додатка 2 до декларації, який подається 

разом з уточнюючим розрахунком, повинно дорівнювати значенню колонки 6 рядка 26 

розділу ІV уточнюючого розрахунку. 

Виправлення помилок при заповненні текстового поля «а» перед таблицею 1 додатка 2 до 

декларації 

http://blank.dtkt.ua/taxes/pdv
http://docs.dtkt.ua/doc/1041.65802.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1041.65802.0
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Неправильне відображення в додатку 2 до декларації від’ємного значення попередніх 

звітних періодів та сум ПДВ, що задекларовані до відшкодування у податкових (звітних) 

періодах до 01.02.2015р., призводить до неправильного заповнення текстового поля «а» 

перед таблицею 1 додатка 2 до декларації за лютий 2015 року або послідуючі звітні 

періоди та неправомірне збільшення на таку суму реєстраційної суми, і в цілому суми, 

визначеної за формулою. Як наслідок – неправомірне завищення податкового кредиту у 

наступних звітних періодах. 

Текстове поле «а» перед таблицею 1 додатка 2 може бути заповнене в межах значення 

рядка «Усього» графи 14 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому 

платник визначив для себе необхідність заповнення цього поля. 

В тому звітному періоді, в якому реєстраційна сума була збільшена на відповідний 

показник, така сума вказується в графі 7 таблиці 1 додатка 2 до декларації. 

Якщо платником завищено суму, яка відображена в текстовому полі «а» перед таблицею 1 

додатка 2 до декларації за лютий 2015 року або послідуючі звітні періоди, така помилка 

виправляється шляхом подання уточнюючого розрахунку та додатка 2 до декларації. 

В текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 до декларації, який подається до такого 

уточнюючого розрахунку, із знаком «-» вказується різниця, на яку має бути зменшено 

значення поля «а» звітного періоду, який виправляється. На зазначену суму буде 

зменшена реєстраційна сума в звітному періоді, у якому подано уточнюючий розрахунок. 

Крім того, при коригуванні реєстраційної суми обов’язковому коригуванню підлягає сума, 

на яку збільшено податковий кредит наступного звітного періоду. 

Щоб не допускати таких помилок надалі, слід звернути увагу, що у графі 7 додатка 2 до 

декларації з ПДВ має бути обов’язково відображений показник, на який у звітному 

періоді, за який подається така декларація, збільшено реєстраційну суму по формулі та 

який у додатку 2 до декларації з ПДВ за попередній звітний період відображався в 

текстовому полі «а». 

З метою виключення випадків помилкового повторного заповнення поля «а», внаслідок 

чого відбудеться «задвоєння» реєстраційної суми та неправомірне завищення на таку суму 

податкового кредиту наступного звітного періоду, слід перевіряти правильність 

обрахунку значення графи 14 поточного звітного періоду. 

Починаючи з 1 лютого 2015 року уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з ПДВ 

складаються за формою та в порядку заповнення і подання податкової звітності з податку 

на додану вартість, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 

23.09.2014р. № 966, в тому числі і до податкових декларацій з ПДВ за звітні (податкові) 

періоди до 1 лютого 2015 року. 
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14. ЩОДО ОБЛІКУ ГАРАНТІЙНИХ РЕМОНТІВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо обліку гарантійних ремонтів та 

заміни» від 24.04.2015р.  № 8703/6/99-99-19-02-02-15. 

ДФС України у листі від 24.04.2015р. № 8703/6/99-99-19-02-02-15 нагадує, що у редакції, 

чинній з 1 січня 2015 року, 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 III Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ). 

ПКУ не передбачено обмеження витрат на гарантійний ремонт (обслуговування) або 

гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за 

рахунок покупців таких товарів, та ведення обліку покупців, що отримали таку заміну 

товарів або послуги з ремонту (обслуговування). 

Таким чином, формування витрат підприємства здійснюється відповідно до загальних 

правил ведення бухгалтерського обліку у порядку, визначеному П(С)БО 16 «Витрати»,  

затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318. 
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15. ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТІ З ЄСВ СУМИ ВИПЛАЧЕНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

ДФС України розробила та оприлюднила листівку «Як заповнюється рядок «Виплачено 

заробітної плати усього ____ грн., у т. ч. у натуральній формі ____ грн.», додатка до 

таблиці 1 Звіту щодо сум нарахованого ЄВ».  

Відповідно до  п.1 частини 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VI  (далі – 

Закон № 2464) базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (далі – ЄСВ) для підприємств, установ та організацій, які 

використовують працю ФО 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»  від 24.03.1995р.                        

№ 108/95-ВР. Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування 

визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму ЄСВ, страхових внесків до 

Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових 

внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за 

рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її 

наявності (п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                                         

№ 2755-VI  (далі – ПКУ)).       

Крім того, згідно з п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ об’єктом 

оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ. Так, пп. 163.1.1                       

п. 163.1 ст. 163 ПКУ передбачено, що об’єктом оподаткування є, зокрема загальний 

місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 

ПКУ включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику 

відповідно до умов трудового договору (контракту).       

Пунктом 1 розд. IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015р. № 435 (далі – 

Порядок № 435), визначено, що звіт щодо сум нарахованого ЄСВ формується на підставі 

бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування 

(обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які 

відповідно до Закону № 2464-VI нараховується ЄСВ.       

Для розрахунку та виплати заробітної плати використовуються, зокрема типові форми    

№ П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника» та № П-7 «Розрахунково-платіжна 

відомість (зведена)», затверджені наказом Державного комітету статистики України «Про 

затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 

05.12.2008р. № 489, у лівій частині яких відображаються суми нарахованої заробітної 

плати за видами оплат, усі доплати, премії, допомоги тощо, а в правій – утримання за їх 

видами (виданий аванс, ЄСВ, податок на доходи фізичних осіб, профспілкові внески, 

аліменти, аванси в банк і т.д.) і суми до виплати за кожним табельним номером і в цілому 

за структурним підрозділом чи установою.       

Враховуючи викладене вище, у рядку «Виплачено заробітної плати усього ____ грн., у т. 

ч. у натуральній формі ____ грн.,» додатка до таблиці 1 звіту щодо сум нарахованого 

ЄСВ зазначається сума заробітної плати, виплаченої у звітному місяці, тобто за 

вирахуванням військового збору, ЄСВ, страхових внесків та сум податку на доходи 

фізичних осіб, обчисленого із застосуванням податкової соціальної пільги за її наявності. 

http://sfs.gov.ua/broshuri-ta-listivki/202311.html
http://sfs.gov.ua/broshuri-ta-listivki/202311.html
http://sfs.gov.ua/broshuri-ta-listivki/202311.html
http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.35#st7
http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.35#st7
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.117?page=15#pn2745
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.117?page=15#pn2745
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.117?page=39#pn8965
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.117?page=15#st163
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.117?page=15#pn2681
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.117?page=15#pn2681
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.117?page=15#pn2696
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.117?page=15#pn2696
http://docs.dtkt.ua/doc/1216.741.0#pn129
http://blank.dtkt.ua/taxes/socvznos
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16. НОВІ ВИМОГИ ДО ФОРМИ ТА ЗМІСТУ РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ  

ДФС України на своєму сайті оприлюднила проект наказу 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 звіту № ЗВР-1». Проектом наказу скасовується наказ 

ДПАУ від 01.12.2000р. № 614, яким були затверджені Положення про форму та зміст 

розрахункових документів, Порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням 

реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових 

операцій (розрахункових книжок) та Форма № ЗВР-1 «Звіту про використання 

реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій 

(розрахункових книжок)».  

При цьому документом затверджуються нові: 

- Положення про форму та зміст розрахункових документів і додатки до нього;  

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

операцій (розрахункових книжок) та додатки до нього;  

- форма звіту № ЗВР-1.  

Проектом передбачено, що вимоги до форми і змісту фіскальних касових чеків у частині 

відображення інших, крім ПДВ, податків не поширюються на розрахункові документи, які 

друкуються РРО, включені до Державного реєстру РРО, до моменту набрання чинності 

цим наказом. Зазначене положення передбачає можливість для користувачів РРО, що 

придбані та введені в експлуатацію до набрання чинності новим наказом, при технічній 

неможливості доопрацювання (перепрограмування) використовувати їх до закінчення 

терміну експлуатації, передбаченого виробником. 
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17. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ДОЗВОЛИВ РІЗНИЦЮ В 1 КОПІЙКУ В ЄСВ 

Пенсійний фонд України прийняв рішення про скасування контролю графи «Сума 

нарахованого єдиного внеску за звітний місяць» за рядками з типом нарахування «10». 

Тепер дозволена різниця в одну копійку. 
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18. ОНОВЛЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДОХОДИ - У ПРОЕКТІ МІНІСТЕРСТВА 

ФІНАНСІВ 

Міністерство фінансів України оприлюднило проект наказу «Про затвердження форми 

податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення 

податкової декларації про майновий стан і доходи». 

Проект наказу розроблено з метою приведення наказу Міністерства доходів і зборів від 

11.12.2013р. за № 793 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан 

і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і 

доходи» у відповідність із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. 

№ 71-VIII, яким внесено зміни щодо порядку оподаткування доходів  фізичних осіб, 

зокрема в частині:  

- визначення складу витрат для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської 

діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, у зв’язку з новою 

редакцією розділу ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI                          

(далі – ПКУ) (до 1 січня 2015 року – витрати визначались згідно з розділом ІІІ ПКУ); 

- надано право на повернення податку з бюджету при від’ємному значенні результату 

перерахунку річної загальної суми оподатковуваних доходів; 

- підвищено рівень максимальної ставки оподаткування доходів фізичних осіб з 17 до 20 

відсотків; 

- приведено у відповідність об’єкт оподаткування військовим збором із об’єктом 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб згідно з вимогами розділу ІV «Податок 

на доходи фізичних осіб» ПКУ. 

 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.117?page=15#pn2670

