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1. ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА ГРОШОВО-КРЕДИТНОМУ ТА 

ВАЛЮТНОМУ РИНКАХ УКРАЇНИ 

Постанова Правління Національного банку України «Про врегулювання ситуації на 

грошово-кредитному та валютному ринках України» від 07.06.2016р.  №342. 

Встановлено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в 

статтях 1 та 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», 

здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів. 

Установити вимогу щодо обов'язкового продажу розмірі 65 відсотків на міжбанківському 

валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь 

юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб - підприємців, 

іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в 

уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а 

також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України 

на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України. 

Уповноважені банки не можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі 

документів про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог: 

- в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора / російських рублях (незалежно від суми 

операції); 

- в інших валютах (якщо загальна сума зобов'язань, що припиняються зарахуванням у 

межах одного договору щодо експорту товарів, перевищує в еквіваленті 500000 доларів 

США). 

Надходження в іноземній валюті за експортними операціями клієнтів банку мають бути 

продані в порядку, установленому в пункті 2 цієї постанови. 

Вимоги цього пункту не поширюються на випадки припинення зобов'язань зарахуванням 

зустрічних однорідних вимог за операціями операторів телекомунікацій з оплати 

міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску 

міжнародного трафіку). 

Дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти або банківських 

металів одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в 

еквіваленті 12000 гривень у межах однієї банківської установи. 

Обмеження щодо суми операції з продажу готівкової іноземної валюти не поширюються 

на випадок проведення такої операції банком з фізичною особою - резидентом у разі 

одночасного дотримання таких умов: 

- фізична особа купує готівкову іноземну валюту та використовує її виключно на цілі 

виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором, укладеним 

з уповноваженим банком-кредитором; 

- банк здійснює продаж готівкової іноземної валюти в сумі, що не перевищує обсягу 

зобов'язань в іноземній валюті фізичної особи - позичальника за кредитним договором. 

Банк зобов'язаний забезпечити контроль за неухильним дотриманням фізичною особою 

- позичальником вимоги щодо цільового використання купленої готівкової іноземної 

валюти. 

4) за дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти 

за поточними валютними неторговельними операціями: 
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без підтвердних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його 

відкриття - на суму, що в еквіваленті не перевищує 15000 гривень в один операційний 

(робочий) день. Фізичні особи - нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі 

документів, що підтверджують джерела походження коштів; 

з поточного рахунку в іноземній валюті - на суму, що в еквіваленті перевищує 15000 

гривень, але не більше ніж 150000 гривень на місяць. Фізичні особи - резиденти 

здійснюють такі перекази виключно на підставі підтвердних документів. 

Зазначені в абзаці третьому цього підпункту вимоги щодо обмеження суми переказу не 

поширюються на: 

- оплату витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також на оплату 

витрат на транспортування хворих; 

- оплату витрат, пов'язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та 

витрати на поховання); 

- перекази, що здійснюються на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, 

слідчих та інших правоохоронних органів; 

- оплату витрат на навчання виключно для оплати навчального процесу; 

- перекази коштів, отриманих як оплата праці нерезидентами в Україні, пенсії, аліменти; 

- оплату витрат іноземним судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним 

органам (у тому числі сплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів); 

- перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце 

проживання; 

- безготівкові розрахунки, що здійснюються з використанням електронних платіжних 

засобів для оплати продукції та послуг для власного споживання фізичними особами; 

Уповноважені банки зобов'язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в 

іноземній валюті або банківських металів з поточних і депозитних рахунків клієнтів через 

каси та банкомати в межах до 100000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за 

офіційним курсом Національного банку України. 

Зазначена в цьому підпункті вимога поширюється на видачу (отримання) готівкових 

коштів як у межах України, так і за її межами незалежно від кількості рахунків клієнта в 

одному банку. 

Зобов'язати уповноважені банки для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням 

клієнтів попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок 

балансового рахунку 2900 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу 

іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку» (далі - 

рахунок 2900). Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної 

валюти не раніше наступного операційного дня з дня зарахування гривень на цей рахунок 

за умови підтвердження Національним банком України можливості здійснення цієї 

операції клієнта відповідно до вимог Інструкції про порядок формування уповноваженими 

банками реєстрів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 

07 квітня 2016 року №247 (зі змінами) (далі - Інструкція). 

Уповноважений банк перераховує на рахунок 2900 такий обсяг коштів у гривнях, що 

достатній для здійснення операцій з купівлі зазначеного в заяві обсягу іноземної валюти, 

перерахованого за курсом гривні до іноземної валюти в день зарахування коштів у 

гривнях на рахунок 2900, але не нижче ніж офіційний курс гривні до іноземної валюти, 

установлений Національним банком України на цей день. 
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У разі зміни курсу іноземної валюти в день здійснення операції з купівлі іноземної валюти 

уповноваженим банкам дозволяється додатково зараховувати кошти в гривнях на рахунок 

2900 у сумі, якої не вистачає для виконання заяви клієнта про купівлю іноземної валюти. 

Якщо клієнт не має можливості перерахувати додаткову суму гривень на купівлю 

іноземної валюти та згоден на придбання меншої суми іноземної валюти, то банк 

здійснює купівлю іноземної валюти на суму, меншу, ніж зазначена в заяві про купівлю 

іноземної валюти. 

Заборонити купівлю, перерахування іноземної валюти з метою проведення таких 

операцій: 

з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з 

продажу цінних паперів українських емітентів (крім випадків продажу державних 

облігацій України на фондових біржах та поза їх межами, а також продажу інших 

боргових цінних паперів на фондових біржах); 

з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з 

продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями, зменшення 

статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних 

інвесторів; 

Заборонити купівлю, перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон 

іноземному інвестору дивідендів. Ця заборона не поширюється на випадки 

купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів за 

корпоративними правами/акціями за 2014 та 2015 роки (далі - Дивіденди) з 13 червня 2016 

року в разі одночасного дотримання таких умов: 

купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів 

здійснює емітент корпоративних прав/акцій, за якими виплачуються Дивіденди, або 

депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах іноземного інвестора, або 

безпосередньо іноземний інвестор; 

протягом календарного місяця особа, яка зазначена в абзаці другому цього підпункту, 

здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон 

Дивідендів у межах загальної суми, що не може перевищувати більшого з двох наступних 

граничних значень - 1000000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті 

за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком 

України на дату здійснення відповідної операції) або 10 % від загального обсягу 

Дивідендів, що підлягають/підлягали поверненню за кордон такою особою. Якщо 10 % від 

загального обсягу Дивідендів, що підлягають/підлягали поверненню за кордон такою 

особою, становить більше ніж 5000000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій 

іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим 

Національним банком України на дату здійснення відповідної операції), то протягом 

календарного місяця така особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з 

метою повернення за кордон Дивідендів у межах загальної суми, що не може 

перевищувати 5000000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за 

офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком 

України на дату здійснення відповідної операції); 

зазначена в абзаці другому цього підпункту особа здійснює купівлю/перерахування 

іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів через один уповноважений 

банк (за вибором такої особи). Зміну уповноваженого банку, що обслуговує ці операції, 

дозволяється проводити на підставі відповідного письмового звернення клієнта до 
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уповноваженого банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт (письмове 

звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені 

розрахунки з повернення Дивідендів від уповноваженого банку, через який здійснювалися 

такі розрахунки). Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, 

не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта 

зобов'язаний звернутися до уповноваженого банку, через який здійснювалися раніше 

відповідні розрахунки, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені 

розрахунки з повернення Дивідендів (обмін інформацією між банками здійснюється 

засобами електронної пошти Національного банку України); 

Заборонити купівлю, перерахування іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій 

Національного банку України, крім: 

- розміщення юридичними особами валютних цінностей на рахунках за межами України; 

- виконання резидентом-гарантом (поручителем) забезпечених гарантією (порукою) 

зобов'язань за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією або за участю 

іноземного експортно-кредитного агентства; 

- сплати суб'єктами господарювання - резидентами вступних або членських внесків в 

іноземній валюті для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб - нерезидентів; 

- інших операцій юридичних осіб, що здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій 

Національного банку України, за умови, що загальна сума цих операцій у межах однієї 

індивідуальної ліцензії протягом одного календарного місяця не перевищує 50000 

доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до 

іноземних валют, установленим Національним банком України на дату переказу). 

Постанова набирає чинності з 09 червня 2016 року і діє до 14 вересня 2016 року включно. 
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2. ПЕРЕДАЧА ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - НЕРЕЗИДЕНТУ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ 

НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ В ОБМІН НА КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА 

ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ВІД ВОЛОДІННЯ ТАКИМИ ПРАВАМИ  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування операцій з передачі 

юридичній особі - нерезиденту права користування нематеріальними активами в обмін на 

корпоративні права та отримання дивідендів від володіння такими правами» від 

01.06.2016р.  №1350/2/99-99-15-02-02-10. 

Відповідно до пп.14.1.225 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – Кодекс) роялті - 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).         

Підпунктом 134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування 

податком 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» Кодексу.        

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

фінансового результату до оподаткування на різниці при здійсненні операцій з передачі 

юридичній особі - нерезиденту права користування нематеріальними активами в обмін на 

корпоративні права. Зазначені вище операції юридична особа - резидент - платник 

податку на прибуток відображає у Податковій декларації з податку на прибуток 

підприємств, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015р. №897. 

Відповідно до підпунктів 140.5.1 та 140.5.2 п.140.5 ст.140 Кодексу 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 цього Кодексу;         

- на суму перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, 

послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій у випадках, 

визначених ст.39 цього Кодексу.         

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є 

(пп.39.2.1.1 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу):         

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

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

нерезидентами;         
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б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - 

нерезидентів.         

Згідно з пп.39.2.1.2 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу 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. Відповідно до пп.39.2.1.4 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу 

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.         

Згідно з пп.39.2.1.7 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу вказані господарські операції 

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.         

Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є 

календарний рік (пп.39.4.1 п.39.4 ст.39 Кодексу).         

Платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 

5 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов’язані подавати звіт про 

контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами 

електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо 

електронного документообігу та електронного цифрового підпису (пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 

Кодексу).   Звіт про контрольовані операції містить відомості про особу, яка бере участь у 

контрольованій операції, та детальну інформацію про здійснені протягом звітного року 

контрольовані операції.  Крім того, відповідно до пп.39.4.4 п.39.4 ст.39 Кодексу на запит 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, 

платники податків протягом місяця з дня отримання запиту подають документацію щодо 

окремих контрольованих операцій, зазначених у запиті, яка повинна містити інформацію, 

зазначену у пп.39.4.6 п.39.4 ст.39 Кодексу. Таким чином, у разі якщо операції з передачі 

нерезиденту права користування нематеріальними активами в обмін на корпоративні 

права вважатимуться контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу, платник податку на 

прибуток - резидент має подати Звіт про контрольовані операції.  
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3. ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ЗГІДНО З ПРАВИЛАМИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

1. Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування сум операцій з 

переведення боргу (грошового зобов'язання)» від 02.06.2016р. №12096/6/99-99-15-                        

02-02-15. 

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування податку 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 III «Податок на 

прибуток підприємств» Кодексу.     

Розділом ІІІ Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до 

оподаткування на суму операції з переведення боргу (грошового зобов’язання).        

 Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.    

2.  Лист Державної фіскальної служби України «Щодо відображення в податковому 

обліку заборгованості з виплати засновникам частини їх внесків до статутного капіталу» 

від 02.06.2016р. №12095/6/99-99-15-02-02-15.  

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування податку 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 III «Податок на 

прибуток підприємств» Кодексу.         

Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму 

заборгованості з виплати засновникам частини їх внесків до статутного капіталу.         

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку. 

 

 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

11 

 

4. ВІДОБРАЖЕННЯ ВІДСОТКІВ ЗА БОРГОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ У РАЗІ 

ОТРИМАННЯ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО 

ОПОДАТКУВАННЯ   

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо відображення відсотків за борговими 

зобов'язаннями у разі отримання від'ємного значення фінансового результату до 

оподаткування» від 02.06.2016р.  №12104/6/99-99-15-02-02-15. 

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування податку 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 III «Податок на 

прибуток підприємств» Кодексу.         

Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених у пункті 140.1 цієї 

статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, перевищує 

суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що 

займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат 

до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському 

обліку відсотків за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50 

відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми 

амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, 

в якому здійснюється нарахування таких процентів (п.140.2 ст.140 Кодексу).         

Сума боргових зобов’язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як 

середнє арифметичне значень боргових зобов’язань та власного капіталу на початок та 

кінець звітного податкового періоду з урахуванням відсотків, зазначених у пункті 140.3 

цієї статті.         

Згідно з п.140.1 ст.140 Кодексу під борговими зобов’язаннями для цілей цього пункту слід 

розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями 

РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями 

незалежно від їх юридичного оформлення.         

Таким чином, у разі якщо сумарне значення показників фінансового результату до 

оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від’ємне 

значення за рахунок від’ємного значення фінансового результату, то фінансовий результат 

коригується на всю суму нарахованих відсотків за борговими зобов’язаннями, що виникли 

за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами.        
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5. РІЗНИЦІ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБ’ЄКТА 

ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ 

ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНОЮ НЕРУХОМІСТЮ 

Лист  Державної фіскальної служби України  «Щодо різниць, які враховуються при 

визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток у разі здійснення операцій з 

інвестиційною нерухомістю» від 07.06.2016р. №12522/6/99-99-15-02-02-15. 

Відповідно до п.4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна 

нерухомість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007р. 

№779 (далі – П(С)БО 32), інвестиційна нерухомість – власні або орендовані на умовах 

фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, 

утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а 

не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або 

продажу в процесі звичайної діяльності.         

Інвестиційна нерухомість визнається активом, якщо існує ймовірність того, що 

підприємство отримає в майбутньому від її використання економічні вигоди у вигляді 

орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, та її первісна вартість може бути 

достовірно визначена (п. 8 П(С)БО 32).        

 Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за 

первісною вартістю (п. 9 П(С)БО 32).        

 На дату балансу інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю, якщо 

її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму 

нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її 

відновлення, що визнаються відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

28 «Зменшення корисності активів», затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 24.12.2004р. №817.         

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

(далі – Кодекс) 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 III «Податок на 

прибуток підприємств» Кодексу.        

 Різниці щодо операцій з інвестиційною нерухомістю, яка оцінюється за справедливою 

вартістю, формуються відповідно до положень п.141.2 ст.141 Кодексу.        

На суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, 

відображеною у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) 

періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної 

дооцінки таких активів, збільшується фінансовий результат до оподаткування (пп.141.2.1 

п.141.2 ст.141 Кодексу).        

Зважаючи на викладене, перша уцінка проведена протягом звітного періоду після 

переведення операційної нерухомості до складу інвестиційної вважається такою, що 
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перевищує попередні дооцінки та збільшує фінансовий результат до оподаткування на 

суму уцінки.         

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються 

відповідно до вимог ст.138 Кодексу.          

Так, на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності збільшується фінансовий результат до 

оподаткування (п.138.1 ст.138 Кодексу).         

Крім того, фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму розрахованої 

відповідно до п.138.3 ст.138 Кодексу амортизації основних засобів або нематеріальних 

активів (п.138.2 ст.138 Кодексу).        

Таким чином, якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за первісною 

вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості підлягатиме амортизації згідно з П(С)БО 7, 

тоді платник податку коригує фінансовий результат до оподаткування на різниці, які 

формуються відповідно до положень ст.138 Кодексу, у тому числі нараховану 

амортизацію.         

У разі продажу об’єкту інвестиційної нерухомості, що оцінюється за первісною вартістю, 

у податковому обліку виникають різниці передбачені ст.138 Кодексу для продажу 

основних засобів.         

Якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, 

то об’єкт інвестиційної нерухомості не підлягатиме амортизації згідно з Положенням 

(стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92, тоді платник податку не коригує 

фінансовий результат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до 

положень ст.138 Кодексу, у тому числі нараховану амортизацію.        

 Продаж об’єкта інвестиційної нерухомості, що оцінюється за справедливою вартістю 

відображається при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з 

правилами бухгалтерського обліку.         

При ліквідації об’єктів основних засобів в податковому обліку виникають різниці 

передбачені п.138.1 та п.138.2 ст.138 Кодексу. 
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6. ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ЯКІ НЕ 

ПІДТВЕРДЖЕНІ ПЕРВИННИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо відображення у податковому обліку 

витрат, які не підтверджені первинними документами» від 09.06.2016р. №12672/6/99-99-

15-02-02-15. 

Відповідно до п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – 

Кодекс) 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.         

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних 

декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом 

першим цього пункту.        

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового 

результату до оподаткування (п.44.2 ст.44 Кодексу).         

Згідно з пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу 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 «Податок на 

прибуток підприємств» Кодексу.         

 Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку визначені 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999р. №996-XIV (далі – Закон № 996).          

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п.2 ст.6 Закону №996).          

Таким чином, підтверджуючі первинні документи складаються відповідно до вимог 

бухгалтерського обліку. З питань щодо правильного оформлення первинних документів 

необхідно звертатись до Міністерства фінансів України.         

Водночас ст. 1 Закону №996 визначено, що первинний документ – це документ, який 

містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення, а господарська 

операція – це дія або подія, що викликає зміни у структурі активів та зобов’язань, 

власному капіталі підприємства. Згідно зі ст.9 Закону №996 підставою для 

бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти 

здійснення цих операцій. Первинні документи мають бути складені під час здійснення 

господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.          

Первинні та зведені облікові документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву 

документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено 
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документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її 

оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до 

власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий 

підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у 

здійсненні господарської операції.         

З урахуванням зазначеного, а також висновків, викладених у листі Вищого 

адміністративного суду України від 02.06.2011р. №742/11/13-11, для підтвердження даних 

податкового обліку можуть братися до уваги лише первинні документи, складені в разі 

фактичного здійснення господарської операції та за наявності всіх формальних реквізитів 

таких документів, передбачених чинним законодавством. 
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7. ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ ПРИ  ВИПЛАТІ РЕЗИДЕНТУ АВСТРІЇ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування дивідендів, які 

сплачуються резидентом» від 09.06.2016р.  №12680/6/99-99-15-02-02-15. 

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в 

порядку і за ставками, визначеними п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI (далі – Кодекс).   

Для цілей п.141.4 ст.141 Кодексу під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх 

походження з України, розуміються зокрема дивіденди, які сплачуються резидентом.         

Відповідно до пп.141.4.2 п.141.4 ст.141 Кодексу резидент або постійне представництво 

нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім 

постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з 

джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження 

господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в 

національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп.141.4.1 п.141.4 

ст.141 Кодексу, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 

141.4.3 – 141.4.6 п.141.4 ст.141 Кодексу) 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.        

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 Кодексу).         

У відносинах між Урядом України і Урядом Республіки Австрія, починаючи з 

20.05.1999р., застосовується Конвенція про уникнення подвійного оподаткування та 

попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно (далі – 

Конвенція). Відповідно до положень пунктів 1 і 2 ст.10 Конвенції дивіденди, що 

сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту другої 

Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій другій Державі. Однак такі 

дивіденди можуть також оподатковуватись у тій Договірній Державі, резидентом якої є 

компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо 

одержувач є фактичним власником дивідендів, то податок, що стягується таким чином, не 

повинен перевищувати:        

a) 5 відсотків загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником дивідендів є 

компанія (інша, ніж товариство), яка безпосередньо володіє принаймні 10 відсотками 

капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;         

b) 10 відсотків загальної суми дивідендів в усіх інших випадках.         

При цьому положення пунктів 1 і 2 ст.10 Конвенції не можуть трактуватися як такі, що 

надають платнику податку право вибору, в якій саме з двох договірних держав буде 

здійснюватися оподаткування одержаного доходу у вигляді дивідендів. Відповідно до 

положень цих пунктів обидві країни, і країна, що є джерелом доходу, і країна, резидентом 

якої є особа, що одержує проценти, мають право оподатковувати такий вид доходу.        

Країна, в якій виникають дивіденди, має право на оподаткування таких дивідендів (якщо 

внутрішнім законодавством передбачене оподаткування цього виду доходу) (п. 2 ст. 10 
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Конвенції), але це право обмежується ставкою 5 або 10 відс. загальної суми дивідендів. Це 

означає, що положення п.2 ст.10 Конвенції дозволяють Україні відповідно до її 

податкового законодавства оподатковувати дивіденди, що виникають в Україні і 

виплачуються резиденту Республіки Австрія, але не за ставкою 15 відсотків, 

встановленою внутрішнім законодавством, а за ставкою, встановленою у Конвенції – 5 

або 10 відсотків.        

При цьому відповідно до положень п.1 ст.10 Конвенції країна резиденції особи, що 

одержує дивіденди, також має право на оподаткування таких дивідендів за ставками свого 

внутрішнього законодавства, але з урахуванням податку, сплаченого в країні, що є 

джерелом доходу (ст. 23 «Усунення подвійного оподаткування» Конвенції).         

В Україні застосування правил міжнародного договору регламентоване положеннями 

ст.103 Кодексу. 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.         

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або 

застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання 

нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус 

податкового резидента згідно з вимогами п.103.4 ст.103 Кодексу.         

Відповідно до п.103.3 ст.103 Кодексу бенефіціарним (фактичним) отримувачем 

(власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами 

міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо 

нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на 

отримання таких доходів.         

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути 

юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є 

агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником 

щодо такого доходу.         

Отже для застосування пониженої ставки податку на прибуток згідно з правилами 

міжнародного договору України та визначення об’єкта оподаткування з податку на 

прибуток Кодекс містить певні вимоги щодо бенефіціарності отримувача виплати.         

Підставою для безпосереднього застосування положень Конвенції при виплаті доходу є 

наявність на цей момент довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з 

якою укладений міжнародний договір (у даному випадку – резидентом Республіки 

Австрія), що і є підставою для використання переваг Конвенції. За відсутності на момент 

виплати такої довідки доходи нерезидента оподатковуються відповідно до законодавства 

України без врахування положень Конвенції.        

Якщо податок утриманий без врахування положень Конвенції (наприклад, за відсутності 

на момент виплати зазначеної вище довідки або за якихось інших причин), але нерезидент 

має право на оподаткування доходів за ставками, встановленими Конвенцією, може бути 

застосована процедура відшкодування (повернення) сплаченого податку шляхом 

повернення різниці між сумою податку, яка була утримана, та сумою, належною до сплати 

відповідно до умов міжнародного договору. 
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8. КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ НА 

СУМУ НЕДОАМОРТИЗОВАНОЇ ЧАСТИНИ РЕМОНТУ ОРЕНДОВАНОГО 

ОСНОВНОГО ЗАСОБУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОПЕРАТИВНОЇ 

ОРЕНДИ  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо коригування фінансового результату 

до оподаткування на суму недоамортизованої частини ремонту орендованого основного 

засобу після закінчення дії договору оперативної оренди» від 09.06.2016р.  №12788/6/99-

99-15-02-02-15. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду 

необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регулюються нормами 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» (далі – П(С)БО 14), 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000р. №181, та 

Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими 

наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003р. №561 (далі – Методичні 

рекомендації №561).         

Затрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, 

добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх 

економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються 

орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних 

матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна 

вартість нового об’єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п.7 

Методичних рекомендацій №561 (абзац другий п.8 П(С)БО 14, п.21 Методичних 

рекомендацій №561).         

Об’єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його 

вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного 

псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом (п. 40 

Методичних рекомендацій №561).         

Відповідно до пп.134.1.1 п. 34.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування податком 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» Кодексу.         

Згідно з абзацом четвертим п. 138.1 та абзацом третім п.138.2 ст.138 Кодексу фінансовий 

результат до оподаткування збільшується, зокрема на суму залишкової вартості окремого 

об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу 

такого об’єкта та, відповідно, зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта 

основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень ст.138 

Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.         

У разі закінчення договору оперативної оренди об’єкт оренди вже не використовується у 

господарській діяльності платника аналогічно до об’єкту основних засобів, що не 

використовуються у господарській діяльності при їх ліквідації.         
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Таким чином, після закінчення договору оперативної оренди платник податку – орендар 

на підставі положень абзацу четвертого п.138.1 та абзацу третього п.138.2 ст.138 Кодексу 

має збільшити фінансовий результат на суму недоамортизованої частини витрат на 

ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та зменшити фінансовий 

результат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих 

основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст.138 Кодексу. 
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9. КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ 

ДОГОВОРІВ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ, У РАЗІ 

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ СТРАХУВАЛЬНИКОМ І 

ЗАСТРАХОВАНОЮ ОСОБОЮ-ПРАЦІВНИКОМ  

Лист Державної фіскальної служби України "Щодо застосування коригування 

фінансового результату до оподаткування договорів добровільного медичного 

страхування, у разі припинення трудових відносин між страхувальником і застрахованою 

особою-працівником від 10.06.2016р.  №12974/6/99-99-15-02-02-15. 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996р. №85/96-ВР (далі 

– Закон) договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, 

згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку 

здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі 

страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати 

допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові 

платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.        

Статтею 3 Закону встановлено, що страхувальники можуть укладати із страховиками 

договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім 

випадків, передбачених чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати 

прав і обов'язків страхувальника згідно з договором страхування.        

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку 

страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування (ст.10 

Закону).         

Відповідно до п.3 ст.28 Закону дія договору страхування припиняється та втрачає 

чинність за згодою сторін, а також у разі несплати страхувальником страхових платежів у 

встановлені договором строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у 

випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою 

вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги 

страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору.        

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника 

або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.         

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування 

життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, 

що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення 

справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум 

та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо 

вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, 

то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.        

Відповідно до пп.14.1.52
1
 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – Кодекс) договір добровільного медичного страхування – договір 

страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони 

здоров'я у разі настання страхового випадку, пов'язаного із хворобою застрахованої особи 

або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії 

один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому 

розірванні договору.         
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Згідно зі ст.123
1
 Кодексу, якщо договір довгострокового страхування життя чи договір 

страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договір страхування 

додаткової пенсії, протягом перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин, 

крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї статті, до закінчення мінімального 

строку його дії або до настання відповідного страхового випадку, встановлених цим 

Кодексом та іншим законодавством, в результаті чого відбувається часткова страхова 

виплата, виплата викупної суми чи повне припинення зобов'язань страховика за таким 

договором перед таким платником податку, або порушуються інші вимоги, встановлені 

цим Кодексом до таких договорів, а також вимоги до договорів добровільного медичного 

страхування, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї статті, то платник 

податку – страхувальник, який визнав у бухгалтерському обліку витрати, зобов'язаний 

збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких 

попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 

відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на кінець звітного 

періоду, в якому відбулося розірвання договору або такий договір перестав відповідати 

вимогам, передбаченим цим Кодексом.        

Податкові зобов'язання страховика у зв'язку з обставинами, зазначеними в абзаці першому 

цього підпункту, за період до кінця звітного періоду, в якому відбулося розірвання 

договору довгострокового страхування життя чи договору страхування в межах 

недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договору страхування додаткової пенсії, 

або такий договір чи договір добровільного медичного страхування перестав відповідати 

вимогам, передбаченим цим Кодексом, корегуванню не підлягають.         

Таким чином, якщо в результаті припинення трудових відносин між страхувальником і 

застрахованою особою строк дії договору добровільного медичного страхування не 

змінюється і такий договір не припиняється до завершення свого мінімального строку дії, 

визначеного пп.14.1.52
1
 п.14.1 ст.14 Кодексу, то коригування, передбачене ст.123

1 

Кодексу, не застосовується.         

Коригування, передбачене ст.123
1
 Кодексу, застосовується до договорів добровільного 

медичного страхування у тих випадках, якщо в результаті припинення трудових відносин 

між страхувальником і застрахованою особою договір добровільного медичного 

страхування перестав відповідати вимогам, передбаченим пп.14.1.52
1
 п.14.1 ст.14 

Кодексу. 
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10. ПІДТВЕРДЖЕННЯ БЕНЕФІЦІАРНОГО СТАТУСУ НЕРЕЗИДЕНТА ДЛЯ 

ЗМЕНШЕННЯ СТАВКИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТІВ У ВИГЛЯДІ 

ПРОЦЕНТІВ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо підтвердження бенефіціарного 

статусу нерезидента для зменшення ставки податку на доходи нерезидентів у вигляді 

процентів» від 10.06.2016р.  №12995/6/99-99-15-02-02-15. 

Відповідно до підпунктів 141.4.1, 141.4.2 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI (далі – Кодекс) з доходів у вигляді процентів, що сплачуються на 

користь нерезидента, у тому числі процентів за позиками та борговими зобов’язаннями, 

випущеними (виданими) резидентом, утримується податок за ставкою у розмірі 15 відс. 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.          

Згідно з п.103.2 ст.103 Кодексу особа (податковий агент) має право самостійно 

застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену 

відповідним міжнародним договором 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, відповідно до встановленого Кодексом порядку застосування міжнародних 

договорів, резидент не зможе застосувати положення міжнародного договору, якщо 

нерезидент не буде бенефіціарним отримувачем доходу.          

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей 

застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору 

України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із 

джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів, і не може 

бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, 

але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки 

посередником щодо такого доходу (п.103.3 ст.103 Кодексу).         

Вказані положення узгоджуються з приписами чинних договорів про уникнення 

подвійного оподаткування, зокрема застосуванням у ст.ст.10 «Дивіденди», 11 «Проценти» 

та 12 «Роялті» таких договорів словосполучення «якщо одержувач фактично має право на 

них».          

Вищий адміністративний суд України, надаючи тлумачення зазначеного вище терміну, у 

своєму рішенні від 24.03.2014р. №К/800/52155/13 виходить із того, що «фактичний 

отримувач доходу» не має тлумачитися у вузькому, технічному сенсі, його значення слід 

визначати відповідно до мети, завдань міжнародних договорів про уникнення подвійного 

оподаткування, таких як «уникнення від сплати податків», і з урахуванням таких основних 

принципів, як «запобігання зловживання положеннями договору». Для визначення особи 

як фактичного отримувача доходу, така особа повинна володіти не тільки правом на 

отримання доходу, але і, як свідчить міжнародна практика застосування угод про 

уникнення подвійного оподаткування, повинна бути особою, яка визначає подальшу 

економічну долю доходу.          

Вищий адміністративний суд України фактично виходить з того, що для визнання особи 

як фактичного отримувача доходу (бенефіціарного власника) необхідним є не тільки 

наявність правових підстав для безпосереднього отримання доходу, але і того, що така 
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особа повинна бути безпосереднім вигодоотримувачем, тобто особою, яка отримує вигоду 

від доходу та визначає його подальшу економічну долю. При визначенні фактичного 

отримувача доходу слід також враховувати виконувані функції та покладені на 

нерезидента ризики.          

Отже, передбачені міжнародними договорами пільги зі сплати податку не можуть бути 

застосовані у випадку, коли нерезидент діє як проміжна ланка в інтересах іншої особи, яка 

фактично отримує вигоду від доходу. Зокрема, не можуть бути застосовані пільгові ставки 

податку у випадку, коли дохід (у рамках угоди або серії угод) з джерелом його 

походження з України виплачується таким чином, що нерезидент (проміжна ланка, яка 

має вузькі, обмежені повноваження у відношенні доходу), який претендує на отримання 

пільгової ставки податку з доходів у вигляді роялті, дивідендів, процентів, виплачує весь 

дохід (його більшу частину) іншому нерезиденту, який би не міг застосувати пільгову 

ставку у разі, коли б такий дохід виплачувався останньому.         

Враховуючи викладене, у разі виплати нерезиденту процентів фактичний власник такого 

доходу повинен документально підтвердити фактичне право на одержання такого 

доходу.          

Крім того, згідно з п.103.4 ст.103 Кодексу підставою для звільнення (зменшення) від 

оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з 

урахуванням особливостей, передбачених пп.103.5 і 103.6 ст.103 Кодексу, особі 

(податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої 

копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено 

міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено 

міжнародним договором України.  
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11. ОПОДАТКУВАННЯ ПЕРЕОЦІНКИ (ДООЦІНКИ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ 

ВИБУТТЯ ЧЕРЕЗ ПРОДАЖ  

Лист Головного управління ДФС у м.Києві «Щодо оподаткування переоцінки (дооцінки) 

основних засобів та їх вибуття через продаж» від 24.06.2016р.  №14186/10/26-15-12-05-11  

Відповідно до п.44.2 ст.44 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI, із 

змінами і доповненнями (далі – ПКУ), для обрахунку об’єкта оподаткування платник 

податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.         

Підпунктом 134.1.1 п.134.1 ст.134 розд. IІІ ПКУ 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.         

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні 

засоби, інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у 

фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000р. №92, із змінами і доповненнями 

(далі – Наказ №92).         

Порядок переоцінки основних засобів регулюється пунктами 16–21 Наказу №92.        

Відповідно до п.33 Наказу №92, продаж основних засобів належить до операцій з вибуття 

основних засобів з балансу підприємства. У випадку коли підприємство приймає рішення 

про продаж об’єктів основних засобів, їх слід класифікувати як необоротні активи, 

утримувані для продажу, згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», 

затверджене наказом Мінфіну від 07.11.2003р. №617, із змінами і доповненнями.         

Отже, переоцінка (дооцінка) основних засобів та продаж переоціненого об’єкта основних 

засобів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.         

Згідно з п.52.5 ПКУ, контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з 

тих питань, що належать до їх повноважень.         

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.08.2014р. №375, Мінфін є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України (далі – Положення №375).         

Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну 

політику, зокрема, у сфері бухгалтерського обліку (п.1 Положення №375).        

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п.2 ст.6 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV).       
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Таким чином, з питань відображення в бухгалтерському обліку операцій з переоцінки 

(дооцінки) основних засобів та продажу переоціненого об’єкта основних засобів, доцільно 

звертатися до Міністерства фінансів України.         

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, встановлено 

ст.138 ПКУ.        

Фінансовий результат до оподаткування зменшується відповідно до абз.3 п.138.2 ст.138 

ПКУ на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або 

нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від 

зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності.       

В листі зазначено, що по дооцінених основних засобах уцінка раніше не проводилась, 

отже, до вказаного платника абз. 3 п.138.2 ст.138 ПКУ не застосовується.   
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12. ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ОПЕРАЦІЙ З 

БЕЗОПЛАТНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В РЕКЛАМНИХ 

ЦІЛЯХ 

Лист Головного управління ДФС у Житомирській області «Щодо оподаткування 

податком на додану вартість операцій з безоплатного розповсюдження готової продукції в 

рекламних цілях» від 13.06.2016р. №558/6/06-30-12-01-19. 

Відповідно до пп. «а» п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - Кодекс), об'єктом оподаткування податком 

на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання 

яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у 

тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику 

(кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі 

об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.        

 Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання 

товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також 

постачання товарів за рішенням суду (пп.14.1.191 п.14.1 ст.14 Кодексу). Постачання 

товарів включає в себе безоплатну передачу майна іншій особі (пп. «в» пп.14.1.191 п.14.1 

ст.14 Кодексу), при цьому операція з безоплатного надання товарів відноситься до 

операцій з продажу (реалізація) товарів (пп.14.1.202 п.14.1 ст.14 Кодексу).         

Пунктом 188.1 статті 188 Кодексу визначено, 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 

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).         

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче 

ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання 

самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база 

оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче 

балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом 

на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у 

разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).        

Враховуючи вищезазначене, операції з безоплатного розповсюдження платником готової 

продукції з метою реклами власних виробів згідно зі статтею 185 Кодексу є об'єктом 

оподаткування ПДВ та оподатковується ПДВ у загально встановленому порядку за 

ставкою 20 відсотків.                 

Податкова консультація з аналогічним змістом викладена у листі ДФС України від 

19.04.2016 р. №8819/6/99-99-19-03-02-15. 
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13. ВИКОРИСТАННЯ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ П.187.7 СТ.187  ПКУ  

Лист Головного управління ДФС у Рівненській області «Щодо визначення дати 

виникнення податкових зобов'язань» від 07.06.2016р.  №1395/10/17-00-12-01-07. 

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за 

рахунок бюджетних коштів є, відповідно до п.187.7 ст.187 Податкового кодексу України 

від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – Кодекс), дата зарахування таких коштів на банківський 

рахунок платника податку або дата отримання належної компенсації у будь-якій іншій 

формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його 

зобов'язаннями перед бюджетом.         

Стаття 14 Кодексу визначає поняття, які відповідно до пп.14.1 статті 14 вживаються у 

відповідному значенні, зокрема:        

14.1.266. касовий метод для цілей оподаткування згідно з розділом V цього Кодексу - 

метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається 

як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку 

або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що 

підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит 

визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника 

податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що 

підлягають поставці) йому товарів (послуг);        

 Кодексом передбачені особливі випадки застосування касового методу обліку:        

 - згідно абзацу четвертого пункту 187.1 статті 187 за операціями з виконання підрядних 

будівельних робіт суб'єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий 

метод податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього 

Кодексу.         

- згідно пункту 187.10 статті 187 платники податку, які постачають теплову енергію, 

природний газ (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу 

природного газу, водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається 

до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним 

установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним 

конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від 

зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів 

(надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення 

податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.         

Отже, пункт 187.7 статті 187 розділу V Кодексу не передбачає застосування касового 

методу обліку та не містить відповідних вимог до обліку дати виникнення права на 

податковий кредит.        

 Пунктом 187.7 статті 187 розділу V Кодексу унормований порядок визначення дати 

виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок 

бюджетних коштів, і ця дата визначена як дата зарахування коштів на банківський 

рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій 

формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його 

зобов'язаннями перед бюджетом.        
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Таким чином, до моменту зарахування коштів на банківський рахунок платника податку 

або отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення 

заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом, платник 

податку, який здійснює операції постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок 

бюджетних коштів, не визначає податкові зобов'язання з ПДВ (не застосовує пункт 187.7 

статті 187 розділу V Кодексу).  
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14. ЗАРАХУВАННЯ СУМИ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ 

БЮДЖЕТНОМУ ВІДШКОДУВАННЮ У РАХУНОК СПЛАТИ ГРОШОВИХ 

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ АБО ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ З ІНШИХ 

ПЛАТЕЖІВ 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо зарахування суми від'ємного значення, 

яка підлягає бюджетному відшкодуванню, у рахунок сплати грошових зобов'язань або 

погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного 

бюджету» від 02.06.2016р.  №12245/10/26-15-12-02-14. 

ГУ ДФС у м. Києві, з метою реалізації норм п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України 

від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – Кодекс), звернулось до ДФС України щодо надання 

роз’яснень з питань, пов’язаних з практичною реалізацією норм частини другої пп. б) 

п.200.4 ст.200 Кодексу.         

Стосовно питання, викладеного у Вашому листі, щодо коду бюджетної класифікації, який 

підлягає зазначенню у Додатку 4 податкової декларації з ПДВ для зарахування від’ємного 

значення у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з 

інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, зокрема, при зарахуванні в 

рахунок сплати ПДВ та акцизного збору, в тому числі тих, зобов’язання із сплати яких 

можуть виникати при митному оформленні товарів при ввезенні їх в режимі імпорту, 

повідомляємо.        

 Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. №21 (далі – Порядок №21).         

Згідно з підпунктом 4 пункту 5 розділу V Порядку №21 сума від'ємного значення (рядок 

20 податкової декларації з ПДВ):         

зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні 

(податкові) періоди, в частині, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 

2001.3 статті 2001 Кодексу (далі – реєстраційна сума) на момент подання податкової 

декларації (відображається у рядку 20.1).        

Таким чином, у разі наявності у платника податку на дату подання ним податкової 

звітності з ПДВ податкового боргу з цього податку, такий платник має право зарахувати 

суму від’ємного значення податку на додану вартість, сформовану за результатами такої 

податкової звітності, у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за 

попередні звітні (податкові) періоди, в частині, що не перевищує реєстраційну суму 

такого платника на момент отримання контролюючим органом податкової декларації;         

підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2): на рахунок платника 

у банку (відображається у рядку 20.2.1) та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або 

погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету 

України (відображається у рядку 20.2.2).         

Подання Додатку 4 є обов’язковим при заповненні рядка 20.2 декларації.         

В додатку 4 відображається сума бюджетного відшкодування, визначена у декларації за 

звітний (податковий) період (рядок 20.2 декларації) з ПДВ відповідно до ст. 200 Кодексу, 

відображається окремо:         

а) у сумі (словами та цифрами), що перераховується на рахунок банку платника із 

зазначенням номеру рахунка (рядок 20.2.1 декларації);         
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б) у сумі (словами та цифрами), що враховується в рахунок сплати грошових зобов’язань 

або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного 

бюджету, із зазначенням коду бюджетної класифікації та рахунку платежу (рядок 20.2.2 

декларації).        

Таким чином, платник зазначає в графі код бюджетної класифікації код виду платежу, на 

який платником заявлено перерахування суми ПДВ, відображеної в р. 20.2.2 

декларації.         

Статтею 29 Бюджетного кодексу України визначено перелік податків, які зараховуються 

до загального фонду Державного бюджету України.         

Таким чином, у разі відсутності у платника податку на дату подання ним податкової 

звітності з ПДВ податкового боргу з цього податку, такий платник має право 

задекларувати суму від’ємного значення ПДВ, сформовану за результатами такої 

податкової звітності, до бюджетного відшкодування в рахунок сплати грошових 

зобов’язань такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до Державного 

бюджету України.      
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15. ЗБІЛЬШЕННЯ СУМИ ПОДАТКУ, НА ЯКУ ПЛАТНИК МАЄ ПРАВО 

ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ В ЄРПН, НА СУМУ ПОВЕРНУТИХ 

НА РАХУНОК В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ  

Лист  Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа [щодо збільшення суми 

податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі 

податкових накладних, на суму повернутих на рахунок в системі електронного 

адміністрування ПДВ надміру сплачених грошових коштів до бюджету» від 09.06.2016р.  

№12802/6/99-99-15-03-02-15. 

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ 

регулюються Податковим кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – Кодекс) та 

Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014р. №569 (зі змінами та 

доповненнями).         

Реєстраційна сума платника податку обчислюється за формулою, встановленою пунктом 

2001.3 статті 2001 Кодексу, складовими якої, зокрема, є сума поповнення електронного 

рахунку, сума виданих та отриманих податкових накладних, тощо.         

При цьому у збільшення реєстраційної суми враховуються загальна сума поповнення 

електронного рахунку з поточного рахунку платника податку, в тому числі електронних 

рахунків платника - сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим 

оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу, зазначених у підпунктах "а" - "в" пункту 

2001.2 статті 2001 Кодексу, а також сума, спрямована в погашення заборгованості з 

податку за рахунок субвенцій з державного бюджету на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах.         

Збільшення реєстраційної суми за рахунок повернутих на електронний рахунок надміру 

сплачених грошових коштів до бюджету можливе лише після внесення змін до Кодексу з 

огляду на таке.         

Згідно з пунктом 2001.4 статті 2001 Кодексу на рахунок у системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість (далі - електронний рахунок) платника 

зараховуються кошти з власного поточного рахунку платника та з рахунків платників, 

відкритих у відповідних органах Державної казначейської служби для проведення 

розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах.        

Також на електронний рахунок зараховуються кошти з бюджету в сумах надміру 

сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість, повернутих платнику 

податків у порядку, встановленому статтею 43 Кодексу.        

Тобто сума коштів на електронному рахунку не тотожна реєстраційній сумі платника 

податку.        

При цьому Кодексом не передбачено збільшення реєстраційної суми платника податку на 

суму надміру сплачених до бюджету грошових коштів, що були повернуті на його 

електронний рахунок. 
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16. ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОДАТКОВІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ ЗМЕНШЕННЯ ЗА 

РІШЕННЯМ СУДУ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ, ЯКІ ВВОЗЯТЬСЯ НА МИТНУ 

ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ У МИТНОМУ РЕЖИМІ ІМПОРТУ  

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа [щодо порядку 

відображення в податковій декларації з ПДВ зменшення за рішенням суду митної вартості 

товарів, які ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту]» від 

09.06.2016р.  №12797/6/99-99-15-03-02-15  

Рішення контролюючого органу оформлюється шляхом складання аркуша коригування до 

митної декларації відповідно до Порядку оформлення аркуша коригування, затвердженого 

наказом Мінфіну від 06.11.2012р. №1145, зареєстрованим у Мiн’юсті 28.11.2012р. за 

№1995/22307, посадовою особою митниці ДФС, у строк, що не перевищує 10 робочих 

днів з дня надходження до митниці ДФС інформації про повернення сум митних 

платежів.         

Таким чином, за наведеним у листі підприємства прикладом, податковий кредит можна 

зменшити, починаючи з вересня 2015 року, але лише за умови наявності підстав для 

такого зменшення.        

Оскільки така підстава (складання аркуша коригування) з’явилась лише у грудні 2015 

року, то і зменшення податкового кредиту має бути здійснено в декларації з ПДВ за 

грудень 2015 року. 
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17. ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ СУМ ПДВ ЗА ПОДАТКОВИМИ 

НАКЛАДНИМИ, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ У 2014 - 2015 РОКАХ, СВОЄЧАСНО АБО 

НЕСВОЄЧАСНО ЗАРЕЄСТРОВАНІ В ЄРПН ТА НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО СКЛАДУ 

ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд звернень [щодо включення до 

податкового кредиту сум ПДВ за податковими накладними, які були складені у 2014 - 

2015 роках, своєчасно або несвоєчасно зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових 

накладних та не включені до складу податкового кредиту]» від 09.06.2016р.  №12795/6/99-

99-15-03-02-15. 

Щодо питань 1 та 2        

Позиція ДФС визначена у листі від 09.02.2016р. №2628/6/99-99-19-03-02-15 щодо 

включення до складу податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у податкових накладних, 

з дати складання яких минуло 365 календарних днів, стосується також і податкових 

накладних, які зареєстровані з порушенням п'ятнадцятиденного терміну, визначеного 

пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – 

ПКУ), тобто зареєстрованих в ЄРПН протягом 180 календарних днів від дати їх 

складання.        

Щодо питання 3       

Відповідно до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX ПКУ в редакції, чинній у 2014 році, 

податкові накладні, в яких сума ПДВ не перевищувала 10 тисяч гривень, крім накладних, 

виписаних при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених 

на митну територію України, не підлягали реєстрації у ЄРПН. Пунктом 201.1 статті 201 

ПКУ в тій же редакції було передбачено, що платник податку зобов'язаний надати 

покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та 

скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця 

(отримувача), в один з таких способів: у паперовому вигляді; в електронній формі.        

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 ПКУ у разі, якщо платник податку не включив у 

відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих 

податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 

365 календарних днів з дати складення податкової накладної.         

При цьому згідно з пунктом 50.1 статті 50 ПКУ у разі, якщо у майбутніх податкових 

періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків 

самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що 

містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією 

статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової 

декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.        

Таким чином, при виявленні платником податку помилки, що міститься у раніше поданій 

ним податковій декларації з ПДВ, а саме - невключення до складу податкового кредиту 

суми ПДВ на підставі податкових накладних, складених у паперовому вигляді, які 

відповідно до норм ПКУ, чинних на дату їх складання, не підлягали реєстрації у ЄРПН, за 

умови дотримання усіх вимог ПКУ щодо формування та підтвердження податкового 

кредиту платник податку має право скласти уточнюючий розрахунок до податкової 

декларації за звітний період, в якому складено таку податкову накладну, з урахуванням 

строків давності, визначених статтею 102 ПКУ, та виправити неправильно відображені 

показники. 
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18. ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ З ПДВ У РАЗІ, ЯКЩО ПРИДБАНЕ НАСІННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР СТАЄ НЕКОНДИЦІЙНИМ ТА 

УТИЛІЗУЄТЬСЯ  

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа [щодо податкових 

наслідків з ПДВ у разі, якщо придбане насіння сільськогосподарських культур стає 

некондиційним та утилізується]» від 09.06.2016р.  №12804/6/99-99-15-03-02-15.        

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – Кодекс) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з 

постачання товарів/послуг, місце постачання яких згідно зі статтею 186 Кодексу 

розташоване на митній території України.        

 Пунктом 198.3 статті 198 Кодексу визначено, що податковий кредит звітного періоду 

визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з 

сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою 

пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, 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 з податку на додану вартість 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.         

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов’язаний нарахувати 

податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до 

пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного 

(податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, 

встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за 

товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, 

придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого 

придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового 

кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх 

використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є 

господарською діяльністю платника податку.         

З метою застосування пункту 198.5 статті 198 Кодексу податкові зобов’язання 

визначаються за товарами/послугами, необоротними активами:         

- придбаними для використання в неоподатковуваних операціях – на дату їх 

придбання;         

- придбаними для використання в оподатковуваних операціях, які починають 

використовуватися в неоподатковуваних операціях, – на дату початку їх фактичного 

використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».        
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Враховуючи викладене, у разі утилізації товарів, що стали некондиційними, при 

придбанні яких суми ПДВ були віднесені до податкового кредиту, податкові зобов’язання 

з ПДВ на підставі пункту 198.5 статті 198 Кодексу платником ПДВ:        

- нараховуються, якщо вартість таких утилізованих товарів не включається до вартості 

іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню.         

- не нараховуються, якщо вартість таких утилізованих товарів включається до вартості 

іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню.       В 

обох випадках податковий кредит, сформований за операціями з придбання товарів, які 

в подальшому були утилізовані, не коригується.     
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19. ЩОДО КІЛЬКОСТІ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ, ЯКІ ПОВИННІ 

СКЛАДАТИСЯ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ - ПЛАТНИКОМ ПДВ ВІДПОВІДНО ДО 

РІЗНИХ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ ПРОТЯГОМ 

ОДНОГО ДНЯ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо кількості податкових накладних (одна 

чи декілька), які повинні складатися постачальником - платником ПДВ відповідно до 

різних договорів купівлі-продажу товарів/послуг протягом одного дня, а також 

можливості віднесення до податкового кредиту податкової декларації з ПДВ суми ПДВ за 

податковою накладною у разі, якщо дата складання податкової накладної та дата 

виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг за такою накладною не 

співпадають» від 09.06.2016р. №12796/6/99-99-15-03-02-15. 

Відповідно до п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI 

(далі – ПКУ) датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг 

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 в разі експорту товарів - дата оформлення митної 

декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена 

відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, 

що засвідчує факт постачання послуг платником податку.         

На дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти 

податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, 

визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та 

зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений 

ПКУ термін (п.201.1 ст.201 ПКУ).         

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, 

а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) 

(п.201.7 ст.201 ПКУ).         

Відповідно до п.198.6 ст.198 ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, 

сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені 

зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними / розрахунками коригування до таких 

податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, 

передбаченими п.201.11 ст.201 ПКУ.         

Щодо кількості податкових накладних (одна чи декілька), які повинні складатися 

постачальником - платником ПДВ покупцю відповідно до різних договорів купівлі-

продажу товарів/послуг протягом одного дня, повідомляємо, що у випадку відвантаження 

покупцю товарів, надання послуг та/або отримання попередньої оплати (авансу) протягом 

одного дня у межах різних договорів купівлі-продажу з одним покупцем може буде 

складена такому покупцю як одна податкова накладна, в якій будуть внесені загальні дані 

у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг відповідно до різних договорів, так і 

декілька податкових накладних відповідно до кожного з договорів окремо.     
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20. ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРИБУТКУ  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо практичного застосування норм 

податкового законодавства стосовно пасивних доходів» від 02.06.2016р. №5891/К/99-99-

13-02-03-14. 

Згідно із пп.170.2.2 п.170.2 ст.170 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-

VI (далі – Кодекс) інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між 

доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та 

його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням 

норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 п.170.2 ст.170 Кодексу (крім операцій з деривативами). 

До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з зворотного викупу 

або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику 

податку.         

Відповідно до пп.170.2.6 п.170.2 ст.170 Кодексу до складу загального річного 

оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального 

фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного 

(податкового) року.         

Для цілей п.170.2 ст.170 Кодексу термін «інвестиційний актив» означає пакет цінних 

паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, 

випущені одним емітентом (пп. «а» пп.170.2.7 п.170.2 ст.170 Кодексу). Підпунктом 170.2.1 

п.170.2 ст.170 Кодексу передбачено, що облік загального фінансового результату операцій 

з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших 

доходів і витрат.         

Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається 

календарний рік.         

Відповідно до пп.170.2.9 п.170.2 ст.170 Кодексу податковим агентом платника податку, 

який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного 

торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець (крім 

операцій з цінними паперами, визначеними у пп.165.1.52 п.165.1 ст.165 Кодексу). 

Податковий агент під час кожного нарахування платнику інвестиційного прибутку 

нараховує (утримує) податок за ставкою, визначеною пп.167.5.1 п.167.5 ст.167 Кодексу, та 

сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування 

такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації 

при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті.   При застосуванні платником 

податку норм пп.170.2.9 п.170.2 ст.170 Кодексу податковий агент – професійний 

торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування 

під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи 

враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих 

активів.         

Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними 

паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування 

результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених 

протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за 

винятком випадків, зазначених в пп.170.2.8 п.170.2 ст.170 Кодексу.         

Також, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором 

(пп.1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).  
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21. НАРАХУВАННЯ ЄСВ НА СУМИ НАРАХОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НЕ ЗА 

ОСНОВНИМ МІСЦЕМ  РОБОТИ ІНВАЛІДА 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо нарахування єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми нарахованої заробітної 

плати не за основним місцем роботи інваліда» від 09.06.2016р.  №12816/6/99-99-13                       

-02-03-15. 

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

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

обліку, визначає Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-VI (далі – Закон                           

№2464).        

Відповідно до п.1 частини першої ст.4 Закону №2464 платниками єдиного внеску є 

роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які 

використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) 

або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими 

договорами.        

Пунктом 1 частини першої ст.7 Закон №2464 визначено, 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 відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995р.      

№108/95-ВР, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за 

цивільно-правовими договорами.         

Обчислення єдиного внеску здійснюється 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 нараховується єдиний внесок (частина друга ст.9 Закону №2464).        

 Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, 

встановлюється у розмірі 8,41 відс. бази нарахування єдиного внеску для працюючих 

інвалідів (частина тринадцята ст.8 Закону №2464).         

Підставою для застосування цього розміру єдиного внеску є завірена копія довідки з акта 

огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності (п.13 

розд. III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 20.04.2015р. №449).         

Отже, єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, 

встановлюється у розмірі 8,41 відс., підставою для застосування зазначеного розміру 

єдиного внеску є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній 

комісії про встановлення групи інвалідності.  
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22. ЩОДО ВІДСУТНОСТІ В КАСОВОМУ ЧЕКУ РЕКВІЗИТА «АКЦИЗНИЙ 

ПОДАТОК» 

Лист  Державної фіскальної служби України «Про надання податкової консультації 

[стосовно можливого прийняття від підзвітного працівника касового чеку, який не містить 

реквізитів «Акцизний податок», та необхідності включення суми коштів за такими чеками 

до загального оподаткованого доходу цього працівника з подальшим оподаткуванням 

податком на доходи фізичних осіб та військовим збором]» від 15.06.2016р.  №13388/6/99-

99-14-03-03-15. 

Згідно з пп.1, 2 ст.3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995р.                  

№265/95-ВР  (далі – Закон №265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові 

операції в готівковій та/або безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані, зокрема, проводити 

розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, 

опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з 

роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання 

розрахункових операцій, та видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує 

послугу або відмовляється від неї, в обов’язковому порядку розрахунковий документ 

встановленої форми на повну суму проведеної операції.         

Наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016р. №13 «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)», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2016р. за 

№220/28350 (далі – Наказ №13), затверджено, зокрема, Положення про форму та зміст 

розрахункових документів (далі – Положення).         

Абзацом тринадцятим п.2 розділу ІІ Положення визначено, що для суб’єктів 

господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та 

зареєстровані платниками акцизного податку (суб’єктів господарювання, що 

зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), касовий чек, надрукований РРО, 

повинен містити окремим рядком розмір ставки такого податку, загальну суму такого 

податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються 

назва такого податку.         

Водночас, відповідно до п.5 Наказу №13, вимоги до форми і змісту фіскальних касових 

чеків у частині відображення інших податків, крім податку на додану вартість, не 

поширюються на розрахункові документи, що друкуються РРО, версії внутрішнього 

програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру електронних 

контрольно-касових апаратів та комп’ютерних систем, до дня набрання чинності цим 

наказом.        

Також згідно з абзацом третім ст. 12 Закону №265 не підлягають виключенню з 

Державного реєстру моделі РРО, що раніше пройшли первинну реєстрацію та 

використовуються суб’єктом господарювання, до закінчення строку їх служби (строку, 

протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у 

тому числі комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у 

фіскальній пам’яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних 
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документів). Строк між первинною реєстрацією РРО та датою їх виключення з 

Державного реєстру не повинен бути меншим семи років.         

У разі зміни законодавчих вимог до використання РРО виробник (постачальник) 

зобов’язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання РРО.        

Разом з тим вимоги до форми і змісту касових чеків, роздрукованих РРО, які включені до 

Державного реєстру після 11.03.2016р., є обов’язковими для усіх суб’єктів 

господарювання, які провадять діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг.        

Враховуючи викладене, касові чеки, які видаються споживачам палива на АЗС при 

продажу пального, можуть і не містити реквізиту «Акцизний податок» у разі їх 

друкування РРО, що включені до Державного реєстру раніше 11.03.2016р., однак 

вони є чинними і мають прийматися як документ, що підтверджує сплату за 

придбане пальне при звітуванні працівниками підприємства за витрачені готівкові 

кошти.        
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23. ВИРОБНИЦТВО ПІДАКЦИЗНОГО ТОВАРУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЯКОГО ЯК 

СИРОВИНУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІДАКЦИЗНИЙ ТОВАР 

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

правильності заповнення декларації акцизного податку та акцизної накладної у разі 

використання при виробництві пального як сировини інших оподатковуваних підакцизних 

товарів]» від 03.06.2016р.  №12346/6/99-99-15-03-03-15. 

Підприємство є виробником підакцизного товару, а саме палива пічного побутового, при 

виробництві якого як сировину використовує дизельне пальне. Отже, сума акцизного 

податку з дизельного пального (сировини), яка підлягає відніманню, розраховується за 

ставкою акцизного податку згідно з пп.215.3.4 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – Кодекс), що діє на дату здійснення реалізації 

пального (палива пічного побутового).       

При цьому відповідно до абзацу першого п.217.3 ст.217 Кодексу податок з товарів 

(продукції), вироблених на території України, на які встановлені ставки податку в 

іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним 

курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє 

на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і 

залишається незмінним протягом кварталу.         

Щодо порядку відображення зменшення сум акцизного податку до сплати на суму 

податку з використаної сировини в декларації акцизного податку повідомляємо таке.        

Відповідні зміни до декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку 

заповнення та подання декларації акцизного податку» від 23.01.2015р. №14  (далі – Наказ 

№14), знаходяться на погодженні з відповідними міністерствами та відомствами.       

До запровадження нових форм звітності виробники, імпортери та особи – суб’єкти 

господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, 

зокрема пального, та відповідно до пп.212.1.1, 212.1.2, 212.1.11 п.212.1 ст.212 Кодексу є 

платниками акцизного податку, подають декларацію з акцизного податку за звітні 

(податкові) періоди 2016 року за формами, затвердженими Наказом №14.        

Декларування податкових зобов'язань з нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що 

використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного (в 

т.ч. біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. відс. нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних 

ефірів жирних кислот), визначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI 

Кодексу, передбачено у розділі В декларації акцизного податку (далі – декларація).        

Відповідно до п.5 розділу IV Порядку заповнення та подання декларації акцизного 

податку, затвердженого наказом №14, у рядках В1 - В9 розділу В декларації зазначаються 

перелік операцій з підакцизних товарів (продукції), у результаті яких виникає податкове 

зобов'язання зі сплати акцизного податку, а також суми акцизного податку з підакцизних 

товарів (продукції), обчислені за формою згідно з додатком 1 до декларації.       

У рядку В10 розділу В декларації зазначаються суми зменшення (коригування) податку, 

які обчислюються також за формою згідно з додатком 1 до декларації, у тому числі 

передбачено у рядку В10.2 декларування сум зменшення податку в інших випадках. При 

цьому для обрахунку значення зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного 
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податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, 

згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу, додаток 1 до декларації 

заповнюється для кожного такого випадку окремо, де зазначаються обсяги реалізації 

виробленого пального та обсяги сировини, яка використана при його виробництві      

Враховуючи викладене, податкові зобов'язання з акцизного податку по операціях з 

реалізації пального, в цьому випадку палива пічного побутового, повинні відображатися у 

рядку В1 розділу В декларації, а суми акцизного податку, сплаченого з підакцизної 

сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з п.217.6 ст.217 Кодексу 

(дизельного пального), у рядку В10.2 розділу В декларації.    

Разом з цим повідомляємо, що відповідно до п.46.4 ст.46 Кодексу, якщо платник податків 

вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, 

збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам цього Кодексу з 

такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці 

в податковій декларації.        

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією 

доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься 

невід'ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням 

мотивів його подання. Платник податків, для якого цим Кодексом встановлено обов'язок 

подання звітності в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.        

Отже, якщо платник акцизного податку вважає, що форма декларації збільшує або 

зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Кодексу, він може подати Додаток 

9 «Зразок доповнення до Декларації відповідно до пункту 46.4 статті 46 Кодексу глави 2 

розділу ІІ Кодексу».      

Щодо заповнення акцизної накладної повідомляємо таке.       

Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2016р. №218, який зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 17.03.2016р. за №405/28535, затверджено форми заяви про 

реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, 

розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку 

пального, Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної 

накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального.        

Відповідно до п.1 розділу ІІ Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку 

коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, 

затвердженого наказом №218 (далі – Порядок №218) акцизна накладна складається при 

кожній повній або частковій операції з реалізації пального.        

Враховуючи викладене, при здійсненні реалізації пального (палива пічного побутового) 

Підприємство повинно скласти акцизну накладну на обсяги реалізованого пального.      

Разом з цим п. 1 розділу IV Порядку №218 передбачено, що заявка на поповнення 

(коригування) залишку пального складається особою, що здійснює реалізацію пального, у 

разі, якщо виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в системі електронного 

адміністрування реалізації пального.        

Заявка на поповнення (коригування) залишку пального складається також, якщо в 

результаті зміни фізико-хімічних показників пального збільшується обсяг пального за 

певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, в тому числі при одночасному 



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

43 

 

зменшенні обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. 

Відповідно до п.2 розділу IV Порядку №218 при збільшенні обсягу пального за певним 

кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД з одночасним зменшенням обсягів пального 

за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД такий платник податку може 

оформити заявку на поповнення (коригування) залишку пального, де зазначаються обсяги 

пального, які збільшуються та які зменшуються. Враховуючи викладене, при здійсненні 

реалізації пального, у виробництві якого як сировина використані інші оподатковувані 

підакцизні товари, складається заявка на поповнення (коригування) залишку пального з 

урахуванням порядку її заповнення, тобто збільшуються обсяги пального за певним кодом 

товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (в цьому випадку палива пічного побутового) при 

одночасному зменшенні обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з 

УКТ ЗЕД (в цьому випадку дизельного палива).         

При цьому відповідно до п. 2 розділу IV Порядку №218:        

заявка на поповнення (коригування) залишку пального оформлюється на суму різниці сум 

акцизного податку, розрахованих за відповідними ставками з відповідних обсягів залишку 

пального, що збільшуються та зменшуються, якщо сума акцизного податку на пальне, 

обсяг залишків якого збільшується, є більшою, ніж сума акцизного податку на пальне, 

обсяг залишків якого зменшується у зв'язку зі зміною його фізико-хімічних 

показників;        

заявка оформлюється з нульовою сумою акцизного податку, якщо:        

суми акцизного податку на таке пальне є рівними;         

сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшується, є меншою, ніж 

сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв'язку зі зміною 

його фізико-хімічних показників.        

Разом з цим повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016р. 

№113 затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального (далі – 

Порядок №113). Відповідно до п.33 Порядку №113 у разі, коли у платника податку 

виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в СЕАРП, він має право надіслати 

ДФС заявку на поповнення обсягів залишку пального, яка реєструється ДФС в СЕАРП, за 

умови наявності у такого платника сум залишку акцизного податку, перерахованого 

платником на електронний рахунок, та наявності обсягів залишку пального, що 

зменшуються згідно із заявкою.         

Пунктом 35 Порядку №113 визначено механізм оформлення заявки на поповнення обсягів 

залишку пального, у якій зазначаються обсяги залишку пального, що збільшуються та 

зменшуються. Такий же механізм передбачено пп.232.4.3 п.232.4 ст.232 Кодексу.  

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

44 

 

24. ВІДНЕСЕННЯ ДО ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПАЛЬНОГО ОПЕРАЦІЙ, ЩО 

ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ ПРО 

НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯМИ, ЗА УМОВАМИ ЯКИХ 

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПАЛЬНЕ ЗАМОВНИКА 

Лист  Державної фіскальної служби України «Про розгляд звернення [щодо віднесення до 

операцій з реалізації пального операцій, що здійснюються господарством (замовником) 

при укладанні договорів про надання послуг з третіми особами (Виконавцями), за 

умовами яких використовується пальне замовника]» від 03.06.2016р.  №12329/6/99-99-15-

03-03-15. 

Державна фіскальна служба України від 03.06.2016р. №12329/6/99-99-15-03-03-15 

розглянула звернення ФГ «ХХХХ» (далі – Господарство) щодо віднесення до операцій з 

реалізації пального операцій, що здійснюються Господарством (Замовником) при 

укладанні договорів про надання послуг з третіми особами (Виконавцями), за умовами 

яких використовується пальне Замовника, і повідомляє таке.        

У листі Господарство зазначає, що під час здійснення господарської діяльності укладає 

договори про надання послуг, згідно з якими інші особи (Виконавці) надають послуги 

Замовнику, використовуючи при цьому власну техніку, яка заправляється пальним, що 

належить Господарству (Замовнику). Оскільки заявником не зазначено, яким саме чином 

буде здійснюватися заправка пальним транспортних засобів Виконавців, то надати 

обґрунтовану та вичерпну податкову консультацію із питання сплати акцизного податку з 

роздрібного продажу підакцизних товарів неможливо.         

Щодо віднесення до операцій з реалізації пального операцій зі здійснення заправки 

пальним техніки, що належить іншим особам (Виконавцям), винайнятої Господарством 

(Замовником) для виконання робіт (отримання послуг) на умовах договору про надання 

послуг.        

 Відповідно до пп.212.1.15 п.212.1 ст.212 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – Кодекс) платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне.         

Реалізація пального для цілей розділу VI Кодексу – це будь-які операції з передачі 

(відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів 

купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (у тому числі передача на 

комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових 

договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу 

місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід 

права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) 

пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються 

реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній 

території України на підставі договорів зберігання (пп.14.1.212 п.14.1 ст.14 Кодексу).        

Відповідно до ст.901 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором про надання 

послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) 

надати послугу, яка споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної 

діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше 

не встановлено договором.         

При цьому ст.902 ЦКУ передбачено, що виконавець повинен надати послугу особисто, 

або ж у випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання 
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договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним у повному 

обсязі перед замовником за порушення договору.        

В описаному в запиті випадку на умовах договору виконання робіт здійснюється передача 

(відпуск) пального від Замовника до Виконавця, що є операцією з реалізації пального у 

розумінні абзацу другого пп.14.1.212 п.14.1 ст.14 Кодексу.        

Таким чином, така операція із заправлення пальним техніки, що належить іншим особам 

(Виконавцям), винайнятої Господарством (Замовником) для виконання робіт (отримання 

послуг) на умовах договору про надання послуг, належить до операцій із реалізації 

пального у розумінні пп.14.1.212 п.14.1 ст.14 Кодексу.         

Суб'єкт господарської діяльності, який здійснюватиме будь-які операції, визначені 

пп.14.1.212 п.14.1. ст.14 Кодексу, є особою, яка реалізує пальне, і відповідно до 

пп.212.1.15 п.212.1 ст.212 Кодексу є платником акцизного податку.         

Особи, які здійснюватимуть 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 (пп.212.3.4 п.212.3 ст.212 Кодексу).        

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

три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної фінансової політики.       

Звертаємо увагу, що згідно з п.117.3 ст.117 Кодексу здійснення суб'єктами 

господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками 

акцизного податку у порядку, передбаченому Кодексом, тягне за собою накладення 

штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у розмірі 100 відс. вартості 

реалізованого пального.         

Згідно з пп.213.1.12 п.213.1 ст.213 Кодексу об'єктами оподаткування 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 п.п. 

213.1.1 цього пункту, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в 

Єдиному реєстрі акцизних накладних.       

Такий облік отриманого та витраченого (реалізованого) пального ведеться з метою 

виявлення об’єкта оподаткування акцизним податком, а саме обсягів перевищення 

витраченого (реалізованого) пального над отриманим.        

При цьому якщо обсяги реалізованого (витраченого) пального не перевищують обсяги 

отриманого пального від інших платників акцизного податку, за які сплачено акцизний 

податок, то у Господарства не виникатиме об’єкт оподаткування відповідно до пп.213.1.12 

п.213.1 ст.213 Кодексу.     
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25. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ: «АКЦИЗНИЙ СКЛАД», «ОПТОВА 

(РОЗДРІБНА) РЕАЛІЗАЦІЯ ПАЛЬНОГО», «ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ» 

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

понять: «акцизний склад», «оптова (роздрібна) реалізація пального», «об'єкт 

оподаткування»]» від 09.06.2016р. №12869/6/99-99-15-03-03-15. 

1.  Чи будуть розглядатися в розумінні пп.14.1.16 п.14.1 ст.14 та п.230.1 ст.230 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – Кодекс) як акцизний 

склад (акцизні склади) ємності для зберігання пального, що складаються із металевих 

ємностей, трубопроводів та паливо-роздавальних колонок, а також автозаправний пункт, 

технологічне обладнання якого встановлено на базі автомобільного шасі, причепі чи 

напівпричепі, виконаних як цілісний заводський виріб (бензовоз), в яких здійснюється 

приймання, зберігання та заправка власних транспортних засобів або заправка (відпуск, 

реалізація) пального третім особам їх транспортних засобів?        

… 

Відповідно до пп.14.1.6 п.14.1 ст.14 Кодексу акцизним складом є спеціально обладнані 

приміщення на обмеженій території, де розпорядник акцизного складу у визначенні 

пп.14.1.224 п.14.1 ст.14 Кодексу провадить свою господарську діяльність шляхом 

вироблення, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, 

зберігання пального (крім скрапленого газу природного, бензолу, метанолу) за винятком 

приміщень для навантаження-розвантаження, зберігання пального виключно для потреб 

власного споживання пального розпорядником акцизного складу.          

2. Щодо питання, до якого виду реалізації пального (роздрібного чи оптового) відноситься 

заправка Підприємством транспортних засобів інших юридичних осіб, які на підставі 

укладених договорів послуг (підряду) власними транспортними засобами надають 

(виконують) Підприємству сільськогосподарські роботи, а також безоплатна передача 

(відпуск) пального шкільним закладам, соціальним службам, місцевим органам державної 

влади або органам місцевого самоврядування їх транспортним засобам повідомляємо 

таке.        

… 

Операції з заправки Підприємством транспортних засобів сторонніх організацій пальним 

через власні внутрішні АЗС, АЗП тощо є операціями з роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів.          

3. Що є об’єктом оподаткування згідно з пп.213.1.9 чи пп.213.1.12 п.213.1 ст.213 Кодексу 

при використанні Підприємством палива для власних потреб (заправка власних 

транспортних засобів), заправки транспортних засобів інших юридичних осіб, які на 

підставі укладених договорів послуг (підряду) надають (виконують) Підприємству 

сільськогосподарські роботи, а також безоплатної передачи (відпуску) пального шкільним 

закладам, соціальним службам, місцевим органам державної влади або органам місцевого 

самоврядування їх транспортним засобам?         

… 

У разі заправки Підприємством власних транспортних засобів через власні внутрішні 

АЗС, АЗП і т.д., а також здійснення операцій із заправки транспорту сторонніх організацій 

(в даному випадку інших юридичних осіб, які на підставі укладених договорів послуг 
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(підряду) власними транспортними засобами надають (виконують) Підприємству 

сільськогосподарські роботи, а також безоплатна передача (відпуск) пального шкільним 

закладам, соціальним службам, місцевим органам державної влади або органам місцевого 

самоврядування їх транспортним засобам), то такі операції являються об’єктом 

оподаткування з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів.        

Що стосується об'єкта оподаткування, визначеного пп.213.1.12 п.213.1 ст.213 Кодексу, то 

це 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.         

Такий облік отриманого та витраченого (реалізованого) пального ведеться з метою 

виявлення об’єкта оподаткування акцизним податком, а саме: обсягів перевищення 

витраченого (реалізованого) пального над отриманим.         

Зазначаємо, що відповідно до п.231.1 ст.231 Кодексу 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.         

Отже, Підприємство на всі обсяги витраченого пального (у т.ч. використаного для 

заправки власних транспортних засобів, транспортних засобів інших юридичних осіб, які 

на підставі укладених договорів послуг (підряду) надають (виконують) Підприємству 

сільськогосподарські роботи, а також безоплатно переданого) зобов'язано складати в 

електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ 

ЗЕД реалізованого (витраченого) пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних 

накладних в установленому порядку.        

У разі, якщо обсяги реалізованого пального не будуть перевищувати обсяги отриманого 

пального від інших платників акцизного податку, за які сплачено акцизний податок, то у 

Підприємства не виникатиме об’єкт оподаткування відповідно до пп.213.1.12 п.213.1 

статті 213 Кодексу.  
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26. ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ 

Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо 

випробування при прийнятті на роботу» від 17.05.2016р. №1367-VIII. 

Прийнято Закон України від 17.05.2016р. «Про внесення змін до Кодексу законів про 

працю України щодо випробування при прийнятті на роботу», згідно якого доповнено 

перелік осіб, яким не встановлюється випробування при прийнятті на роботу, зокрема: 

осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; 

осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; 

вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або 

дитину-інваліда; осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 

місяців; осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб. 

До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, 

незалежно від причини. 

У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності 

працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право 

протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його 

про це за три дні. 

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір 

до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим 

ним органом у випадку встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку 

його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування. 
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27. ЩОДО ІНДЕКСАЦІЇ РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ, ВИЗНАЧЕНОГО СУДОМ У 

ТВЕРДІЙ ГРОШОВІЙ СУМІ  

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру 

аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі» від 17.05.2016р. №1368-VIII. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру 

аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі» від 17.05.2016р. №1368-VIII 

внесено зміни до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». 

В перелік грошових доходів громадян одержаних ними в гривнях на території України і 

які не мають разового характеру, що підлягають індексації, включений розмір аліментів, 

визначений судом у твердій грошовій сумі.  

Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється 

підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами - 

підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів із доходу платника 

аліментів. 
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28. УТОЧНЕНО ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ МОБІЛІЗАЦІЇ 

Закон України «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію» щодо звільнення від призову на військову службу під час 

мобілізації близьких родичів осіб, які загинули під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції» від 31.05.2016р.  №1387-VIII. 

Законом України «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію» щодо звільнення від призову на військову службу під час 

мобілізації близьких родичів осіб, які загинули під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції» розширено список осіб, що не підлягають мобілізації, 

зокрема: 

- «жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, 

дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або 

пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа: 

- військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України 

військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення; 

- працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення 

проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у 

період її проведення; 

- осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих 

формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі 

добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів 

України військових формувань та правоохоронних органів; 

- осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу 

утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних 

органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними 

відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 

органами». 

Закон вступив в силу з 23.06.2016р. 
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29. ОКРЕМІ ПИТАННЯ СТОСОВНО ПРОЦЕДУРИ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

Лист Головного управління ДФС  у Київській області «Щодо дати прийняття рішення 

судом» від 02.06.2016р. №1233/10/10-36-14-00. 

Питання №1: Термін ст.4 згаданого Закону «до розгляду судом» вважається датою 

прийняття рішення судом першої інстанції? Вищої інстанції? Чи датою набрання чинності 

судовим рішенням?         

Відповідь: Згідно ст.1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 

валюті» від 23.09.1994р. №185/94-ВР (зі змінами та доповненнями) виручка резидентів у 

іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у 

строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних 

днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) 

продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної 

власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання 

робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного 

строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері економічного розвитку.         

Згідно ст.2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 

23.09.1994р. №185/94-ВР (зі змінами та доповненнями) Імпортні операції резидентів, які 

здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 

180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя 

на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують 

висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

економічного розвитку.         

Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші 

строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті. Постановами 

Правління національного банку України «Про зміну строків розрахунків за операціями з 

експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в 

іноземній валюті» (№475) було постановлено, що розрахунки за операціями з експорту та 

імпорту передбачені в статтях 1 та 2 Закону України «Про порядок здійснення 

розрахунків у іноземній валюті», здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних 

днів. Згідно ст.4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 

валюті» від 23.09.1994р. №185/94-ВР (зі змінами та доповненнями) Порушення 

резидентами, крім суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території 

проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених 

статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно 

до статей 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення 

у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в 

іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом 

Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір 

нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості 

недопоставленого товару).        

Частиною другою цієї ж статті визначено, що у разі прийняття до розгляду судом, 

Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при 

Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з 

нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, 

передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1 і 2 



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

52 

 

цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 

цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.  У той же 

час, ч.4 ст. 4 Закону визначає, що у разі задоволення такого позову пеня так само не 

сплачується з дати прийняття позову до розгляду.         

Відповідно до ст.1 і 2 Господарського процесуального кодексу України господарський суд 

порушує справи за позовними заявами заінтересованих підприємств і організацій. 

Звернення до суду здійснюється у більшості випадків шляхом пред’явлення позову. 

Справи позовного провадження в господарському суді порушуються шляхом подання 

позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, оформлюється і 

передається судді в порядку черговості. Звернення до суду з позовом є підставою для 

виникнення процесуальних відносин та породжує обов’язок суду розглянути і вирішити 

його по суті.         

Згідно ст. 61 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПКУ) визначає, що 

питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею, якому вона була передана у 

порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу.   Відповідно до ст.64 

ГПКУ Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше трьох днів з дня її надходження 

виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення 

провадження у справі, в якій вказується про прийняття позовної заяви, призначення 

справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, 

необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в засіданні. Ухвала про порушення 

провадження у справі надсилається зазначеним особам за повідомленою ними 

господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх 

поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою 

місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою 

адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм 

належним чином. Так само, на підставі ст. 62 ГПКУ суддя може повернути позовну заяву 

не пізніше трьох днів з дня її надходження, про що виносить ухвалу.        

Отже, прийняття позовної заяви до розгляду засвідчує саме ухвала про відкриття 

провадження. Крім того, таку позицію підтримав Вищий адміністративний суд України в 

ухвалі №К/9991/27598/12 від 25.05.2015, де зазначив, що контролюючий орган правомірно 

нарахував позивачу пеню до моменту відкриття провадження судом.         

Питання № 2: Чи впливає вжиття заходів до виконання такого рішення про стягнення з 

нерезидента коштів резидентом (направлення цього рішення до компетентного суду 

країни – нерезидента для виконання, і т.п.) на нарахування пені за порушення строків 

розрахунків у сфері ЗЕД? Якщо так, то якими доказами таке вжиття заходів має бути 

підтверджено?         

Відповідь:   Відповідно до ст.4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в 

іноземній валюті» від 23.09.1994р. №185/94-ВР (зі змінами та доповненнями) у разі 

прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи 

Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви 

резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок 

недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, 

строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком 

України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей 

період не сплачується. Тобто пеня нараховується до подання позовної заяви резидента про 

стягнення.         
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У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково або 

припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду строки, 

передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України 

відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується 

за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено. У разі 

прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, 

передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком 

України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову 

до розгляду судом. Отже, пеня нараховується до дати ухвали про відкриття провадження 

судом.         

Питання № 3: Якщо судовим рішенням встановлено вину нерезидента у порушенні 

зобов’язання за зовнішньоекономічним договором, чи застосовуються адміністративно – 

господарські санкції до резидента, якщо таких порушень саме з його боку немає?         

Відповідь: Відповідно до ст.4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в 

іноземній валюті» від 23.09.1994р. №185/94-ВР (зі змінами та доповненнями) У разі 

прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, 

передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком 

України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову 

до розгляду судом. У зв’язку з тим, що прийняття позовної заяви до розгляду засвідчує 

саме ухвала про відкриття провадження, пеня нараховується до дати ухвали про відкриття 

провадження судом.         

Питання № 4: В якому випадку, крім здійснення фактичної поставки або повернення 

коштів, пеня за порушення строків у ЗЕД не нараховується?        

Відповідь: Відповідно до ст.4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в 

іноземній валюті» від 23.09.1994р. №185/94-ВР (зі змінами та доповненнями) у разі 

прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, 

передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком 

України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову 

до розгляду судом.         

Відповідно до ст.6 Строки, зазначені у статтях 1 і 2 цього Закону або встановлені 

Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, можуть бути 

продовжені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері економічного розвитку, у разі виконання резидентами операцій за договорами 

виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, 

гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального 

призначення.         

Порядок віднесення операцій резидентів до зазначених у частині першій цієї статті та 

умови видачі висновків на перевищення строків, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону 

або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. Якщо перевищення строків, зазначених у 

статтях 1 і 2 цього Закону, обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг 

зазначених строків зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та 

поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин. Підтвердженням 

форс-мажорних обставин є сертифікат Торгово-промислової палати України про форс-

мажорні обставини (обставини непереборної сили) або іншої уповноваженої організації 

(органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни відповідно 

до умов договору.   
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30. ЩОДО НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 

ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У 2016 РОЦІ 

Лист Головного управління ДФС у Київській області «Щодо нарахування та сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2016 році» від 02.06.2016р.  

№1236/10/10-36-13-04. 

Питання оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

регулюються статтею 266 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI із 

змінами і доповненнями (далі – ПКУ). Зокрема, платниками податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, згідно підпункту 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 ПКУ – є 

фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової 

та/або нежитлової нерухомості.        

Об'єктом оподаткування згідно підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 ПКУ - є об'єкт 

житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.         

Згідно з підпунктами 14.1.129 та 14.1.129¹ пункту 14.1 статті 14 ПКУ об'єкти житлової 

нерухомості – це будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, 

дачні та садові будинки, а об'єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не 

віднесені законодавством до житлового фонду.         

Разом із цим, підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ визначено перелік об’єктів 

нерухомості, які не є об’єктами оподаткування, до яких віднесено будівлі промисловості, 

зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.         

Слід зазначити, що відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010, 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики від 11.10.2010р.  №457 (далі – ДК 009:2010), економічна діяльність – 

процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням 

певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних 

процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес 

виробництва та випуск продукції.         

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою ДК 009:2010, згідно з 

яким процес промислового виробництва – це процес перероблення (механічного, 

хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції 

(споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які 

були у використанні, надання промислових послуг і який класифікують у секціях B 

«Добувна промисловість і розроблення кар'єрів», C «Переробна промисловість», D 

«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», E «Водопостачання; 

каналізація, поводження з відходами» та F «Будівництво».        

Тобто, з метою застосування норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ, 

промисловими вважаються підприємства, які відповідно до ДК 009:2010 відносяться до 

секцій:         

B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів»;        

C «Переробна промисловість», зокрема виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування, яке включає виробництво будівельних металевих конструкцій і 

виробів (виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій та 

виробництво металевих дверей і вікон);         
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D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»;        

E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами»;        

F «Будівництво».         

Крім того, Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації, 

наказом від 17.08.2000р. №507, затверджено і введено в дію Державний класифікатор 

будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – ДК 018-2000), призначений для використання 

органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими 

службами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та 

фізичними особами) в Україні.         

Об'єктами класифікації в ДК 018-2000 є будівлі виробничого та невиробничого 

призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення.         

Будівлі класифікуються за їх функціональним призначенням.         

Згідно з ДК 018-2000 до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) належать будівлі 

промислові – криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, 

бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства та т. ін. за їх функціональним 

призначенням. Одними з таких будівель є будівлі підприємств будівельної індустрії, 

будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості (код 

1251.8).         

Таким чином, в розумінні підпункту «є» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ, 

не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки промислові будівлі, які належать промисловим підприємствам.         

Одночасно із цим, слід зауважити наступне. В разі якщо промислова будівля належить не 

промисловому підприємству, то в такому випадку будівля є об’єктом оподаткування 

податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та податок повинен 

нараховуватись та сплачуватись на загальних підставах, відповідно до норм чинного 

законодавства.  
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31. РОЗГЛЯД ОКРЕМИХ НОРМ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУ І ЗМІСТ 

РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА МЕТОДИК ПЕРЕВІРКИ РРО  

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа [щодо окремих норм 

Положення про форму і зміст розрахункових документів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, та методик перевірки РРО на 

відповідність]» від 02.06.2016р. №12039/6/99-99-22-07-03-15. 

Стосовно реквізитів фіскального касового чека на товари (послуги) у разі застосування 

при проведенні розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної 

карти) платіжного терміналу, слід зазначити.        

Розділами ІІ і ІІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку 

подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій 

(розрахункових книжок), форми N ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку 

розрахункових операцій (розрахункових книжок), затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 21.01.2016р. №13 (далі – Положення №13) визначено обов’язкові 

реквізити та форму фіскального касового чека на товари (послуги) та фіскального 

касового чеку видачі коштів. Форми N ФКЧ-1 та N ФКЧ-2 наведено відповідно у додатках 

1 та 2 до Положення.       

Пунктом 6 розділу ІІ Положення №13 передбачено, що у разі застосування при проведенні 

розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної карти) 

платіжного терміналі, з’єднаного або поєднаного з РРО касовий чек повинен додатково 

містити такі обов’язкові реквізити:        

- ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх 

ідентифікувати;         

- ідентифікатор платіжного пристрою;         

- суму комісійної винагороди (у разі наявності);        

- вид операції;        

- реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами 

безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;        

- напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в 

платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи 

передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних 

платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації;        

- підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) 

(якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими 

друкуються відповідно написи «Касир» та 2Держатель ЕПЗ».         

Слід зазначити, що вимоги щодо наявності у касовому чеку реквізитів платіжної картки, 

коду авторизації або іншого коду, що ідентифікує операцію в платіжній системі, а також 

підписів касира і держателя платіжної картки (якщо це передбачено правилами платіжної 

системи) були передбачені, як обов’язкові з 2004 року (попереднє Положення про форму 

та зміст розрахункових документів, затверджене наказом ДПА України від 01.12.2000р. 

№614 зі змінами, внесеними наказом ДПА України від 28.04.2004р. №248).         

Такі реквізити, як ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу 

їх ідентифікувати, ідентифікатор платіжного пристрою, сума комісійної винагороди (у 

разі наявності) та вид операції включені у Положення №13 на етапі погодження його 

проекту з центральними органами виконавчої влади для узгодження з вимогами Інструкції 



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

57 

 

про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління 

НБУ від 06.06.2011р. №174.        

При цьому згідно з п. 4 розділу І Положення №13 взаєморозміщення у додатках до 

Положення №13 написів та даних на полі документа є рекомендованим.        

Таким чином при доопрацюванні існуючих моделей і модифікацій РРО виробники мають 

можливість передбачити розміщення додаткових обов’язкових реквізитів касових чеків у 

доцільному з їх точки зору порядку.         

До п. 5 щодо можливості друку обов’язкових реквізитів касового чека РРО (відповідно 

вимог п. 6 Розділу ІІ Положення №13) у рядках коментарів (коли друк рядка починається 

символом #).        

Нормами Положення №13 друк обов’язкових реквізитів касового чека у рядках 

коментарів не передбачено.        

До п.6 щодо достатності зазначення у фіскальному касовому чеку видачі коштів назви 

операції виплати без зазначення назви товару (послуги) відповідно до норм п. 2 розділу ІІІ 

Положення №13.        

Згідно з абзацами шостим - восьмим та шістнадцятим п. 2 розділу ІІІ Положення №13 

видатковий чек повинен містити обов’язкові реквізити, зокрема, якщо кількість 

поверненого товару (обсяг отриманої послуги, що рекомпенсується) не дорівнює одиниці 

виміру, - кількість, вартість поверненого товару (обсягу отриманої послуги, що 

рекомпенсується), вартість одиниці виміру товару (послуги) та назву операції виплати або 

назву товару (послуги) та напис «ВИДАТКОВИЙ ЧЕК».         

Також відповідно до п.7 розділу ІІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів 

розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за 

товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 

28.08.2013р. №417 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.09.2013р. за 

№16156/24148, якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації 

раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, то матеріально відповідальна особа 

господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна 

скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити дані документа, що встановлює 

особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги), відомості про товар 

(послугу), суму виданих коштів, номер, дату і час видачі розрахункового документа, який 

підтверджує купівлю товару (отримання послуги). Такий самий акт складається при 

скасуванні помилково проведеної через РРО суми розрахунку, де вказуються дані про 

помилкову суму та реквізити розрахункового документа. Акти про видачу коштів та акти 

про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку передаються до 

бухгалтерії суб’єкта господарювання і зберігаються протягом трьох років. У разі 

відсутності в суб’єкта господарювання бухгалтерії зазначені акти підклеюються на 

останній сторінці відповідної книги ОРО.         

Тобто якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації наданої 

послуги перевищує 100 гривень окрім друку РРО видаткового чеку складається акт видачі 

коштів, де зокрема, обов’язково зазначаються відомості про товар (послугу), сума виданих 

коштів, номер, дату і час видачі фіскального касового чека на товари (послуги), який 

підтверджує купівлю товару (послуги) та який зберігається протягом трьох років.         
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Отже у випадку складання та зберігання відповідного акту із зазначенням інформації про 

товар (послугу), що було повернуто, у фіскальному касовому чеку видачі коштів можливо 

зазначати лише назву операції виплати без назви товару (послуги).        

До п. 7 щодо рядків фіскального касового чеку за приймання та переказ готівкових коштів 

через програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПКТС), у яких мають 

бути розміщені додаткові обов’язкові реквізити при розрахунках із використанням 

електронного платіжного засобу (платіжної картки).        

Згідно з абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим та двадцятим п. 2 розділу VI Положення 

№13 чек ПТКС повинен, зокрема, містити реквізити платника переказу. Якщо правилами 

(регламентом) отримувача коштів передбачено більш повну ідентифікацію платника, 

дозволяється друкувати необхідну ідентифікаційну інформацію (прізвище, ім’я, по 

батькові, номер договору, реєстраційний код тощо). Перед кожним реквізитом друкується 

його найменування, наприклад, «Прізвище» або «Прізвище платника», при цьому кожний 

реквізит друкується з окремого рядка, суму комісійної винагороди, літерне позначення 

ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми комісійної винагороди, форму оплати, 

загальну суму операції у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або 

«УСЬОГО».         

Також згідно з п.4 розділу І Положення №13 у наведених у додатках до Положення 

формах розрахункових документів взаєморозміщення написів та даних на полі документа 

є рекомендованим. Отже якщо правилами (регламентом) отримувача коштів передбачено 

більш повну ідентифікацію особи, яка переказує кошти через ПТКС (прізвище, ім’я, по 

батькові, номер договору, реєстраційний код тощо), то кожний реквізит (ідентифікаційна 

інформація) у касовому чеку ПКТС друкується з окремого рядка. Перед кожним 

реквізитом друкується його найменування. Також у касовому чеку обов’язково 

зазначається, що оплату переказу коштів здійснено із використанням електронного 

платіжного засобу (платіжної картки).        

Також слід зазначити, що оскільки при цьому взаєморозміщення написів та даних на полі 

документа є рекомендованим, то взаємне розташування рядків із відповідними 

реквізитами касового чека визначається виробником касової техніки.        

Щодо необхідності доопрацювання РРО, які знаходяться в експлуатації і були включені 

до Державного реєстру до набрання чинності Наказом №13, для виконання вимог 

Положення №13 щодо форми розрахункових документів, що ними друкуються, слід 

зазначити.         

Відповідно до п.3 ст.3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995р.                        

№265/95-ВР (далі - Закон №265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові 

операції в готівковій та/або безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані, зокрема, застосовувати 

РРО, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (далі - 

Державний реєстр).         

Згідно з абзацем третім ст. 12 Закону №265 не підлягають виключенню з Державного 

реєстру моделі РРО, що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовуються 

суб’єктом господарювання, до закінчення строку їх служби (строку, протягом якого 

виробник (постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому числі 

комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній 

пам’яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів). Строк 
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між первинною реєстрацією РРО та датою їх виключення з Державного реєстру не 

повинен бути меншим семи років. У разі зміни законодавчих вимог до використання РРО 

виробник (постачальник) зобов’язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити 

доопрацювання РРО.         

Також норма щодо доопрацювання виробником (постачальником) РРО користувача у разі 

зміни законодавчих вимог до його використання також передбачена абзацом другим п. 44 

Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004р. №601.         

Відповідно до п.5 Наказу №13 вимоги до форми і змісту фіскальних касових чеків у 

частині відображення інших податків, крім податку на додану вартість, не поширюються 

на розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, версії 

внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру, до дня 

набрання чинності цим наказом (11.03.2016р.).         

При цьому, для реквізитів, що мають друкуватися у касовому чеку при розрахунках 

електронним платіжним засобом (платіжною карткою) з використанням платіжного 

терміналу, з’єднаного або поєднаного з РРО, така можливість не передбачена.        

Отже виробники касової техніки зобов’язані доопрацювати РРО користувачів, що 

знаходяться в експлуатації, з метою виконання ними вимог чинних нормативно-правових 

актів.  
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32. ЩОДО ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ ПРО СПЛАЧЕНИЙ НЕРЕЗИДЕНТОМ В 

УКРАЇНІ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо отримання довідки про сплачений 

нерезидентом в Україні податок на прибуток від 09.06.2016р. №12665/6/99-99-15-02-01-15.  

Підпунктом 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI (далі – Кодекс) передбачено, що резидент або постійне 

представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої 

ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку 

виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом 

від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що 

ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у 

підпункті 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.        

При поданні Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015р. [№897 «Про 

затвердження] форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» та 

зареєстрована у Міністерстві юстиції України 11.11.2015р. за №1415/27860 (далі - 

Декларація), платниками податку на прибуток підприємств передбачено занесення до 

рядка 23 ПН Декларації суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) 

нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період.        

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 03.12.2012р. №1264 «Про 

затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на 

прибуток (доходи) та форми цієї довідки», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 24.12.2012р. за №2155/22467, джерелом інформації для видачі довідки є дані 

додатка ПН до податкових декларацій (розрахунків) з податку на прибуток, надані 

податковими агентами податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь нерезидентів, а також сум утриманого з них податку або надані нерезидентом 

документи у разі самостійного нарахування і сплати податку.         

Враховуючи викладене, підставою для отримання довідки про сплачений нерезидентом в 

Україні податок на прибуток є сплата податку до бюджету під час виплати доходу такому 

нерезиденту.  


