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1. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2013 РІК»              

№ 5515-VI ВІД 06.12.2012Р.  

Закон набере чинності з 1 січня 2013 року.  

 

Згідно зі ст. 7 Закону України № 5515-VI в 2013 році установлено прожитковий мінімум 

на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:  
 

- з 1 січня – 1 108 гривень;  

- з 1 грудня – 1 176 гривень.  

 

Для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, 

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає:  
 

- дітей віком до 6 років: з 1 січня - 972 гривні, з 1 грудня – 1 032 гривні;  

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1 210 гривень, з 1 грудня – 1 286 гривень;  

- працездатних осіб: з 1 січня – 1 147 гривень, з 1 грудня – 1 218 гривень;  

- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 894 гривні, з 1 грудня - 949 гривень.  

 

Також відповідно до ст. 8 зазначеного Закону у 2013 році установлено мінімальну 

заробітну плату:  
 

- у місячному розмірі: з 1 січня – 1 147 гривень, з 1 грудня – 1 218 гривень;  

- у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,88 гривні, з 1 грудня - 7,3 гривні. 
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2. ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

подальшого вдосконаленню адміністрування податків і зборів» № 5518-VI від 06.12.2012р.  
 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого 

удосконалення адміністрування податків і зборів» № 5519-VI від 06.12.2012р.  

 

Норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

подальшого вдосконаленню адміністрування податків і зборів» № 5518-VI від 28.12.2012р. 

(далі – Закон № 5518) та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо подальшого вдосконаленню адміністрування податків і зборів» № 5519-VI 

від 06.12.2012р. (далі - Закон № 5519) спрямовані на комплексне вирішення проблем 

адміністрування податків та зборів.  

 

Основними положеннями Закону № 5519-VI є: 

 

щодо податку на прибуток підприємств: 
 

- удосконалення оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами. 

 

щодо податку на додану вартість: 
 

– встановлення, що  реєстр виданих та отриманих податкових накладних, є невід’ємною 

частиною податкової звітності з податку на додану вартість; 

 

щодо спрощеної системи оподаткування: 
 

- запровадження для платників спрощеної системи, які обрали другу групу податковий 

період – календарний рік (замість календарного кварталу); 

- скасування обмежень по критерію кількості найманих працівників для 5, 6 груп 

платників єдиного податку; 

- зниження ставки єдиного податку для 5 та 6 груп з 7% і 10% до 5%  і 7%; 

- запровадження електронної форми заповнення заяви про перехід на спрощену систему 

оподаткування. 

 

щодо адміністрування податків: 
 

- спрощення порядку реєстрації платником ПДВ шляхом впровадження процедури в 

електронній формі; 

- запровадження підстави для проведення перевірок платників податків, які здійснюють 

діяльність на ринках, по місцю розташування як об’єкта, в інших місцях здійснення 

торгівлі (надання послуг), в тому числі надають послуги по перевезенню; 

 

Закон № 5518-VI передбачає закріплення за ДПС функції контролю за додержанням вимог 

валютного законодавства. Окрім того, даним нормативним актом уточнюється поняття 

терміну імпорт (імпорт товарів). 

 

Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року. 
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3. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ГАРАНТІЙНИХ ВИТРАТ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку покупців, що 

отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту 

(обслуговування)» № 1263 від 03.12.2012р.  

 

Згідно з Наказом № 1263, у разі здійснення гарантійних замін платник податку 

зобов'язаний вести окремий облік таких покупців, у тому числі, якщо такі гарантійні 

заміни товарів або послуги здійснені підприємцем через центри сервісного 

обслуговування. 

 

Зазначений облік необхідно вести в кількісному та вартісному виразі за такими видами 

усунення недоліків товарів: 

 

а) безоплатне усунення недоліків товару; 

б) відшкодування витрат на усунення недоліків товару; 

в) пропорційне зменшення ціни; 

г) заміна товару на такий же товар або аналогічний з числа наявних у продавця 

(виробника); 

ґ) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми. 

 

Облік покупців ведеться підприємцем самостійно в паперовій або в електронній формі, в 

тому числі на основі звітів, отриманих від центрів сервісного обслуговування. 

 

Записи здійснюються у Книзі обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або 

послуги з гарантійного ремонту (обслуговування), яка є документом з терміном зберігання 

3 роки за умови завершення перевірки органами ДПС.  
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4. ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНОЇ ПОДАТКОВОЇ 

НАКЛАДНОЇ 

Наказ Державної податкової служби України «Про затвердження Узагальнюючої 

податкової консультації щодо окремих питань складання зведеної податкової накладної» 

№ 1177 від 21.12.2012р.  

 

У Наказі ДПС України № 1177 наведено повний перелік підстав для складання зведених 

податкових накладних. Зазначено, що виключними підставами для складання зведених 

податкових накладних є:  
 

- безперервний або ритмічний характер постачання;  

- постійні зв’язки постачальника з покупцем;  

- обов’язкове підтвердження фактичних обсягів постачання товарів/послуг реєстром 

товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з 

якими здійснено постачання товарів/послуг.  

 

Визначена договором або фактична ритмічність оплати не є самостійною підставою для 

складання зведеної податкової накладної.  

 

Також зауважено, що одночасно зі складанням зведених податкових накладних платник 

має право (а в разі отримання авансової оплати — зобов’язаний) окремо складати звичайні 

податкові накладні на окремі (деякі) операції з постачання за правилом «першої події». 

  



 

6 

 

5. РОЗБІЖНІСТЬ ДАНИХ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА ЄДИНОГО РЕЄСТРУ 

ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ 

Лист Державної податкової служби України «Про розгляд листа [щодо ведення первинних 

документів в електронному вигляді]» № 7123/0/61-12/18-8515 від 14.12.2012р.  

 

ДПС України у своєму листі зазначає, що відсутність факту реєстрації платником податку 

- продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових 

накладних (далі – ЄРПН) та порушення порядку заповнення податкової накладної не дає 

права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та 

не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в 

податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період. 

 

Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та ЄРПН є підставою для 

проведення органами ДПС документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у 

відповідних випадках покупця товарів/послуг. 

 

Крім того, узагальнюючою податковою консультацією, затвердженою наказом ДПС 

України № 127 від 16.02.2012р., було роз'яснено, у разі якщо показники документа, 

вказані платником при його реєстрації в ЄРПН, не відповідають тим, що містяться у 

податковій накладній, такий документ не може бути виключений з ЄРПН і не може бути 

підставою для формування податкового кредиту покупцем. При цьому платник має право 

зареєструвати в ЄРПН правильно оформлену податкову накладну, яка підлягає 

включенню до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та відображенню у 

деклараціях контрагентів. 
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6. СТОСОВНО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ 

Лист Державної податкової служби України «Щодо деяких питань складання податкових 

накладних» № 6357/0/61-12/15-3115 від 03.12.2012р.   

 

У листі № 6357/0/61-12/15-3115 від 03.12.2012р. ДПС України зазначила, що пунктом 

201.1 статті 201 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р. 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: 

а) у паперовому вигляді; 

б) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному 

законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови 

реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). 

У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов'язковим. 

 

Таким чином, вибір формату складання податкової накладної залишається за покупцем, 

тобто податкова накладна складається та надається покупцю в один спосіб: або в 

паперовому вигляді, або в електронній формі. 

 

У разі коли за вимогою покупця податкова накладна складена в електронній формі, така 

податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН незалежно від суми податку 

на додану вартість та номенклатури товару (в тому числі його походження), зазначених в 

ній. 
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7. ПРО ВИТРАТИ НА АМОРТИЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Лист  Державної податкової служби України «Щодо витрат на амортизацію основних 

засобів» № 9969/71-12/15-1417 від 28.11.2012р.  

 

При визначенні вартості об'єктів основних фондів станом на 01.04.2011р. не враховуються 

суми витрат, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням основних фондів у межах 10%, які 

раніше були віднесені до складу валових витрат, і вдруге не приймають участь при 

визначенні амортизації. 

 

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

суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації 

необоротних активів, не підлягають повторному включенню до складу його витрат                     

(п. 138.3 ст. 138 ПКУ). 

 

У зв'язку із зазначеним, суми витрат на поліпшення основних засобів та суми прискореної 

амортизації, які відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку 

підприємств» № 334/94-ВР від 28.12.1994р. були віднесені платником до складу валових 

витрат до 01.01.2011р., не підлягають амортизації після цієї дати та повторно не 

включаються до витрат при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток. 
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8. ЩОДО ВІДНЕСЕННЯ ВИТРАТ ПО ОТРИМАННЮ ВИТЯГІВ (ДОВІДОК) З 

ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ДО СКЛАДУ ВИТРАТ 

 

Лист Державної податкової служби України «Про розгляд листа [щодо виписки 

податкової накладної та акту виконаних робіт, віднесення витрат по отриманню витягів 

(довідок) з Єдиного державного реєстру до складу витрат]»  № 5744/0/61-12/15-1415  від 

22.11.2012р.  

 

Державна податкова служби України  у листі № 5744/0/61-12/15-1415  зазначила, що 

витрати з отримання витягів (довідок) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців можна віднести до податкових  витрат за умови наявності 

належним чином оформлених документів, що підтверджують зв’язок таких витрат з 

господарською діяльністю.  

http://ratibor.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/alldocWWW/CA56D3D42B6E3C6AC2257AE30044FB9D!OpenDocument
http://ratibor.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/alldocWWW/CA56D3D42B6E3C6AC2257AE30044FB9D!OpenDocument
http://ratibor.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/alldocWWW/CA56D3D42B6E3C6AC2257AE30044FB9D!OpenDocument
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9. ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ 
 

Лист Державної податкової служби України «Про розгляд листа [стосовно оподаткування 

податком на репатріацію коштів, сплачених нерезиденту]» № 5359/0/61-12/15-1415 від 

15.11.2012р.  

 

В листі № 5359/0/61-12/15-1415 від 15.11.2012р. зазначається, що згідно з п. 160.1 ст. 

160 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ) будь-які 

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

порядку і за ставками, визначеними цією статтею. 

 

Якщо резидент здійснює будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з 

України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, крім 

доходів, зазначених у пунктах 160.3 - 160.7 цієї статті, зобов'язаний утримувати податок з 

зазначених у пункті 160.1 доходів за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх 

рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено 

положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких 

здійснюються виплати, що набрали чинності (п. 160.2 ст. 160 ПКУ). 

 

Відповідно до положень п. 160.7 ст. 160 ПКУ резиденти, які здійснюють виплати 

нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати 

сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок. 

 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою 

України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються 

правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 ПКУ). 

 

Згідно з положеннями п. 1 ст. 7 Угоди між Україною і Федеративною Республікою 

Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно 

від 03.07.1995р., яка була ратифікована Верховною Радою України 22.11.1995р. та набрала 

чинності 04.10.1996р. (далі - Угода), прибуток підприємства Німеччини оподатковується 

тільки в Німеччині, якщо тільки це підприємство не здійснює комерційної діяльності в 

Україні через розташоване в ній постійне представництво. 

 

Відповідно до п. 103.2 ст. 103 ПКУ 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. 104 ПКУ. 

 

 

  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DPA1683.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DPA1683.html
http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/kodeks/1349.html
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10. ЩОДО СПЛАТИ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ 

СТРАХУВАННЯ З ОПЕРАЦІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

Лист Пенсійного фонду України «Щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне 

страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна» № 26859/03-20 від 

15.11.2012р.   

 

Пенсійний фонд України у листі № 26859/03-20 від 15.11.2012р. нагадав, що Законом 

України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» № 400/97-ВР від 

26.06.1997р. визначено, що об’єктом оподаткування цим збором для платників (до яких 

віднесені підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні 

особи, які придбавають нерухоме майно (за винятком державних підприємств, установ і 

організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та 

організацій іноземних держав, які користуються імунітетами і привілеями згідно із 

законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у 

черзі на одержання житла або придбавають житло вперше) є вартість нерухомого майна, 

зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна.  

 

Статтею 655 Цивільного кодексу України № 435-ІV від 16.01.2003р. передбачено, що за 

договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати 

майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або 

зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. 

 

У разі якщо майнові права на нерухомість передаються від одного власника до другого 

іншим шляхом, ніж купівля-продаж, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 

при здійсненні такої операції з нерухомістю не сплачується. 
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11. ЩОДО НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ 

ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА НА 

ОПЛАТУ НАЙМАНОГО ЖИТЛА ПРАЦІВНИКАМ 

Лист Пенсійного фонду України  «Щодо визначення бази для нарахування єдиного внеску 

для роботодавців та найманих працівників» № 26026/03-20 від 08.11.2012р.   

 

Згідно з підпунктом 2.3.4 пункту 2.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, 

затвердженої наказом  Державного комітету статистики України № 5 від 13.01.2004р. 

виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, 

гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров'я, передплати 

на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам 

палива у випадках, не передбачених чинним законодавством) належать до фонду оплати 

праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. 

 

Таким чином, витрати підприємства на оплату найманого житла працівникам є базою для 

нарахування та утримання єдиного внеску. 

 

 


