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1. ЩОДО ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. № 71-VIII. 

Серед основних змін, внесених цим Законом: 

1. Скорочено кількість податків та зборів.  

Так, до загальнодержавних податків належать: 

- податок на прибуток підприємств; 

- податок на доходи фізичних осіб; 

- податок на додану вартість; 

- акцизний податок; 

- екологічний податок; 

- рентна плата; 

- мито. 

До місцевих податків належать податок на майно та єдиний податок, а до місцевих зборів 

- збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. 

Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині 

транспортного податку та плати за землю). Окрім того, вони вирішують питання щодо 

встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, 

туристичного збору. Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених 

Податковим кодексом, забороняється. 

2. Податок на прибуток. 

Розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств» викладено в новій редакції.  

Зокрема, уточнено, що об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з 

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

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

у фінансовій звітності підприємства відповідно НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які 

виникають відповідно до положень цього розділу. 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням 

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

звітний (податковий) період не перевищує 20 млн. грн., об’єкт оподаткування може 

визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці 

(крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). 

Такий платник податку може прийняти рішення про незастосування коригувань 

фінансового результату не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в 

кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про це слід зазначити у 

податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній 

сукупності років. 

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового 

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

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

(податковий) період перевищує 20 млн. грн., такий платник визначає об’єкт 
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оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до 

оподаткування на усі різниці. 

Основна ставка податку на прибуток не змінилася і становить 18%.  

3. Податок на доходи фізичних осіб. 

Встановлено такі ставки ПДФО: 

 - 15%  - якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує 

10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (тобто 12 180 грн.); 

 - якщо ж база оподаткування в календарному місяці перевищує 10-кратний розмір 

мінімальної зарплати, то до суми такого перевищення застосовується ставка 20 % (раніше 

було 17%). 

До доходу у розмірі  до 120 мінімальних зарплат буде застосовуватись ставка 15 %; понад 

120 розмірів мінімальної заробітної плати - 20 %. 

Також вводиться оподаткування так званих пасивних доходів, зокрема, дивідендів, 

процентів, роялті. Зокрема, ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування 

встановлюються у таких розмірах: 

 - 20 % - для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях 

та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються ІСІ; 

 - 5 %- для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих 

резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді 

дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами 

спільного інвестування). 

Норму пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                          

№ 2755-VI (далі – ПКУ), згідно з яким розмір податкової соціальної пільги дорівнює                    

100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць)                                 

(розд. XIX ПКУ), перенесено на 1 січня 2016 року. 

4. Податок на додану вартість 

Збільшено «поріг» обов’язкової реєстрації суб’єкта господарювання платником ПДВ  до                

1 млн. грн. (раніше -  300 тис. грн.). 

Окрім того, передбачено тестовий режим застосування електронної системи 

адміністрування ПДВ з 1 лютого до 1 липня 2015 року. У розділі ХХ «Перехідні 

положення» уточнено, що з 1 лютого 2015 року реєстрації в ЄРПН підлягають всі 

податкові накладні та Розрахунки коригування (у тому числі які не надаються покупцю, 

виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) 

незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній/розрахунку коригування. 

У перехідному періоді до платників податків не будуть застосовувати штрафи за 

порушення термінів реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі. 

5. Спрощена система оподаткування. 

Зменшено кількість груп платників єдиного податку з 6-ти до 4-х: 
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- перша група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, 

здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках 

та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і 

обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень (раніше -

 150 000 грн.); 

- друга група – фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з 

надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, 

виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за 

умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не 

використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у 

трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; а обсяг доходу не перевищує              

1 500 000 грн. (раніше – 1 000 000 грн.). 

- третя група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб 

або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та 

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у 

яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 грн.; 

- четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка с/г 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує            

75 %. 

Платники єдиного податку третьої - шостої груп, які перебували на обліку в 

контролюючих органах до 1 січня 2015 року, з 1 січня 2015 року вважаються платниками 

єдиного податку третьої групи. 

Розширено коло осіб, які зобов’язані застосовувати касові апарати. Тепер обов’язок 

застосування РРО поширюється також і на підприємців ІІ та ІІІ груп (фізичні особи) 

спрощеної системи, крім тих які, здійснюють діяльність на ринках та продаж товарів 

дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі. При цьому 

мораторій на перевірки стосовно питань застосування РРО такими підприємцями 

встановлено до 2017 року. 

6. Військовий збір. 

Продовжено дію військового збору до набрання чинності рішенням Верховної Ради 

України про завершення реформи Збройних Сил України. Уточнено також, що об’єктом 

оподаткування військовим збором є усі доходи, визначені статтею 163 ПКУ. 

7. Податок на нерухомість справляється із загальної площі як житлової, так і нежитлової 

нерухомості. 

Ст. 266 ПКУ, яка тепер регламентує порядок справляння податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки (далі - податок). Так, розширено базу оподаткування цим 

податком. Тепер податком обкладається загальна площа об’єкта житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його часток. Також звужено коло пільг із цього податку. 

Тепер база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, 

що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:  

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів (раніше - 120 кв. 

метрів);  

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів (раніше - 

250 кв. метрів);  

http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.96?page=19#pn3413


ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

5 

 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 

одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир і житлового 

будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів (раніше - 370 кв. метрів).  

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).  

Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, 

на яку зменшується база оподаткування цим податком. Водночас пільги з податку, що 

сплачується з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:  

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого об’єкта/таких об’єктів перевищує 

п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого 

самоврядування;  

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання 

доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій 

діяльності). Для нежитлової нерухомості «пільгових» метрів не передбачено. 

Закон набере чинності з 1 січня 2015 року.  
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2. ЗАКОН ПРО ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС  

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

уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на 

додану вартість у разі застосування податкового компромісу» (базовий законопроект від 

22.12.2014р. № 1071-д). 

Законодавчим актом для реалізації режиму податкового компромісу платникам податків 

надано певні преференції, а саме:  

- сплата лише частки завчасно незадекларованих платежів або неузгоджених 

податкових зобов’язань;  

- відсутність юридичної відповідальності (фінансової, адміністративної та 

кримінальної) за зазначені правопорушення;  

- звільнення від податкових перевірок за уточнені та перевірені податкові періоди у 

наступних звітних періодах тощо. 

Законом доповнено розділ XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 

02.12.2010р.  № 2755-VI новим підрозділом, що врегульовує механізм уточнення 

податкових зобов’язань із податку на прибуток і ПДВ під час застосування процедури 

податкового компромісу.  

Також цим підрозділом передбачені:  

- подання платниками податків за добровільним рішенням уточнених розрахунків 

податкових зобов’язань із податку на прибуток підприємств та/або податку на додану 

вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року;  

- сплата платником податків при застосуванні процедури податкового компромісу 5% від 

суми задекларованих або визначених у податковому повідомленні-рішенні податкових 

зобов’язань (тобто 95% суми відповідного податку будуть вважатися погашеними);  

- чітка процедура досягнення податкового компромісу загальною тривалістю до 70 

календарних днів. При цьому загальний строк можливості прийняття рішення 

платником податків про застосування процедури податкового компромісу складає 90 

календарних днів із дня набрання чинності цим законом;  

- заявницький характер процедури податкового компромісу щодо розміру сплати, видів 

податків і строків застосування щодо неузгоджених сум податкових зобов’язань, які 

знаходяться у процедурах судового та/або адміністративного оскарження, та іншими 

податковими повідомленнями-рішеннями, податкові зобов’язання за якими не 

узгоджені;  

- поширення процедури податкового компромісу на випадки, коли у платника податків 

розпочата документальна податкова перевірка або складено акт за наслідками такої 

перевірки. У таких випадках платник податків за своїм рішенням може подати 

уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань із податку на прибуток підприємств 

та/або податку на додану вартість. Законом також унесено зміни до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального 

процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства щодо звільнення 

платників податків від адміністративної та кримінальної відповідальності, а також 

установлено можливість застосування процедури примирення сторін у рамках 

адміністративного судочинства при застосуванні податкового компромісу. 
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3. ЩОДО ЗМІН В ПОДАТКОВОМУ КОНТРОЛІ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ 

ЦІНОУТВОРЕННЯМ  

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

податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» від 28.12.2014р. № 72-VIII. 

Зокрема, Законом передбачено, що платник податку, який бере участь у контрольованій 

операції, повинен визначати обсяг його оподатковуваного прибутку відповідно до 

принципу «витягнутої руки». 

Обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого платником податку, який бере участь в 

одній чи більше контрольованих операціях, вважається таким, що відповідає принципу 

«витягнутої руки», якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов, що 

застосовуються між непов'язаними особами у співставних неконтрольованих операціях. 

Якщо умови в одній чи більше контрольованих операціях не відповідають принципу 

«витягнутої руки», прибуток, який був би нарахований платнику податків в умовах 

контрольованої операції, що відповідає зазначеному принципу, включається до 

оподатковуваного прибутку платника податку. 

Встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» 

здійснюється за одним із таких методів: 

- порівняльної неконтрольованої ціни; 

- ціни перепродажу; 

- «витрати плюс»; 

- чистого прибутку; 

- розподілення прибутку. 

Крім цього, удосконалено поняття «пов'язані особи» та уточнено перелік контрольованих 

операцій.  

Закон набере чинності 1 січня 2015 року. 
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4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2015 РІК   

Закон України  «Про державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-VIII. 

Згідно з Законом, доходи державного бюджету на 2015 рік становитимуть 475 939 248,7 

тис. гривень, видатки – 527 893 651 тис. гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету 

передбачається на рівні 63 669 600 тис. грн., граничний обсяг державного боргу – 

1 176 060 356,4 тис. грн. 

Також установлено, що у 2015 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до                 

25 000 000 тис. грн. за такими напрямами: 

- за рішенням КМУ для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів 

господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для 

фінансування інвестиційних проектів та програм, пов’язаних із підвищенням 

обороноздатності і безпеки держави; 

- на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: 

фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів 

розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку 

економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та 

зміцнення конкурентних переваг українських підприємств. 

Держбюджетом також встановлено такі розміри соціальних показників та виплат на             

2015 рік: 

1. Прожитковий мінімум та пов'язані з ним виплати: 

Основні демографічні та соціальні 

групи населення 

Прожитковий мінімум на одну особу з 

розрахунку на місяць 

з  1 січня з 1 грудня   

Загальний показник 1 176 грн. 1 330 грн.   

діти до 6-ти років 1 032 грн. 1 167 грн.   

діти від 6 до 18 років 1 286 грн. 1 455 грн.   

працездатні особи 1 218 грн. 1 378 грн.   

особи, які втратили працездатність 949 грн. 1 074 грн.   
 

Зокрема, у 2015 році продовжено обов’язкові доплати на дітей з малозабезпечених сімей у 

розмірі: 250 грн. на кожну дитину віком 3-13 років та 500 грн. на кожну дитину віком                       

13-18 років. 

Гарантований мінімум для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям у 

відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму становитиме: 

- для працездатних осіб - 21 %; 

- для дітей - 85 %; 

- для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 %. 

2. Мінімальна заробітна плата: 

- у місячному розмірі: з 1 січня – 1 218 грн., з 1 грудня – 1 378 грн.;  

- у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,29 грн., з 1 грудня - 8,25 грн. 

Податкова соціальна пільга в 2015 році - 609 грн. 

 

http://news.dtkt.ua/ua/taxation/pdfo/32140
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5. ЩОДО ДОДАТКОВОГО ІМПОРТНОГО ЗБОРУ 

Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до 

статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» від 28.12.2014р. № 73-VIII. 

Додатковий імпортний збір пропонується запровадити тимчасово, строком на 12 місяців, 

відповідно до статті XII Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994р. та Домовленості 

про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу. 

Додатковий імпортний збір справляється з товарів, що ввозяться на митну територію 

України у митному режимі імпорту, незалежно від країни походження цих товарів та 

укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю. 

Об'єктами оподаткування додатковим імпортним збором є товари, що визначені у 

частинах першій та другій статті 277 Митного кодексу України, крім життєво необхідних 

товарів згідно зі статтею 5 цього закону. 

Життєво необхідними товарами є: природний газ, вугілля енергетичне, паливо для АЕС, 

нафта, нафтопродукти (бензин, дизпаливо), банкноти та банківські метали, гуманітарна 

допомога, товари, що звільняються від сплати ввізного мита відповідно до міждержавних 

домовленостей, крім вільної торгівлі (наприклад, товари, що ввозяться як технічна 

допомога, для забезпечення діяльності Чорнобильського Фонду «Укриття», у рамках 

співробітництва з НАТО, Глобальним фондом, тощо). 

Додатковий імпортний збір справлятиметься з товарів, які ввозяться на митну територію 

України у митному режимі імпорту (тобто для вільного обігу на митній території 

України), незалежно від країни їх походження за ставками: 

- 10% для товарів, що класифікуються у 1 - 24 товарних групах згідно із УКТЗЕД; 

- 5% для товарів, що класифікуються у 25 - 97 товарних групах згідно із УКТЗЕД; 

- 10% для товарів, що підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до статті 374 

Митного кодексу України. 

Цей закон набере чинності з 1 січня 2015 року. 

Також парламент ухвалив Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України 

(щодо стабілізації платіжного балансу)» (базовий законопроект від 22.12.2014р. № 1563).  

Цим законопроектом унесено зміни до МКУ, якими врегульовано порядок справляння 

Україною додаткового імпортного збору.  
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6. ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

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

реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації 

фонду оплати праці» від 28.12.2014р. № 77-VIII. 

Законом України від 29.12.2014р. № 77-VIII створено єдиний Фонд соціального 

страхування шляхом об'єднання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань і Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності. 

Фонд соціального страхування України здійснюватиме керівництво та управління 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадитиме 

акумуляцію страхових внесків, контролюватиме за використанням коштів, 

забезпечуватиме фінансування виплат за цими видами соціального страхування та 

здійснюватиме інші функції згідно з затвердженим статутом. 

Утримання Фонду здійснюватиметься за рахунок коштів, що надійшли від єдиного 

внеску, а не за рахунок держбюджету.  

Крім того, Закон вносить суттєві зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р.                              

№ 2464-VI: 

1. Члени сімей фізичних осіб-підприємців, які беруть участь у провадженні 

підприємницької діяльності, виключаються з переліку платників єдиного внеску; 

2. Підприємці, і на загальній системі і на єдиному податку, зобов'язані платити 

мінімальний єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ) навіть за місяці, в яких вони взагалі 

не отримували доходів. 

3. Збільшуються розміри штрафів: 

- за несплату (несвоєчасну сплату) єдиного внеску - з 10% до 20% від своєчасно не 

сплачених сум; 

- за донарахування податковою своєчасно не нарахованого ЄСВ - з 5% до 10% від 

донарахованої суми за кожний повний або не повний звітний період, але не більше 50% 

від донарахованого ЄСВ. 

Крім того встановлено штраф за неподання звіту з ЄСВ - 170 грн. (10 н.м.д.г.) і 1 020 грн. 

(60 н.м.д.г) за повторне порушення. 

3. Роботодавці тепер зобов'язані платити ЄСВ не менше мінімального (розрахований з 

мінімальної зарплати встановленої законодавством), не залежно від суми нарахованої 

зарплати. Це, щоправда, не стосується виплат за неосновним місцем роботи. 

4. Роботодавці - підприємства та підприємці, які виплачують зарплату або винагороду за 

договором ЦПХ, - мають право платити ЄСВ (нарахування на ФОП) за ставками з 

урахуванням понижуючого коефіцієнту (не менш 0,4 для 2015 року), якщо роботодавець 

дотримується наступних умов: 

http://blank.dtkt.ua/blank/52


ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

11 

 

- база ЄСВ за період, за який проводиться нарахування, як мінімум в 2,5 рази більше 

середньомісячної бази нарахування ЄСВ за 2014 рік; 

- середня зарплата по підприємству збільшилася не менше як на 30% порівняно з 

середньою зарплатою за 2014 рік; 

- середній платіж за працівника (іншу застраховану особу) після застосування 

коефіцієнта) становить не менше 700 грн.; 

- середня зарплата по підприємству становить не менше ніж 3-х кратний розмір 

мінімальної зарплати. 
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7. ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 

29.12.2014р.  № 718. 

Кабінет Міністрів України постановою від 29.12.2014р. № 718 вніс зміни до Порядку 

подання фінансової звітності. 

Відповідно до змін, якщо організація діяльності органів державної статистики, 

Казначейства та інших органів, до яких подається фінансова звітність, припинена 

(порушена) у зв’язку з тимчасовою окупацією та/або проведенням АТО, підприємства на 

таких територіях подають фінансову звітність: 

- після відновлення звичайної діяльності цих органів; 

- або відповідним органам в населених пунктах, на території яких такі органи 

здійснюють повноваження в повному обсязі. 

Окрім того, встановлено, що розпорядники бюджетних коштів, що перебувають на 

тимчасово окупованій території та/або на території АТО, можуть подавати фінансову 

звітність розпорядникам вищого рівня без відмітки органів Казначейства про її 

відповідність даним обліку про виконання бюджеті. 

Підприємства, які розміщені на тимчасово окупованій території та/або в зоні АТО або 

структурні підрозділи (відокремлене майно) яких перебувають на такій 

території, проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного 

доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського 

обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал підприємств. 

У річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити 

безпечний та безперешкодний доступ, та зобов’язання і власний капітал, які не можуть 

бути документально підтверджені у зв’язку з відсутністю доступу до відповідних 

первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними 

бухгалтерського обліку. 

Такі підприємства зобов’язані провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що 

настає за місяцем, в якому з’явилася можливість доступу до активів, первинних 

документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації у 

бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду. 
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8. ЕЛЕКТРОННІ ФОРМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 

Для запровадження з 1 січня 2015 року системи електронного адміністрування ПДВ 

Державна фіскальна служба України розробила такі форми:  

- Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних 

(J/F1300103);  

- Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1400103);  

- Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного 

адміністрування ПДВ та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові 

накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 

(J/F1301201);  

- Витяг із системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1401201);  

- Квитанція про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і 

вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних 

(J/F1490901). 
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9. ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ З 

ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ 

ПАПЕРАМИ 

Наказ  Державної фіскальної служби України «Про затвердження Узагальнюючої 

податкової консультації щодо окремих питань відображення в податковому обліку з 

податку на прибуток підприємств операцій з цінними паперами» від 26.12.2014р. № 400. 

ДФСУ наказом від 26.12.2014р. № 400 затвердила Узагальнюючу податкову консультацію 

щодо окремих питань відображення в податковому обліку з податку на прибуток 

підприємств операцій з цінними паперами. 

Зокрема, податківці роз'яснили:  

1. Податковим періодом для визначення доходу від продажу цінних паперів на 

вторинному ринку (передплата надійшла у грудні 2013 року, а перехід права власності 

відбувся у січні 2014 року) є перший звітний період 2014 року, за який платник 

подає декларацію з податку на прибуток (перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік). 

2. Якщо цінні папери придбано на фондовій біржі та продано поза фондовою біржею, то 

фінансовий результат від такого продажу визначається таким чином. Якщо на момент 

продажу цінні папери: 

- відповідають вимогам  пп. 153.8.2 п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України                  

від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) -  фінансовий результат визначається разом з 

фінансовим результатом операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на 

фондовій біржі; 

- не відповідають вимогам  пп. 153.8.2 п. 153.8 ст. 153 ПКУ -  фінансовий результат 

визначається разом з фінансовим результатом операцій з цінними паперами, що не 

перебувають в обігу на фондовій біржі. 

3. Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів, зокрема витрати на виплату комісійної 

винагороди торговцю цінними паперами, за посередництвом якого вони 

придбавались, включаються до собівартості таких цінних паперів та враховуються при 

визначенні фінансового результату від операцій з торгівлі цінними паперами. А витрати, 

пов’язані з їх обліком, у тому числі витрати на оплату послуг депозитарних установ, та 

відчуженням, у тому числі винагороди торговцю цінними паперами, за посередництвом 

якого вони продавались, відносяться до складу інших витрат, що враховуються для 

визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток в загальному порядку, у періоді 

їх виникнення. 

4. Сума збільшення або зменшення балансової вартості цінних паперів внаслідок 

переоцінки у податковому обліку платника податку не відображається. 

5. Оскільки операції з погашення цінних паперів не є операціями з торгівлі цінними 

паперами як для емітента, так і для держателя таких цінних паперів, то такі операції не 

враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з торгівлі цінними 

паперами ні у емітента таких цінних паперів, ні у їх держателя. 

6. Курсові різниці за борговими цінними паперами, призначеними для погашення або 

продажу і номінованими в інвалюті, якщо розрахунки за ними (придбання та погашення 

або продаж) здійснюються в національній валюті, у податковому обліку не 

відображаються.  

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/uzagalnyuyuchi-podatkovi-konsultatsii/63455.html
http://blank.dtkt.ua/blank/25
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У разі продажу боргових цінних паперів, що номіновані в іноземній валюті, при 

визначенні фінансового результату від такого продажу в окремому обліку до складу 

доходів включаються доходи від продажу таких цінних паперів, а до складу витрат – 

витрати на їх придбання. 

7. Податок на прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, що перебувають/не 

перебувають в обігу на фондовій біржі, обчислюється за ставкою: 

- 10 % – з 1 січня по 2 серпня 2014 року включно; 

- 18 % – з 3 серпня по 31 грудня 2014 року включно. 
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10. ЩОДО НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НА МОБІЛІЗОВАНИЙ 

АВТОТРАНСПОРТ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо нарахування амортизації на 

мобілізований автотранспорт» від 05.11.2014р.  № 6273/6/99-99-19-02-02-15. 

Державна фіскальна служба у листі від 05.11.2014р. № 6273/6/99-99-19-02-02-15 

зазначила, що залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється 

військовими комісаріатами на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, які 

оформлюються відповідними розпорядженнями. 

Приймання-передача таких ТЗ та їх повернення після оголошення демобілізації 

здійснюються на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про 

власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що 

дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. 

Таким чином, право власності на транспортний засіб не переходить від платника 

податку на прибуток до військового комісаріату. 

Амортизації підлягають витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів 

та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності. 

А оскільки в процесі мобілізації транспортні засоби не використовуються у господарській 

діяльності, то нарахування амортизації припиняється до повернення такого засобу 

власнику. 

Отож, виведення з експлуатації транспортного засобу з метою здійснення військово-

транспортного обов'язку проводиться на підставі наказу керівника підприємства з 

посиланням на рішення місцевих державних адміністрацій, які оформлюються 

відповідними розпорядженнями. 
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11. ЩОДО СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ТМЦ, ЩО РОЗТАШОВАНІ В 

ЗОНІ АТО 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо списання основних засобів та ТМЦ, 

що розташовані в зоні АТО» від 07.11.2014р. № 6437/6/99-99-19-02-02-15. 

Згідно із пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                           

№ 2755-VI (далі – ПКУ) при визначенні об'єкта оподаткування податку на прибуток 

підприємств враховуються витрати із страхування майна платника податку в межах 

звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент 

укладення такого страхового договору. 

Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь 

платника податку - страхувальника, то застраховані збитки, яких зазнав такий платник 

податку у зв'язку з веденням господарської діяльності, включаються до його витрат за 

податковий період, в якому він зазнав збитків, [а] будь-які суми страхового 

відшкодування зазначених збитків включаються до доходів такого платника податку за 

податковий період їх отримання. 

При неможливості вивезення ТМЦ зі складу, що розташований в зоні проведення 

антитерористичної операції, застраховані збитки (сума збитків, що має бути компенсована 

страховою компанією), яких зазнав платник у разі втрати (пошкодження, знищення) таких 

ТМЦ, включаються до витрат у податковому періоді, в якому такі збитки понесені. Суми 

страхового відшкодування зазначених збитків необхідно включати до доходів платника 

податку на прибуток підприємств у періоді їх отримання. 

Що ж стосується ліквідації основних засобів, то ДФС України керувалася ст. 144 і ст. 146 

ПКУ.  

У разі знищення основних засобів у результаті проведення антитерористичної операції 

платник податку припиняє нараховувати амортизацію, починаючи з місяця, наступного за 

місяцем виведення з експлуатації об'єкта основних засобів, та збільшує витрати на суму 

вартості, яка підлягала амортизації, за вирахуванням сум накопиченої амортизації такого 

об'єкта основних засобів. 

Разом з цим відповідно до ст. 10 Закону України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014р.  № 1669-VII єдиним належним 

та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-

мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, є сертифікат 

Торгово-промислової палати України. 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

18 

 

12. ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ СПЛАТИ 

(ПЕРЕРАХУВАННЯ) ПОДАТКІВ 

Роз'яснення Державної фіскальної служби України «Яка відповідальність передбачена за 

порушення правил сплати (перерахування) податків» від 03.12.2014р.   

Контролери нагадали, що якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового 

зобов’язання та/або авансових внесків із податку на прибуток підприємств протягом 

строків, визначених Податковим кодексом України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі — 

ПКУ), то такий платник податків має сплатити штраф у таких розмірах:  

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку 

сплати суми грошового зобов’язання, у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;  

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати 

суми грошового зобов’язання, у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Такі 

розміри штрафів визначені в п. 126.1 ст. 126 ПКУ.  

Також на суму податкового боргу нараховується пеня (пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ). 

Вона нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх 

наявності та без урахування суми пені). Розмір пені складає 120% річних облікової ставки 

НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його 

частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний 

календарний день прострочення його сплати (п. 129.4 ст. 129 ПКУ).  

Крім того, згідно зі ст. 1632 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 

07.12.1984р. № 8073-X за неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на 

перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) посадові 

особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. 

Штраф передбачений у розмірі від 5 до 10 нмдг (тобто від 85 грн. до 170 грн.). Якщо ці дії 

вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж 

порушення, це тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 10 до 15 

нмдг (тобто від 170 грн. до 255 грн.). 
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13. ЩОДО ОБКЛАДЕННЯ ПДВ ОПЕРАЦІЙ З ПРОДАЖУ НОВОРІЧНИХ 

ПОДАРУНКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо обкладення ПДВ операцій з продажу 

новорічних подарунків для дітей» від 24.11.2014р.  № 7309/6/99-99-19-03-02-15. 

Державна фіскальна служба України у листі від 24.11.2014р. № 7309/6/99-99-19-03-02-15 

розглянула лист щодо порядку оподаткування податком на додану вартість у 2014 році 

операцій з продажу новорічних подарунків для дітей та повідомляє. 

Відповідно до Закону України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які 

спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання 

дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000р. № 2117-III звільняються від 

оподаткування ПДВ операції з продажу виробничими та торговими підприємствами 

дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що 

закуповуються за рахунок коштів ФСС з ТВП, профспілкових комітетів підприємств та 

організацій, інших неприбуткових організацій. При цьому суми податку, сплачені 

виробниками дитячих святкових подарунків за придбання сировини та матеріалів для їх 

виробництва, відносяться до складу валових витрат і до податкового кредиту не 

включаються. 

Норми цього Закону діють щорічно в період з 15 листопада поточного року до 15 

січня наступного року. 

Враховуючи вищезазначене, у вказаний період звільняються від оподаткування ПДВ 

операції з продажу виробничими та торговими підприємствами дитячих святкових 

подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються не 

лише за рахунок коштів ФСС з ТВП, а й за рахунок коштів профспілкових комітетів 

підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій. 
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14. ВИТРАТИ НА НОВОРІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОФІСУ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО 

СКЛАДУ ПОДАТКОВИХ ВИТРАТ 

У зв'язку з наближенням Новорічних та різдвяних свят Державна податкова інспекція у            

м. Полтаві нагадує, що за правилами Податкового кодексу для підприємств, основною 

діяльністю яких не є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за 

рахунок інших осіб, сума коштів, витрачена на придбання різноманітних прикрас для 

святкового оформлення офісних приміщень, не включається до складу податкових 

витрат, оскільки ці витрати не пов’язані з веденням господарської діяльності. 

Водночас придбати різноманітні прикраси можливо за рахунок інших джерел, зокрема за 

рахунок чистого прибутку підприємства. 

ПДВ, сплачений платниками при придбанні новорічних прикрас (мішури, ялинки, гірлянд 

тощо) для святкового оформлення офісу, робочих приміщень, території, до складу 

податкового кредиту не включається. 
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15. НАЦБАНК ПРОДОВЖИВ 90-ДЕННИЙ СТРОК ДЛЯ ВЕД-РОЗРАХУНКІВ ТА 

75%-Й ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРОДАЖ ВАЛЮТНИХ НАДХОДЖЕНЬ  

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

ринках України» від 01.12.2014р.  № 758. 

НБУ прийняв рішення продовжити на 3 місяці дію низки адміністративних інструментів 

регулювання валютного ринку. З цією метою ухвалено постанову Правління НБУ «Про 

врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 

01.12.2014р. № 758, яка набирає чинності з 3 грудня 2014 року та діє до 3 березня 2015 

року включно. Згідно з постановою № 758 збережено вимоги щодо обов’язкового продажу 

в розмірі 75% надходжень в іноземній валюті та 90-денний граничний строк розрахунків 

за операціями з експорту та імпорту товарів.  

Крім того:  

- банкам запропоновано здійснювати випуск іменних ощадних (депозитних) 

сертифікатів, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, зі строком обігу 

не менше 6 місяців та їх погашення без обмеження сум після настання терміну, 

зазначеного в сертифікаті;  

- резиденти-гаранти (поручителі), що одержали індивідуальну ліцензію НБУ, мають 

право переказувати іноземну валюту на виконання забезпечених гарантією (порукою) 

зобов’язань за кредитами, наданими міжнародними фінансовими організаціями або 

іноземними експортно-кредитними агентствами.  

Також, ураховуючи важливість благодійної діяльності в умовах проведення АТО на 

території України, НБУ прийняв рішення про звільнення від обов’язкового продажу 

благодійної допомоги, що надходить в іноземній валюті на користь її набувачів. 
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16. УТОЧНЕНО ВИМОГИ ЩОДО НАЙМЕНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЮРИДИЧНИХ 

ОСІБ 

Наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до Вимог щодо написання 

найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» від 10.12.2014р.                         

№ 2095/5. 

Мін'юст наказом від 10.12.2014р. № 2095/5 вніс зміни до Вимог щодо написання 

найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу. 

Змінами, зокрема, передбачено, що: 

1) найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його 

створив; 

2) юридичній особі, якій в установленому Законом України «Про волонтерську 

діяльність» порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке 

використання слів «волонтерська організація» у своєму найменуванні та діяльності; 

3) найменування «холдингова компанія» («державна холдингова компанія») та утворені на 

його основі словосполучення можуть використовуватися лише тими суб'єктами 

господарювання, установчі документи та діяльність яких відповідають вимогам Закону 

«Про холдингові компанії в Україні». Інші суб'єкти господарювання не мають права 

використовувати у своїх найменуваннях такі словосполучення. 
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17. ЗМІНЕНО НОРМИ СПИСАННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН 

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України» від 24.11.2014р.  № 598. 

Мінінфраструктури затвердило зміни до Експлуатаційних норм середнього ресурсу 

пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на 

колісних шасі, затверджених наказом Мінтранспорту та зв'язку України від 20.05.2006р. 

№ 488. 

Звернемо увагу на такі нововведення: 

- норми не поширюються, окрім вже визначеного переліку, ще і на авто, що виготовлено 

понад 30 років тому і мають колекційну цінність. Нагадаємо, наразі зазначено термін у 

40 років; 

- для шин причепів/напівпричепів, на які не затверджені норми списання, дозволено 

застосовувати норми списання шин, установлені на причепи, що мають з ними однакові 

ознаки та характеристики; 

- списання комплекту шин з одного авто дозволено оформлювати одним актом, до якого 

додають картки обліку пробігу таких шин; 

- урядовці значно поповнили список моделей (торгових марок) колісних транспортних 

засобів, для яких установлено експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних 

шин для нормальних умов експлуатації. Також до переліку додано норми списання для 

таких видів транспорту, як автомобілі-паливоцистерни, вантажні автомобілі 

броньовані, евакуатори, напівпричепи-паливоцистерни; 

- фахівці Мінінфраструктури також доповнили норми списання автошин і для особливих 

умов експлуатації транспортних засобів. Сюди потрапили нові моделі та марки авто, а 

також типові особливі умови їх експлуатації. 

 


