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1. ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА ГРОШОВО-КРЕДИТНОМУ ТА 

ВАЛЮТНОМУ РИНКАХ  УКРАЇНИ 

Постанова  Національного банку України «Про врегулювання ситуації на грошово-

кредитному та валютному ринках України» від 04.12.2015р.  № 863. 

05.12.2015р. набула чинності нова Постанова НБУ № 863, яка продовжила діючі валютні 

обмеження до 04.03.2016р. включно, а також доповнила/послабила деякі з них. Нижче 

наводимо короткий огляд основних валютних обмежень на цей період. 

- скорочений строк для розрахунків: для операцій експорту-імпорту товарів 

залишається скорочений строк для розрахунків – 90 днів. 

- обов’язковий продаж валюти: зберігається вимога щодо обов’язкового продажу 

надходжень в інвалюті (у розмірі 75 %), однак розширили перелік «виключень». 

- не підлягають обов’язковому продажу також: 

- надходження за кредитами, які надаються резиденту-позичальнику, якщо кошти за 

зобов’язанням такого резидента сплачує іноземний кредитор нерезиденту-

експортеру відповідно до зовнішньоекономічного договору і при цьому кошти не 

зараховуються на рахунок резидента в уповноваженому банку та кредит надається 

за участю іноземного експортно-кредитного агентства; 

- надходження за програмами міжнародної технічної допомоги та проектами, які 

здійснюються в рамках участі України в міжнародних програмах ЄС; 

- гранти, надані компанії-резиденту міжнародними фінансовими організаціями 

(якщо в органах управління компанії бере участь український Уряд); 

- грошові забезпечення участі нерезидента в аукціоні (торгах) стосовно приватизації 

державного майна або здійснення державних закупівель; 

- надходження, повернуті за ініціативою іноземного банку-отримувача/ посередника 

протягом 7 днів (раніше – протягом 2-х). 

- зарахування однорідних вимог: НБУ знімає з контролю експортні операції клієнтів, 

щодо яких було надано документальне підтвердження про припинення зобов’язань 

шляхом зарахування однорідних вимог, лише у таких випадках: 

- зарахування стосується вимог у валютах, які не підлягають обов’язковому 

продажу; 

- сума таких зобов’язань не перевищує 0,5 млн. дол. США. 

Додатково передбачили, що зазначене правило не стосується операцій операторів 

телекомунікацій з оплати міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіку. 

- заборони стосовно кредитів: продовжена заборона на погашення кредитів/ позик в 

іноземній валюті до закінчення строку, передбаченого у договорі (перелік виключень 

не змінився). Також продовжена заборона на реєстрацію заміни кредитора та/ або 

боржника (нове виключення: ситуація, коли кредит наданий резиденту-позичальнику за 

участю іноземного експортно-кредитного агентства). 

- продаж/ купівля валюти: 
- обмеження для продажу інвалюти (банківських металів) одній особі в 1 робочий 

день – не більше еквівалента 3 тис. грн; 

- заборона купівлі іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях для проведення 

розрахунків за імпорт продукції, якщо (1) митне оформлення операції було 

проведено до 1 січня 2014 року включно та (2) за договором відбулася заміна 

боржника та/ або кредитора у зобов’язанні (збереглося виключення для імпортних 

операцій купівлі життєво необхідних товарів: природнього газу, електроенергії, 

медичних виробів для лікування онкологічних хворих і т.п.); 
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- заборона купівлі інвалюти для резидента, який має залишок коштів на рахунках в 

іноземних валютах більше, ніж 25 тис. доларів США (резидент має виконувати свої 

зобов’язання за рахунок таких коштів). 

Перерахування коштів 

 
Видача готівки 

 
 

- підтвердження можливості» купівлі/переказу коштів від НБУ: загальне правило не 

змінилося: якщо еквівалент суми переказу ≥ 50 тис. доларів США, подається пакет 

документів, які є підставою для здійснення цих операцій. 

На цей раз уточнили, коли саме НБУ має право НЕ підтверджувати можливість здійснення 

операції. А саме, якщо за результатами аналізу документів: 

- виявлено ознаки, що можуть свідчити про здійснення банками ризикової 

діяльності; 

- зроблено висновок, що характер/ наслідки таких операцій можуть нести реальну чи 

потенційну небезпеку використання такого банку з метою легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування 

розповсюдження зброї масового знищення. 

Окрім цього НБУ виділив 15 ознак того, що банк «здійснює ризикову діяльність» (перелік 

затверджений Постановою НБУ  № 778 від 10.11.2015р.). Серед них є як очевидні 

(наприклад, здійснення банком чи його клієнтами операцій з використанням втрачених, 

викрадених, підроблених документів), так і досить спірні (проведення клієнтами банку 

операцій, що не мають «очевидної економічної доцільності»). При цьому тягар доведення, 

що в діях клієнта або банку немає ознак здійснення ризикової діяльності, покладається на 

банк.  

http://wts.ua/wp-content/uploads/2015/12/ss21.jpg
http://wts.ua/wp-content/uploads/2015/12/ss1.jpg
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2. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ У 2016 

РОЦІ» ВІД 24.12.2015Р. № 909-VIII  

Податок на прибуток 

- квартальний звітний період наростаючим підсумком. Водночас річний звітний період 

передбачено для новостворених підприємств, сільгоспвиробників і платників, що мають 

дохід за попередній рік не більше 20 млн. грн.; 

- скасування щомісячних авансових внесків починаючи із 1 січня 2016 року. До 31 грудня 

2016р. необхідно буде сплатити авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток, 

нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016р.; 

- збережено авансові внески при виплаті дивідендів; 

- збережено ставку податку на прибуток на рівні 18%; 

- урегульовано ситуацію з ОСББ щодо норм статутних документів, які дають можливість 

бути неплатниками податку на прибуток. 

ПДВ 

Ставки: 20%, 7% (для лікарських засобів) і 0%. При цьому перелік операцій, що 

підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (ст. 195 Податкового кодексу України 

від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ)) залишається без змін. 

Натомість внесено низку змін в частині операцій, звільнених від оподаткування (ст. 197). 

Зокрема, не звільняються від оподаткування операції з постачання на митній території 

України та вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур. 

База для оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених 

товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін (раніше - їх собівартості). 

Статтею 200 ПКУ передбачено формування двох реєстрів на відшкодування ПДВ: для 

платників, що відповідають критеріям, визначеним для автоматичного відшкодування сум 

податку; для решти платників. 

З метою забезпечення прозорості функціонування таких реєстрів додано пп. 200.7.2 і 

200.7.3. Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюватиметься в 

хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до кожного відповідного 

Реєстру. У свою чергу, Державна фіскальна служба щодня публікуватиме на своєму сайті 

реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. 

Відповідно до п. 1 Прикінцевих положень норма щодо запровадження реєстрів набирає 

чинності з 1 лютого 2016р. 

Змінено перерозподіл сум ПДВ для аграріїв (п. 2 ст. 209): 

- за операціями із зерновими і технічними культурами - 85% до держбюджету 15% на 

спецрахунки; 

- за операціями з продукцією тваринництва - 20% до держбюджету, 80% на спецрахунки; 
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- за іншими операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами - 50х50%. 

Акцизний податок 

Для натуральних виноградних вин ставка не змінилася - 0,01 грн. за 1 літр. По решті 

алкогольних позицій - збільшення у півтора-два рази: пиво - 2,48 грн./л (з 1,24), кріплені 

вина - 7,16 (3,58), шампанське - 10,40 (5,20), вермути - 7,16 (3,58), інші зброджені напої - 

105,80 за 1 літр 100-відсоткового спитру (70,53), сидр і перрі - 0,95 (0,63) тощо. 

По тютюнових виробах збільшилася специфічна ставка. Приміром для сигарет із фільтром 

вона зросла з 227,33 до 318,26 грн. за 1000 штук, тоді як адвалорна ставка акцизного 

податку залишилася на рівні 12%. Мінімальне акцизне податкове зобов’язання зросло з 

304,11 до до 425,75 грн. за 1 000 штук. 

По пальному змінилися і ставки, і одиниці виміру. Так, для бензинів було 202 євро/т, а 

стало 171,50 євро за 1 000 літрів; для дизпалива (важких газойлів) фіскальне навантаження 

змінилося зі 100 і 132 євро/т до 95 і 125,50 євро за 1 000 літрів. 

Статтею 231 запроваджуються електронні акцизні накладні при реалізації пального, з 1 

березня 2016р. діятиме перехідний період для такого нововведення, з 1 квітня 2016р. 

акцизні накладні функціонуватимуть повноцінно. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Ставки змінилися: тепер застосовується 18% до будь-якої суми доходів. Виняток 

становлять пенсіонери, що одержують понад три розміри «мінімалки» (з 1 січня 2016р. – 

4 134 грн.), - з них із суми такого перевищення ПДФО справлятиметься за ставкою 15%. 

Водночас для доходів, нарахованих як виграш чи приз на користь резидентів або 

нерезидентів, ставка ПДФО дорівнюватиме 18% (раніше - подвійний розмір бази 

оподаткування, або 30%). Пасивні доходи: ставка ПДФО 18% (раніше 20%), крім 

дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками 

податку на прибуток підприємств. Для таких доходів залишається ставка 5%. 

Податкова соціальна пільга надаватиметься в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для 

працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного 

податкового року.  

Виключено підпункт «є» пункту 176.1 ст. 176 щодо обов’язку платників подавати 

податкову декларацію за результатами року, якщо протягом такого року доходи 

нараховувалися від двох і більше податкових агентів, а їх сума перевищувала 120 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року 

(у нашому випадку 146 160 грн.). 

Для фізичних осіб - підприємців скасовано обов’язок сплати авансового внеску з ПДФО у 

відсотках до минулого року, а кінцеві терміни сплати податку суттєво перенесено - на 20 

квітня, 20 липня і 20 жовтня. Також у Законі з’явилося застереження про те, що авансовий 

платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується. 

Екологічний податок 

Збільшено ставки за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення: азоту оксидів до 1968,65 грн./т (з 1553,79), 

ацетону - 738,45 (582,83), вуглеводнів - 111,26 (87,81), озону - 1968,65 (1553,79) тощо. 
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Відповідним чином зросли і ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у 

водні об’єкти. 

Рентна плата 

Природний газ виключено зі складу плати за транзитне транспортування трубопроводами 

територією України. Знижено ставки рентної плати за видобуток газу: 

- природного газу, видобутого з покладів до 5000 м, - з 70 до 29%; 

- з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 м, - з 55 до 29%; 

- з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 м, - з 28 до 14%. 

Водночас з’явилася рентна плата за видобуток бурштину - 25%. 

Крім того, ст. 254.4 збільшено ставки рентної плати за користування радіочастотним 

ресурсом України, ст. 255.5 збільшено ставки рентної плати за спеціальне використання 

води, а ст. 256.3 збільшено ставки рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів. 

Змінилися в бік підвищення і ставки рентної плати за транспортування, транзитне 

транспортування природних ресурсів територією України: 

- 0 за транзитне транспортування 1000 куб. м природного газу за кожні 100 км відстані 

відповідних маршрутів його транспортування (було 0,21 дол. США); 

- 2,4 дол. США за транзитне транспортування 1 т аміаку за кожні 100 км відстані 

відповідних маршрутів його транспортування (було 0,56 дол. США). 

Ставки за транспортування 1 т нафти магістральними нафтопроводами, а також за 

транспортування 1 т нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами 

залишилися без змін - по 0,56 дол. США. 

Податок на майно 

Гранична ставка податку, що встановлюється місцевими органами влади, зросла на 1% - 

до 3% від розміру мінімальної заробітної плати. «Пільгові метри» не змінилися - 60 кв. м 

для квартир і 120 кв. м. для житлових будинків. Менше пощастило власникам квартир 

понад 300 кв. м та будинків понад 500 кв. м - за кожен такий об’єкт доведеться сплачувати 

25 тис. грн. податку на рік. 

Змінився об’єкт оподаткування транспортним податком: тепер це легкові автомобілі, з 

року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить 

понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати (або 1 033 500 грн. станом на 1 січня 

2016р.). 

Спрощена система оподаткування 

Для платників єдиного податку першої та другої групи критерії перебування на спрощеній 

системі сталі, і річний обсяг доходу, - 300 тис. і 1,5 млн. грн. залишились тими ж. Щодо 

спрощенців третьої групи, то для них законотворці обмежили річний обсяг доходу 5                           

млн. грн. (замість чинних раніше 20 млн. грн.), а ставку податку підвищили до 3% з ПДВ і 

5% без ПДВ. 
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Для платників єдиного податку четвертої групи збільшено ставки податку з одного 

гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду: 

- із 0,45 до 0,81% від бази оподаткування для ріллі, сіножатей і пасовищ; 

- із 0,27 до 0,49% для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях; 

 - із 0,27 до 0,49% для багаторічних насаджень; 

- із 0,09 до 0,16% для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях; 

- із 1,35 до 2,43% для земель водного фонду; 

- із 3 до 5,4% для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності 

сільськогосподарських товаровиробників або надані їм у користування, у тому числі на 

умовах оренди. 

Єдиний соціальний внесок  

Прикінцевими положеннями до кодексу вносяться зміни до Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

08.07.2010р. № 2464-VI щодо скасування утримання єдиного соціального внеску (далі – 

ЄСВ) з найманих працівників, зниження ставки нарахування ЄСВ для підприємств з 41% 

(у середньому, залежно від класу ризику) до 22% та підвищення максимальної величини 

бази нарахування єдиного внеску з 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, або до 34 450 грн. 

Запроваджено нові штрафи: 

- за невиконання узгодженого податкового повідомлення-рішення - від 10 до 100% суми 

ПДВ, зазначеної в податковій накладній. Раніше порядок застосування штрафних санкцій 

у таких випадках затверджувався центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику; 

- за порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних 

накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних 

накладних - від 2 до 40% суми акцизного податку. Раніше не було через відсутність 

самого механізму податкових накладних з акцизного податку; 

- за відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в 

Єдиному реєстрі акцизних накладних/розрахунку коригування протягом більш як 120 

календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний скласти акцизну 

накладну/розрахунок коригування, - 50% суми акцизного податку. Раніше не було з 

причини, зазначеної вище. 
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3. СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА  2016  РІК 

Закон України «Про державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015р. № 928-VIII. 

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 травня з 1 грудня 

Загальний показник 1 330 грн. 1 399 грн. 1 496 грн. 

діти до 6-ти років 1 167 грн. 1 228 грн. 1 313 грн. 

діти від 6 до 18 років 1 455 грн. 1 531 грн. 1 637 грн. 

працездатні особи 1 378 грн. 1 450 грн. 1 550 грн. 

особи, які втратили 

працездатність 1 074 грн. 1 130 грн. 1 208 грн. 
 

Мінімальна заробітна плата: 

 - у місячному розмірі: з 1 січня - 1 378 гривень, з 1 травня -1 450 гривень, з 1 грудня –                      

1 550 гривень; 

 - у погодинному розмірі: з 1 січня - 8,29 гривні, з 1 травня - 8,69 гривні, з 1 грудня - 9,29 

гривень. 
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4. КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ НА РІЗНИЦІ  

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо коригування фінансового результату 

на різниці» від 21.12.2015р.  № 19308/10/26-15-15-03-11. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 розд. IІІ Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) 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 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 двадцяти мільйонів гривень, 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), визначені відповідно до положень цього розділу. Платник 

податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за 

правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не 

перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування 

коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного 

значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені 

відповідно до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної 

сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про 

прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що 

подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої 

сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного 

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

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта 

оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень 

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

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

(податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає 

об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового 

результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього 

розділу.         

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за 

правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.         

Різниці, які виникають при коригуванні фінансового результату до оподаткування, 

встановлені статтями 138-140 ПКУ.         

Враховуючи зазначене та інформацію з листа, що річний дохід платника від будь-якої 

діяльності за 2014 рік, визначений за правилами бухгалтерського обліку (за вирахуванням 

непрямих податків) не перевищує двадцяти мільйонів гривень, «_» при визначенні об’єкту 

оподаткування за 2015 рік має право прийняти рішення про незастосування коригувань 
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фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до 

положень розд. ІІІ ПКУ (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих 

податкових (звітних) років).         

Таким правом «_» може скористатись не більше одного разу протягом безперервної 

сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу.         

Слід зазначити, що ст. 36 ПКУ встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно 

декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними 

операцій.        

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може 

бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.    

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і 

може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.  
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5. СПЛАТА РОЯЛТІ РЕЗИДЕНТУ АНГЛІЇ ЧЕРЕЗ АГЕНТА ЗА НЕВИКЛЮЧНЕ 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо сплати роялті резиденту Англії через 

агента за невиключне авторське право» від 17.12.2015р.  № 27020/6/99-99-19-02-02-15. 

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 – ПКУ).      

Перелік таких доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, 

визначено пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ. Такими доходами є, зокрема, роялті.         

Згідно з пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ 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 цього 

пункту, за ставкою в розмірі 15%в (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 – 141.4.6 

п. 141.4 ст. 141 ПКУ) 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.         

Відповідно до ст. 3 ПКУ чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування, є частиною 

податкового законодавства України. 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.   

У відносинах між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії та 

Північної Ірландії, починаючи з 11.08.1993р., застосовується Конвенція про усунення 

подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на 

доход і на приріст вартості майна (далі – Конвенція), якою передбачено оподаткування 

виплат походженням з України, безпосередньо зазначених у Конвенції, резидентам 

Сполученого Королівства Великобританії за ставкою 0%.       

Статтею 12 «Роялті» Конвенції визначено, які платежі вважаються роялті. Термін «роялті» 

при використанні в цій статті означає платежі будь-якого виду, що одержуються як 

відшкодування за користування або надання права користування будь-яким авторським 

правом на літературні твори, твори мистецтва або науки (включаючи кінематографічні 

фільми, будь-які фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення), будь-які 

патенти, торгові марки, дизайн або модель, план, таємну формулу або процес, або за 

використання, або за інформацію («ноу-хау»), що стосується промислового, комерційного 

або наукового досвіду.         

Відповідно до ст. 12 Конвенції роялті, які виникають в одній Договірній Державі і 

сплачуються резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватися в цій другій 

Договірній Державі, якщо цей резидент фактично має право на одержання цих роялті і 

підлягає оподаткуванню у відношенні роялті в цій другій Договірній Державі.         
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В Україні застосування зазначених вище процедур регламентоване положеннями ст. 103 

ПКУ.        

Відповідно до положень 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. 103 ПКУ.    

Відповідно до п. 103.3 ст. 103 ПКУ 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.     

З огляду на те, що платіж за невиключне авторське право резиденту Англії – 

бенефіціарному (фактичному) отримувачу (власнику) доходу сплачується через агента, то 

до такого платежу не застосовується положення ст. 12 Конвенції і такий платіж 

оподатковується в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 ПКУ. 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

14 

 

6. ВИЗНАЧЕННЯ 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 17.12.2015р.  № 27011/6/99-99-19-02-02-15. 

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 – ПКУ) 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» ПКУ.        

Різниці по операціях з інвестиційною нерухомістю, яка оцінюється за справедливою 

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

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 ПКУ).         

Згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ основні засоби – матеріальні активи, у тому числі 

запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, 

незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, 

бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6 000 
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гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються 

платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, 

вартість яких перевищує 6 000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або 

моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати 

введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він 

довший за рік).         

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються 

відповідно до вимог ст. 138 ПКУ.         

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 ПКУ).         

Крім того, фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму розрахованої 

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

активів (п. 138.2 ст. 138 ПКУ).         

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для 

визначення об'єкта оподаткування встановлено п. 138.3 ст. 138 ПКУ.         

Згідно з пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ розрахунок амортизації основних засобів або 

нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням 

обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I ПКУ, підпунктами 138.3.2 - 

138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування 

амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку, крім «виробничого» методу.         

Слід зазначити, що відповідно до вимог пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 ПКУ для цілей 

оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх використання у 

господарській діяльності платника податку.         

Таким чином, якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за 

справедливою вартістю, то об'єкт інвестиційної нерухомості не підлягатиме амортизації 

згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 27.04.2000р. № 92, у цьому разі платник податку не коригує фінансовий 

результат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 

ПКУ, в тому числі нараховану амортизацію. 
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7. ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ОПЕРАЦІЙ З 

БЕЗОПЛАТНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ В РЕКЛАМНИХ 

ЦІЛЯХ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування податком на додану 

вартість операцій з безоплатного розповсюдження товарів/послуг в рекламних цілях» від 

29.12.2015р. № 27999/6/99-95-42-01-16-01. 

Вартість товарів/послуг, придбаних для проведення рекламних заходів (у т.ч. для 

створення та безоплатного розповсюдження товарів/послуг рекламного призначення), 

включається до вартості товарів/послуг, які використовуються в операціях, пов’язаних з 

отриманням доходів, то вважається, що такі товари/послуги придбаваються для 

використання в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності такого 

платника податку. 

Отже, суми податку, сплачені під час придбання товарів/послуг для проведення 

рекламних заходів, відносяться до податкового кредиту такого платника податку, а 

податкові зобов’язання під час здійснення ним операцій з безоплатного розповсюдження 

товарів/послуг рекламного призначення, не нараховуються. 
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8. ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОДАТКОВІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ КОРИГУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО 

КРЕДИТУ НА ПІДСТАВІ РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ ДО ПОДАТКОВОЇ 

НАКЛАДНОЇ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо відображення в податковій декларації 

з податку на додану вартість коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту 

на підставі розрахунку коригування до податкової накладної» від 28.12.2015р.                                

№ 27867/6/99-95-42-01-16-01. 

У разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг:  

- постачальник має право зменшити податкові зобов’язання на підставі розрахунку 

коригування, зареєстрованого в ЄРПН отримувачем протягом 15-денного терміну, у 

податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його 

складено. Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням 

терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у 

податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в 

ЄРПН;  

- покупець повинен зменшити податковий кредит в податковій декларації з ПДВ за 

податковий період, на який припадає дата складення розрахунку коригування, та 

зареєструвати його в ЄРПН у встановлені терміни. 

У разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг:  

- постачальник повинен збільшити податкові зобов’язання в податковій декларації з ПДВ 

за податковий період, на який припадає дата складення розрахунку коригування, та 

зареєструвати його в ЄРПН у встановлені терміни; 

- покупець має право збільшити податковий кредит на підставі розрахунку коригування, 

зареєстрованого в ЄРПН протягом 15-денного терміну, у податковій декларації з ПДВ за 

той звітний (податковий) період, в якому його складено. 

Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, 

то покупець має право збільшити податковий кредит у податковій декларації з ПДВ за той 

звітний (податковий) період, в якому його зареєстровано в ЄРПН, але не пізніше ніж через 

365 днів з дати його складення.  

Якщо розрахунок коригування не зареєстрований в ЄРПН протягом 180 календарних днів 

або взагалі не складений на таку операцію, то:   

- у разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг податковий кредит покупця 

не може бути збільшений, але постачальник зобов’язаний збільшити суми податкових 

зобов’язань за відповідний звітний (податковий) період, в якому здійснюється зміна 

суми компенсації вартості товарів/послуг;   

- у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг податкові зобов’язання 

постачальника не можуть бути зменшені, але покупець зобов’язаний зменшити 

податковий кредит за відповідний (податковий) період, в якому здійснюється зміна 

суми компенсації вартості товарів/послуг на підставі бухгалтерської довідки.  
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9. ПОВЕРНЕННЯ ЗАЙВО ЗАРАХОВАНИХ КОШТІВ З ЕЛЕКТРОННОГО 

РАХУНКУ НА ПОТОЧНИЙ РАХУНОК  

Лист Головного управління ДФС у м.Києві «Щодо повернення зайво зарахованих коштів з 

електронного рахунку на поточний рахунок» від 23.12.2015р. № 19463/10/26-15-15-01-18. 

ГУ ДФС в м. Києві в листі від 23.12.2015р. № 19463/10/26-15-15-01-18 щодо повернення 

зайво зарахованих коштів з електронного рахунку на поточний рахунок прийшла до 

наступного висновку: 

У разі, якщо платник податку виявив бажання зайво зараховані кошти на електронний 

рахунок перерахувати до бюджету або на поточний рахунок, то такий платник податку 

зобов’язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з ПДВ Заяву про 

повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку в СЕА 

платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (далі 

– додаток (Д4)).         

В такому випадку у додатку (Д4) платник податку зобов’язаний заповнити таблицю про 

відомості щодо суми коштів на рахунку в СЕА, що перевищує суму, яка підлягає 

перерахуванню до бюджету (далі - таблиця про відомості).         

Всі графи таблиці про відомості підлягають обов’язковому заповненню, незалежно від 

того, який напрямок перерахування коштів вказаний платником у текстовій частині під 

таблицею про відомості додатка (Д4).         

Сума коштів на електронному рахунку платника, що може бути перерахована платнику на 

поточний рахунок, зазначається у графі 5 таблиці про відомості та визначається як різниця 

граф 1, 2 та 3 (гр.1 - гр.2 - гр.3).       

У спеціальному полі під таблицею про відомості платник податку вказує відповідну суму 

прописом та цифрою та одночасно в обов’язковому порядку вказує реквізити власного 

поточного рахунку, на який він бажає отримати вказані кошти. При цьому, така сума не 

може перевищувати показник графи 5 таблиці про відомості. 
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10. ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМНОГО ТОВАРУ 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо оподаткування безоплатно наданих 

товарів» від 23.12.2015р.  № 19494/10/26-15-12-04-12. 

ДФС України в листі від 23.12.2015р. № 19494/10/26-15-12-04-12 повідомила, що 

відповідно до пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                           

№ 2755-VI (далі - ПКУ) безоплатно наданими товарами визначаються товари, що 

надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не 

передбачається грошова або будь-яка компенсація вартості таких товарів чи їх 

повернення, або без укладення таких договорів.         

Згідно пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПКУ дохід з джерелом їх походження з України - будь-

який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів 

їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди 

іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) 

економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді спадщини, подарунків, 

виграшів, призів.         

Водночас, пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що додаткові блага - кошти, 

матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються 

(надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною 

платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за 

цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім 

випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ).         

Відповідно до пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до складу загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як 

додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 ПКУ) у вигляді вартості 

безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а 

також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально 

призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у підпункті 165.1.53 

пункту 165.1 статті 165 ПКУ.         

Однак, оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі одержаних у вигляді 

додаткового блага, виходячи з положень ПКУ, розглядається лише у разі їх одержання 

безпосередньо конкретним платником податку.         

Враховуючи те, що під час проведення рекламної акції здійснюється розповсюдження 

рекламного товару, а споживачами реклами є невизначене коло платників податку, то 

вартість такого товару не розглядається як дохід фізичних осіб - споживачів таких 

рекламних заходів та, відповідно, не є об'єктом оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб та військового збору. 
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11. ОПОДАТКУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ, ЯКА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ 

ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ СВОЇМ ПРАЦІВНИКАМ ТА НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА 

УМОВАМИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування матеріальної 

допомоги, яка виплачується юридичною особою своїм працівникам та не передбачена 

умовами колективного договору» від 18.12.2015р. № 11838/Т/99-99-17-03-03-14. 

Відповідно до ст. 91 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. підприємства, 

установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть 

встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги 

для працівників.         

З метою оподаткування матеріальна допомога, що надається без встановлення умов та 

напрямів її витрачання, відноситься до нецільової благодійної допомоги.         

Особливості оподаткування благодійної допомоги встановлено п. 170.7 ст. 170 

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

 Абзацом першим пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ передбачено, що не включається до 

оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі 

матеріальної, що надається, зокрема, резидентами-юридичними особами на користь 

платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не 

перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим                       

пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (у 2015 році – 1 710 

гривень). Перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню на 

підставі пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ у джерела виплати за ставками, визначеними               

п. 167.1 ст. 167 ПКУ.         

При цьому благодійник-юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової 

благодійної допомоги у податковій звітності.         

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника-юридичної особи 

платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, 

якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного 

податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим                     

пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ.        

Враховуючи викладене, сума нецільової благодійної допомоги, що надається юридичною 

особою працівнику у розмірі, який у 2015 році не перевищує 1 710 грн., не включається до 

оподатковуваного доходу такого працівника, тобто не оподатковується податком на 

доходи фізичних осіб. Разом з цим сума перевищення нецільової благодійної допомоги 

над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника податку як інші доходи і підлягає оподаткуванню податком на доходи 

фізичних осіб за ставками 15(20) відс., визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ. 
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12. ЩОДО ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ З 

КОНТРАГЕНТАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ КОНТРОЛЬОВАНИМИ У РАЗІ 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НОВОГО ПЕРЕЛІКУ 

ДЕРЖАВ (ТЕРИТОРІЙ) ТА ЩОДО КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ 30 

ВІДСОТКОВОГО ОБМЕЖЕННЯ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо визнання господарських операцій 

платника податків з контрагентами-нерезидентами контрольованими у разі затвердження 

Кабінетом Міністрів України нового переліку держав (територій) та щодо коригування 

фінансового результату до оподаткування у разі застосування 30 відсоткового обмеження» 

від 17.12.2015р. № 27017/6/99-99-19-02-02-15. 

Відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України  від 

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

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до 

зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) 

до такого переліку.         

Під час визначення переліку держав (територій) Кабінет Міністрів України враховує такі 

критерії:        

- держави (території), у яких загальна ставка податку на прибуток підприємств 

(корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;         

- держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін 

інформацією.         

Затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій) центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює 

щороку в офіційних друкованих виданнях та на своєму офіційному веб-сайті із 

зазначенням ставок податку на прибуток підприємств (корпоративний податок). 

Інформація про зміну ставок опубліковується протягом трьох місяців з дати їх зміни.         

Слід зазначити, що протягом 2015 року діяло декілька затверджених розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України переліків, а саме:         

- Перелік держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний 

податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013р. № 1042 (діє до 

14.05.2015р.);         

- Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2                 

пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14.05.2015р. № 449-р (далі – Розпорядження № 449) (термін дії з 

14.05.2015р. по 16.09.2015р.);         

- Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2                     

пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 16.09.2015р. № 977-р (діє з 16.09.2015р.).        
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Так, Австрійська Республіка перебувала у Переліку держав (територій), які відповідають 

критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, затвердженому 

Розпорядженням № 449, з 14.05.2015р. по 01.07.2015р.         

З урахуванням положень пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, для визнання 

господарських операцій платника податків з контрагентами-нерезидентами 

контрольованими застосовується затверджений Кабінетом Міністрів України перелік 

держав (територій), чинний на час здійснення таких господарських операцій, за умови 

дотримання вартісного критерію, встановленого пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ. 

При цьому обсяг таких операцій розраховується за період перебування держави 

(території) у переліку.        

Тобто, господарські операцій платника податків з контрагентами Австрійської Республіки 

визнаються контрольованими з 14.05.2015р. по 01.07.2015р. за умови дотримання 

вартісного критерію.         

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування у разі застосування 30 

відсоткового обмеження.        

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ у редакції, чинній з 01.01.2015р., об'єктом 

оподаткування податку 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 ІІІ ПКУ.        

До податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, належать 

різниці, що виникають по операціях з нерезидентами з придбання (продажу) товарів, 

робіт, послуг.         

Так, відповідно до п. 140.5 ст. 140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) 

періоду збільшується, зокрема, на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі 

необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у п. 140.2 та у пп. 140.5.5 п. 140.5 

ст. 140 ПКУ та операцій, які визнані контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), 

придбаних у нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у                           

пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 ПКУ (пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ).        

Таким чином, платник податку для проведення коригування фінансового результату 

відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ при здійсненні операцій з придбання 

товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, у нерезидента, зареєстрованого 

у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, використовує договірну (контрактову) вартість товарів 

(робіт, послуг) незалежно від того, чи відображені витрати на їх придбання при 

формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського 

обліку у звітному періоді. 
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13. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗА ЛИСТКОМ 

НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ, У РАЗІ ЯКЩО ЙОГО НАДАНО ПІДПРИЄМСТВУ ПІСЛЯ 

ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА  

Лист Головного управління ДФС в Вінницькій області «Щодо порядку нарахування та 

виплати за листком непрацездатності, у разі якщо його надано підприємству після 

звільнення працівника, а також порядку нарахування та сплати єдиного внеску в такому 

випадку» від 14.12.2015р.  № 3338/9/02-32-17-00. 

Виплата лікарняних після дати звільнення працівника не порушує вимог ст. 116 Кодексу 

законів про працю від 10.12.1971р., але виплатити нараховані лікарняні підприємство 

зобов’язане в найближчий після нарахування день для виплати заробітної плати, а 

допомогу з Фонду – після надходження коштів на рахунок.         

Згідно з абзацом сьомим частини першої ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного 

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

№ 2464-VI (далі – Закон про ЄВ) платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, 

установи, організації, які використовують найману працю, та органи, які виплачують 

допомогу по тимчасовій непрацездатності відповідно до законодавства для осіб, 

зазначених, зокрема, у п. 11 частини першої цієї статті.         

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених в абзаці сьомому частини 

першої ст. 4 Закону про ЄВ, є, зокрема, суми оплати перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по 

тимчасовій непрацездатності.         

Відповідно до загальних положень цього Закону страхувальники – це роботодавці та інші 

особи, які відповідно до цього Закону зобов’язані сплачувати єдиний внесок.         

Застрахована особа – це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) 

та/або за яку сплачується чи сплачувався в установленому законом порядку єдиний 

внесок.         

Після звільнення працівника підприємство не несе обов’язку страхувальника, а відповідно 

і платника страхових внесків.         

Отже, особам, яким після звільнення нараховано допомогу по тимчасовій 

непрацездатності, єдиний внесок на зазначені суми не нараховується. 
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14. ЗАСТОСУВАННЯ ПОНИЖУЮЧОГО КОЕФІЦІЄНТА З ЄДИНОГО ВНЕСКУ 

ДО СУМИ НАРАХОВАНОЇ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Застосування пониж. коеф. з ЄВ до суми 

нарахованої мінімальної заробітної плати» від 11.12.2015р.  № 26973/10/28-10-06-11. 

У разі дотримання умов, визначених пунктом 9 прим. 5 розділу VIII «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

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

Закон № 2464-VI), платники єдиного внеску мають право з метою зменшення 

навантаження на фонд оплати праці застосувати понижуючий коефіцієнт до ставки 

єдиного внеску.        

Разом з тим, відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону № 2464-VI у разі, якщо база 

нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не 

перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який 

нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який 

нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для 

відповідної категорії платника.         

Також відповідно до частини шостої статті 8 Закону № 2464-VI у разі якщо база 

нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове 

забезпечення, дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата 

(грошове забезпечення, дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної 

категорії платника. 


