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1. ПРОЕКТ ЗМІН ПОРЯДКУ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК 

Проект Закону від 02.04.2013р., реєстраційний номер 2679. 

До Верховної Ради України внесено розроблений законопроект, яким пропонується 

внесення до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI таких змін: 

- забороняється проведення будь-яких перевірок податковими органами на підставі 

анонімних заяв, скарг та інших звернень, а також будь-який інший необґрунтованої 

інформації; 

- документальні позапланові перевірки можуть проводитися у разі отримання не будь-

який, а тільки обґрунтованої інформації про ухилення від оподаткування виплаченої 

заробітної плати. 
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2. КАБМІН ПРОПОНУЄ ЗАБОРОНИТИ УТОЧНЮВАТИ ПЕРЕВІРЕНИЙ 

ПОДАТКІВЦЯМИ ПЕРІОД 

Проект Закону від 08.04.2013р. № 2752. 

КМУ розроблено законопроект про обмеження проведення контрольних заходів, подання 

уточнюючих розрахунків та посилення відповідальності посадових осіб контролюючих 

органів. 

Проектом передбачено такі нововведення: 

- за прийняття неправомірних рішень, що впливають на права та обов'язки платників 

податків, у тому числі, якими визначаються податкові або грошові зобов'язання, посадові 

особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом; 

- платник податків не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним 

податкових декларацій за будь звітний період, за який контролюючим органом 

проводилася документальна планова перевірка; 

- забороняється проведення документальної позапланової перевірки платника податків за 

періоди, за які проведено документальну планову перевірку, крім випадків, коли посадові 

особи органу податкової служби, які проводили таку перевірку, притягнуті до 

дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні 

правопорушення або правопорушення у сфері службової діяльності, пов'язані з цим 

платником податку; 

- обмеження на проведення позапланових перевірок платників податків, не поширюються 

на перевірки, які: 

а) проводяться на виконання постанови (ухвали) суду або з метою перевірки підстав, які 

свідчать про порушення розрахунку бюджетного відшкодування ПДВ; 

б) пов'язані з прийняттям заходів за наслідками зустрічних звірок, здійснених у зв'язку з 

проведенням документальної планової перевірки. 
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3. ФОРМА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНИХ ОСІБ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Інформації про 

пов'язаних осіб, що подається великим платником податків до Міндоходів України» від 

12.03.2013р. № 391. 

Міністерство фінансів України затвердило форму інформації про пов'язаних осіб, 

представленої великим платником податків у Міндоходів в процесі укладання договору 

про ціноутворення для цілей оподаткування, яка набуде чинності в день офіційного 

опублікування. 

Нагадаємо, що в договорі про ціноутворення визначаються звичайні ціни та порядок їх 

застосування. 

Як і було передбачено проектом, у формі відображаються дані про: 

- юридичних осіб, що здійснюють контроль за господарською діяльністю великого 

платника податків, контрольованих таким платником податку або перебувають під 

спільним контролем з таким платником податку; 

- учасників об'єднання підприємств; 

- фізичних особах або членах їх сімей, здійснюють контроль за великим платником 

податків; 

- посадових особах великого платника податків, уповноважених здійснювати від імені 

платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення 

правових відносин, а також про членів їх сімей. 
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4.  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

заповнення форм фінансової звітності» від 28.03.2013р. № 433. 

Міністерство фінансів України затвердило Методичні рекомендації, в яких розглядається 

питання розкриття інформації за статтями балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про 

фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про 

власний капітал. 

Рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими 

юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ та 

підприємств, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти 

фінансової звітності). 

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73. 
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5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПІЛЬГИ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку інформування 

роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової 

соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на 

податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність порушень» від 

07.03.2013р. № 384. 

Міністерство фінансів України перезатвердило Порядок інформування роботодавців 

платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, 

позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну 

пільгу та форми Повідомлення про наявність порушень. 

Порядок поширюються на роботодавців, працівники яких допустили порушення 

застосування податкової соціальної пільги. 

Відповідно до Порядку, структурний підрозділ органу ДПС складає Повідомлення про 

наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, якщо платник отримував 

її більше ніж за одним місцем нарахування (виплати) доходу або під час отримання 

доходів, зазначених у підпункті 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI. 

У Повідомленні про порушення ДПС, зокрема, зазначає про відновлення права працівника 

на соціальну пільгу, яка починає застосовуватись з податкового місяця, що настає за 

місяцем, в якому суми недоплати ПДФО та штраф у розмірі 100% суми недоплати 

повністю погашені платником на підставі включення таких сум до його річної декларації, 

у разі якщо такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника. 

Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим):  

- роботодавцю - юридичній особі - якщо його передано посадовій особі такої юридичної 

особи під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення;  

- роботодавцю - фізичній особі - якщо його вручено їй особисто чи її законному 

представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її 

місцезнаходження з повідомленням про вручення. 
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6. ФОРМУ ПОДОРОЖНЬОГО ЛИСТА ВІДМІНЕНО  

Наказ Державної служби статистики України «Про визнання таким, що втратив чинність, 

наказу Державного комітету статистики України від 17 лютого 1998 року №74 «Про 

затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля 

та Інструкції про порядок її застосування» від 19.03.2013р. № 95. 

Державна служба статистики України скасувала типову форму № 3 «Подорожній лист 

службового легкового автомобіля» та Інструкцію про порядок її застосування. 

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень», 

скасовується необхідність застосування подорожнього листа в рамках документального 

оформлення автомобільних перевезень та відповідальність за незастосування. 

Після набрання чинності даного наказу роль податково-бухгалтерського підтверджуючого 

документа в операціях, пов'язаних з використанням легкових автомобілів, може 

виконувати саморобна форма, намальована за зразком скасованого подорожнього листа і 

узгоджена з загальними вимогами до первинних документів, передбачених положенням 

про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку . 

 

  



 

8 

 

7. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ З ОСОБЛИВОГО ПОДАТКУ НА 

ОПЕРАЦІЇ З ВІДЧУЖЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ОПЕРАЦІЙ З 

ДЕРИВАТИВАМИ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Декларації з особливого 

податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами» від 

24.04.2013р. № 2174/7/99-99-19-04-03-17. 

Міністерством доходів і зборів України розроблено проект наказу «Про затвердження 

Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з 

деривативами, Порядку заповнення та подання Декларації з особливого податку на 

операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами». 
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8. ЩОДО СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ 

Лист Державної податкової служби України «Стосовно деяких питань складання 

податкової накладної» від 04.03.2013р. № 3341/6/15-3115. 

ДПС України роз’яснила, що електронний цифровий підпис, що накладається на 

податкову накладну при її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, та підпис, 

що скріплює цю накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, якій 

делеговано право підпису податкових накладних. 

Крім цього, ДПС України нагадує, що платник податку зобов'язаний надати покупцю 

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

печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) в 

один з таких способів: 

- у паперовому вигляді; 

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

законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови 

реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. 

При цьому Податковим кодексом України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) 

визначено, що при складанні податкової накладної в електронній формі складання її у 

паперовому вигляді не є обов'язковим. 

Обмеження щодо формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, 

складених в електронній формі, ПКУ не передбачено. 
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9. АВАНСИ З ПРИБУТКУ ПОГАШАЮТЬСЯ ПЕРЕПЛАТОЮ ТІЛЬКИ НА 

ПІДСТАВІ  ЗАЯВИ 

Лист Державної податкової служби України «Про розгляд листа (стосовно зарахування 

переплати з податку на прибуток в рахунок сплати авансових внесків з податку на 

прибуток)» від 01.04.2013р. № 4420/6/15-14-15-13. 

ДПС України зазначила, що зарахування надміру сплачених грошових зобов'язань з 

податку на прибуток у рахунок сплати щомісячних авансових внесків може бути 

здійснено на підставі поданої платником податків заяви про таке зарахування. 

Автоматично (без заяви) погашати зобов'язання по сплаті авансових внесків з прибутку за 

рахунок переплати з цього податку податківці все ще відмовляються, виправдовуючись 

тим, що для цих платежів передбачені різні бюджетні рахунки. 
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10. ЩОДО НАРАХУВАННЯ ЄСВ НА ВАРТІСТЬ ОПЛАТИ НАЙМАНОГО ЖИТЛА 

Лист Пенсійного фонду України «Щодо сплати ЄСВ при оплаті найманого житла» від 

11.03.2013р. № 6211/03-20. 

Пенсійний фонд України відзначає, що договір оренди, укладений для вирішення 

виробничих питань, не є базою для нарахування єдиного внеску. Відповідно, єдиний 

внесок при сплаті на користь фізичної особи орендної плати згідно з договором найму 

(оренди) приміщення  не нараховується. 

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

житла, гуртожитків), належать до фонду оплати праці як виплати соціального характеру у 

грошовій і натуральній формі. 

Отож, оплата житла згідно з договором найму (оренди), укладеним для проживання 

працівника підприємства, є базою для нарахування єдиного внеску. 

 


