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1. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ  

Парламент прийняв за основу проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо трансферного ціноутворення)» (законопроект від 27.01.2015р.                    

№ 1861). Законодавчим актом уточнюються окремі норми щодо регулювання 

трансфертного ціноутворення в Україні.  

Так, у документі пропонується внести зміни до Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI, зокрема:  

- виключити норми, які застосовують правила трансферного ціноутворення при 

оподаткуванні ПДВ;  

- збільшити з 5 до 20 млн. грн. обсяг контрольованих операцій з одним контрагентом, 

при досягненні якого платники податків зобов’язані подавати звіт про такі 

контрольовані операції;  

- уточнити визначення пов’язаних осіб, а саме: при визначенні критеріїв пов’язаності 

осіб збільшити з 20% до 50% частку володіння корпоративними правами кожної особи 

в наступній юридичній особі в ланцюгу;  

- законодавчо закріпити необхідність визначення переліку товарів, які мають біржове 

котирування КМУ;  

- уточнити порядок взаємодії територіальних органів із центральним органом виконавчої 

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

якщо такий територіальний орган виявив факти проведення платником контрольованих 

операцій, звіт про які не подано;  

- зменшити штраф за недекларування контрольованих операцій - з 5% до 1% суми не 

задекларованих у звіті контрольованих операцій;  

- внести технічну правку щодо визначення рівня рентабельності контрольованих 

операцій в умовах трансферного ціноутворення, визначення звичайної ціни тощо. 
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2. НОВИЙ ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ СТРАХУВАЛЬНИКАМИ 

ЗВІТУ ЩОДО СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ  

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» від 14.04.2015р. № 435. 

Міністерство фінансів України наказом від 14.04.2015р. № 435 затвердило Порядок 

формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Крім цього, затверджено: 

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, 

допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма 

№ Д4); 

- Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного 

внеску (форма № Д5); 

- Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, 

які підлягають сплаті, та суми доплати до фіскальних органів (форма № Д6); 

- Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання 

(форма № Д7); 

- Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

- Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до 

законодавства. 

Наказ набрав чинності 30.04.2015р.  

З 01.06.2015р.  звіти за звітний період «травень 2015 року» подаються за новою формою 

згідно з Порядком  формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015р. № 435.  
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3. СКАСОВАНО СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ «ПОДАТКОВІ 

РІЗНИЦІ»  

Наказ  Міністерства фінансів України «Про визнання такими, що втратили чинність, 

деяких наказів Міністерства фінансів України» від 31.03.2015р. № 391. 

Міністерство фінансів України наказом від 31.03.2015р. № 391 визнало такими, що 

втратили чинність, свої накази:  

- «Про затвердження Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці» від 

25.01.2011 р. № 27;  

- «Про затвердження Порядку відрахування в доход державного бюджету 10 відсотків 

вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних 

стандартів щодо її якості» від 09.11.1993р. № 86. 
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4. ЩОДО ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ У 2015 РОЦІ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про звітність з податку на прибуток 

підприємств у 2015 році» від 29.04.2015р.  № 15562/7/99-99-15-02-01. 

ДФС України у листі від 29.04.2015р. № 15562/7/99-99-15-02-01 нагадала, що новою 

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

передбачено права платника податку, який сплачує авансовий внесок, подавати 

декларацію з податку на прибуток за перший квартал у разі неотримання ним прибутку 

або отримання збитку. 

Декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому 

органу, в якому перебуває на обліку платник податків. При цьому платник податків 

зобов'язаний за кожний звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у 

разі наявності показників, які підлягають декларуванню, подавати податкові декларації 

щодо кожного окремого податку, платником якого він є. 

У разі подання декларації, заповненої з порушенням, такий контролюючий орган 

зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у 

прийнятті його декларації із зазначенням причин такої відмови. 

Враховуючи це, ДФС України зобов'язує податкові інспекції у разі подання декларації з 

податку на прибуток за період, що не відповідає звітному, направляти кожному такому 

платникові податку повідомлення про відмову у прийнятті звітності. 
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5. ЩОДО СТРОКІВ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ 

ОПЕРАЦІЯМИ У СФЕРІ ЗЕД 

Згідно зі ст. 1. Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» 

від 23.09.1994р. № 185/94-ВР (далі – Закон № 185) виручка резидентів у іноземній валюті 

підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати 

заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати 

митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що 

експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з 

моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання 

послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку 

потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері економічного розвитку. 

Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, 

коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового 

платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що 

імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері економічного розвитку (ст. 2 Закону № 185). 

Разом з тим, відповідно до змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний 

ринок» від 06.11.2012р. № 5480-VI до Закону № 185, які набрали чинності з 17.11.2012р., 

Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші 

строки розрахунків, ніж ті, що визначені ч. 1 ст. 1 та ст. 2 Закону № 185. 

Зокрема, п. 1 постанови Правління Національного банку України «Про врегулювання 

ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 03.03.2015р.                                  

№ 160  (далі – Постанова № 160) встановлено, що розрахунки за операціями з експорту та 

імпорту товарів, передбачені в ст. 1 та ст. 2 Закону № 185, здійснюються у строк, що не 

перевищує 90 календарних днів. 

Постанова набрала чинності з 04.03.2015р. та діє до 03.06.2015р. включно (п. 9 Постанови 

№ 160). 

З урахуванням викладеного, починаючи з 04.03.2015р. на період до трьох місяців 

розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), передбачені в                     

ст. 1 та ст. 2 Закону № 185, здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних 

днів. 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1086.218.16#st1
http://docs.dtkt.ua/doc/1086.218.16#st2


ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

7 

 

6. ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПОДАТКОВОЇ ЗНИЖКИ ЗА ЗВІТНИЙ РІК СУМ 

ВИТРАТ, ПОНЕСЕНИХ У МИНУЛОМУ РОЦІ НА ОПЛАТУ ВАРТОСТІ 

НАВЧАННЯ ЗА МІСЯЦІ ЗВІТНОГО РОКУ 

Наказ  Державної фіскальної служба України «Про затвердження Узагальнюючої 

податкової консультації щодо включення до податкової знижки за звітний рік сум витрат, 

понесених у минулому році на оплату вартості навчання за місяці звітного року» від 

06.04.2015р. № 247. 

ДФС України наказом від 06.04.2015р. № 247 затвердила Узагальнюючу податкову 

консультацію щодо включення до податкової знижки за звітний рік сум витрат, понесених 

у минулому році на оплату вартості навчання за місяці звітного року. 

Податківці роз'яснили, що оскільки: 

 - до податкової знижки за звітний календарний рік дозволено включати витрати за 

навчання протягом звітного податкового року, 

 - відповідно до умов договору про надання освітньої послуги (навчання) платником 

здійснюється оплата за місяці навчального року, який включає місяці календарного року 

наступного за звітним, одним платіжним документом (квитанцією), 

то при включенні до податкової знижки за звітний рік слід враховувати суму витрат 

(частину) у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом 

звітного податкового року. 

Решта суми, сплаченої за таким платіжним документом (квитанцією), може бути 

включена платником податку при реалізації права на податкову знижку у наступному 

році.     
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7. ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ СПЛАТИ 

(ПЕРЕРАХУВАННЯ) ПОДАТКІВ 

ДФС України розробила та опублікувала листівку щодо відповідальності, яка передбачена 

за порушення правил сплати (перерахування) податків від 07.04.2015р. № б/н. 

У документі, зокрема, вказано, що у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену 

суму грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток 

підприємств, рентної плати протягом встановлених строків, такий платник притягується 

до відповідальності у вигляді штрафу 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.     
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8. ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ПРИ ПОСТАЧАННІ 

САМОСТІЙНО ВИГОТОВЛЕНИХ ТОВАРІВ 

ДФС України розробила листівку від 08.04.2015р. про порядок складання податкової 

накладної при постачанні самостійно виготовлених товарів та зазначила наступне. 

Якщо «першою подією» є попередня оплата за товар, який ще не виготовлено, то на дату 

отримання такої попередньої оплати постачальник - платник ПДВ повинен визначити 

податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з договірної вартості такого товару, скласти 

податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі -

ЄРПН). 

Якщо при оприбуткуванні на баланс підприємства/установи власно виготовленого товару, 

його виробнича собівартість перевищить договірну вартість (з якої були визначені 

податкові зобов’язання на дату отримання передоплати та, відповідно, складена податкова 

накладна), то на дату його оприбуткування на баланс платник податку повинен скласти 

другу податкову накладну виходячи з різниці між виробничою собівартістю та договірною 

вартістю такого товару. 

У податковій накладній, яка складена на різницю між виробничою собівартістю та 

договірною вартістю, у верхній лівій частині робиться відповідна помітка «Х» та 

зазначається тип причини: 17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно 

виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання. Така податкова 

накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН. 

Якщо першою подією при постачанні власно виготовленого товару буде відвантаження 

такого товару, і його виробнича собівартість перевищить договірну вартість, то на дату 

відвантаження платник податку повинен скласти дві податкові накладні: одну – виходячи 

з договірної вартості товару, а другу на різницю між виробничою собівартістю та 

договірною вартістю з типом причини 17 - складена на суму перевищення собівартості 

самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання. 

Крім цього, ДФС України розглянула питання щодо порядку визначення бази 

оподаткування ПДВ при постачанні самостійно виготовлених товарів. 

Так, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг 

не може бути нижче їх виробничої собівартості, визначеної відповідно до П(С)БО 16 

«Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318. 

Аналогічне роз'яснення міститься у листі «Щодо визначення бази оподаткування ПДВ при 

постачанні самостійно виготовлених товарів» від 07.04.2015р. № 12082/7/99-99-19-                  

03-02-17. 
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9. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОНИЖУЮЧОГО КОЕФІЦІЄНТА З ЄСВ 

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

застосування понижуючого коефіцієнта]» від 09.04.2015р.  № 12518/7/99-99-17-03-01-17. 

ДФС України у листі від 09.04.2015р. № 12518/7/99-99-17-03-01-17 розглянула окремі 

питання щодо застосування понижуючого коефіцієнта з єдиного соціального внеску (далі 

– ЄСВ) та зазначила, зокрема, наступне. 

Понижуючий коефіцієнт за новими правилами можна використовувати при нарахуванні 

зарплати (доходів) за весь березень 2015 року. 

Оскільки понижуючий коефіцієнт не застосовується до ставки ЄСВ для підприємств, 

установ, організацій за працюючих інвалідів  (8,41 %) та до всіх ставок ЄСВ у вигляді 

утримання (3,6 %, 6,1 %, 2,6 %, 2 %, 2,85 %), то при розрахунку всіх показників кількість 

працюючих інвалідів та нарахована їм зарплата не враховуються. 

Проте фізичні особи - підприємці на виплати працівників – інвалідів нараховують ЄСВ по 

ставці відповідно до класу професійного ризику виробництва. Тому при визначенні 

понижуючого коефіцієнта розрахунок здійснюється з урахуванням як кількості 

працівників – інвалідів, так і нарахованих їм виплат. 
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10.  ПРО СТРОКИ АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

ДФС України на своєму сайті оприлюднила листівку «За якими групами класифікуються 

основні засоби та інші необоротні активи для цілей податкового обліку та які мінімально 

допустимі строки їх амортизації?» від 23.04.2015р. № б/н. У ній податківці нагадали про 

мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, 

зазначені у пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                      

№ 2755-VI (далі - ПКУ), для 16 груп необоротних активів. Також вони зауважили, що 

зазначені мінімально допустимі строки амортизації використовуються з урахуванням 

такого.  

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у 

бухгалтерському обліку менші за мінімально допустимі строки амортизації основних 

засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються 

строки, встановлені пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ. У разі коли строки корисного 

використання (експлуатації) об’єкта основних засобів у бухгалтерському обліку 

дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ, то 

для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання 

(експлуатації) об’єкта основних засобів, установлені в бухгалтерському обліку. 
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11. ЩОДО РЕГІСТРІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Лист Міністерства фінансів України «Щодо регістрів бухгалтерського обліку» від 

02.04.2014р.  № 31-08420-07-29/7078.  

Міністерство фінансів України у листі від 02.04.2014р. № 31-08420-07-29/7078 нагадало, 

що електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Обов'язковий реквізит 

електронного документа - це обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не 

може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили. Склад та порядок 

розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів визначається 

законодавством. 

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

16.07.1999р. № 996-ХІV визначено, що первинні та зведені облікові документи можуть 

бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові 

реквізити: 

- назву документа (форми); 

- дату і місце складання; 

- назву підприємства, від імені якого складено документ; 

- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади 

осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь 

у здійсненні господарської операції. 

- первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі 

електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, 

що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен 

бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері. 
 

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його 

власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до 

законодавства та установчих документів. 

Підприємство самостійно затверджує правила документообігу і технологію обробки 

облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку. 

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується 

на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку 

шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. 

Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських 

операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які 

брали участь у їх складанні. 

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному 

періоді, в якому вони були здійснені. 

Таким чином, підставою для складання облікового регістру за звітний період є прийняті 

до обліку первинні документи, що засвідчують факти здійснення господарських операцій 

за цей період. У разі відсутності господарських операцій за звітний період підстав для 

складання облікових регістрів, зокрема меморіальних ордерів, за такий період немає. 
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12. ПРО ВІДОБРАЖЕННЯ МОБІЛІЗОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СТАТИСТИЧНІЙ 

ЗВІТНОСТІ З ПРАЦІ  

ГУ статистики у Черкаській області на своєму сайті нагадує, що Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-

мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20.05.2014р. № 1275-VII 

установлено, що всі працівники, які були звільнені з роботи у зв’язку із призовом на 

військову службу під час мобілізації, мають бути поновлені роботодавцем на роботі. 

Також за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, але не більше як один рік зберігаються місце роботи 

(посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від 

підпорядкування та форм власності.  

Щодо відображення такої категорії працівників у формах державної статистичної 

звітності з праці пропонуємо таке.  

У ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» працівники, які проходять військову службу за 

призовом під час мобілізації, відображаються лише у рядку 3070 «Облікова кількість 

штатних працівників на кінець звітного періоду». При цьому вищезгадані працівники не 

включаються до середньооблікової кількості штатних працівників за аналогією з 

працівниками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і для 

догляду за дитиною. Так само не слід їх відображати і в показниках руху кадрів та фонду 

робочого часу. У ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» нарахування згаданим працівникам 

відображаються у показнику рядка 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників» без 

відображення їхньої кількості у рядку 1040 «Середньооблікова кількість штатних 

працівників». 
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13. ЯК ЗАПОВНЮВАТИ ГРАФИ 3 І 4 У РЯДКУ «ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР» У 

ПОДАТКОВОМУ РОЗРАХУНКУ ЗА Ф. 1ДФ 

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України 

Питання: 

Як у податковому розрахунку за ф. 1ДФ заповнюються графи 3, 3а та 4, 4а рядків 

«Військовий збір» та «Оподаткування процентів», якщо дохід нараховано в одному місяці, 

а виплачено в іншому (наприклад, за березень у квітні)? 

Відповідь: 

Відповідно до розділу III Порядку заповнення та подання податковими агентами 

Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 13.01.2015р. № 4 (далі - Порядок), відображення відомостей у розділі I «Суми 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них 

податку» податкового розрахунку за ф. 1ДФ (далі - розділ I) здійснюється наступним 

чином: 

- у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, 

який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником 

ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку. У разі нарахування доходу його 

відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи                 

чи ні.  

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи 

фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених 

законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які 

відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми 

податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його 

справляння). 

У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу 

платнику податку податковим агентом. 

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна 

бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній 

місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку 

за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена в 

лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована 

в березні та виплачена у квітні). 

У графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та 

утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством. 

У графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого 

податку до бюджету. 

Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума 

нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а та сума перерахованого до 
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бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4 відображаються у грошовій формі, 

вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). 

Порядок відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів 

(призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку за ф. 1ДФ (далі - розділ II) 

визначено п. 3.11 Порядку, а саме: 

- у рядку «Оподаткування процентів» загальна сума доходу, нарахованого у вигляді 

процентів, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна 

сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у 

грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості 

про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не 

зазначаються; 

- у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» загальна сума нарахованого 

доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума виплаченого доходу у 

вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума нарахованого податку на доходи 

фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи 

фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у 

гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані 

доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються; 

- у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу, загальна сума 

виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума 

перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, 

вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу 

- платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не 

зазначаються. 

При цьому, якщо дохід нараховано в одному місяці, а виплачено в іншому (наприклад, за 

березень у квітні), то графи 3, 3а та 4, 4а рядків «Військовий збір» та «Оподаткування 

процентів» розділу II податкового розрахунку за ф. 1ДФ заповнюються аналогічно 

відповідним графам розділу I такого розрахунку. 
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14. БАЗОВИЙ НОРМАТИВ ДЕРЖАВНИХ ДИВІДЕНДІВ - 50%  

Постанова КМУ «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, 

що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є 

корпоративні права держави» від 22.04.2015р. № 241. 

Кабінет Міністрів України постановою від 22.04.2015р. № 241 затвердив базовий 

норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за 

результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у 

статутному капіталі яких є корпоративні права держави. Уряд визначив цей норматив у 

розмірі 50%.  

Для суб’єктів господарювання електроенергетичної галузі, щодо яких здійснюється 

державне регулювання цін і тарифів, та публічного акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України» базовий норматив затверджено у розмірі 30%. Суб’єктам 

управління корпоративними правами держави у разі невиплати до 01.07.2015р. суб’єктом 

господарювання дивідендів за результатами його фінансово-господарської діяльності у 

2014 році необхідно вжити заходів щодо розірвання контракту з керівником такого 

суб’єкта господарювання.  

 


