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1. ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО ТРАНСФЕРТНЕ 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому проект закону про трансфертне 

ціноутворення. Закон набуде чинності з 1 вересня 2013 року. 

За результатами доопрацювання законопроекту між першим і другим читанням у 

документ внесено кілька важливих для бізнесу змін: 

1. Угоди між залежними особами всередині країни будуть контролюватися тільки в тому 

випадку, якщо одна зі сторін угоди має збитки, сплачує податки за зниженими ставками, 

або користується спеціальними податковими режимами. 

2. Звітність бізнесу, в порівнянні з початковим пропозицією, істотно спрощена. По-перше, 

виключено вимогу щорічної подачі первинної документації. По-друге, звітність розділена 

на дві частини: 

1) звіт з переліком контрольованих угод, що подається щорічно; 

2) документація, що обґрунтовує ринковість цін. Остання повинна подаватися тільки за 

запитом податкових органів. 

3. Високі штрафні санкції (5% від суми угоди) застосовуються тільки за факт неподання 

звіту про контрольовану операцію, а не за зміст звіту. Цей штраф не застосовується за 

неподання документації про трансферному ціноутворенні та первинної документації. 

Штрафні санкції за недоплату податку протягом першого року дії нових правил 

встановлені на рівні 1 гривні за правопорушення. 

4. Гармонізовані правила застосування звичайних цін для цілей податку на прибуток і 

ПДВ з 1 січня 2014 року. 

5. З Податкового кодексу України виключено положення про те, що звичайна ціна 

імпортованих товарів не може бути менше митної вартості цих товарів. 

6. Перехідні положення для окремих секторів економіки на перші 5 років дії закону 

уточнені. 

Контроль трансфертних цін буде здійснюватися в тому випадку, якщо сукупний обсяг 

операцій з контрагентом перевищив 50 млн. гривень на рік. 

Бізнес буде подавати звітність раз на рік - до 1 травня наступного за звітним року. При 

цьому в проекті закону передбачено, що податківці не мають права перевіряти 

ціноутворення в контрольованих операціях у межах звичайної податкової перевірки. 
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2. БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: РЕЄСТРАЦІЯ СКАСОВУЄТЬСЯ 

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

удосконалення системи захисту персональних даних» від 03.07.2013р. № 383-VII. 

Президент підписав Закон, прийнятий на основі проекту № 2836, що з 1 січня 2014 року 

вносить кардинальні зміни у правила захисту персональних даних: 

1) припиняє своє існування така установа як ДСЗПД (Держава служба України з захисту 

персональних даних). Повноваження з регулювання цієї сфери, включаючи проведення 

перевірок, покладатимуться на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

(друга назва цієї посади – «омбудсмен»); 

2) зникає таке поняття як «реєстрація баз персональних даних». Але сам Держреєстр БПД 

та заяви на реєстрацію баз, подані до 01.01.2014р., не будуть знищені, як пропонувалося 

спочатку. За вимогою Президента всі вони будуть передані омбудсмену; 

3) натомість з’явиться новий обов’язок для володільців персональних даних (далі - ПД) - 

повідомляти омбудсмена про обробку ПД, яка становить особливий ризик для прав і 

свобод суб'єктів персональних даних (нагадаємо, що володілець ПД - це той, хто обробляє 

дані, а суб’єкт ПД - той, чиї дані обробляються).  

Наразі є незрозумілим, що це за обробка, та на кого конкретно покладатиметься обов’язок 

повідомляти, - це все має визначити омбудсмен протягом першого кварталу 2014 року.  

4) відповідальність у сфері ЗПД теж зазнає змін (ст. 188
39

, 188
40

 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. № 8073-X). Так, наприклад, буде 

скасовано шалені штрафи за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб'єкта ПД 

про його права у зв'язку із включенням його даних до бази ПД (3400 - 6800 грн., а якщо 

воно вчинено повторно протягом року – 6800 - 11900 грн.). Натомість, розміри інших 

штрафів зростуть до 34 000 грн. (наприклад, за вчинене повторно протягом року 

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення омбудсмена про обробку ПД). 
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3. ЗАТВЕРДЖЕНО МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБЛІКОВОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів 

України» від 27.06.2013р. № 635. 

Міністерство фінансів України затвердило Методичні рекомендації щодо облікової 

політики підприємства, а також зміни до деяких наказів. 

Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та 

іншими юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм 

господарювання і форм власності.  

Встановлено, що підприємство самостійно на основі національних положень 

бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку 

визначає за погодженням з власником або уповноваженим ним органом відповідно до 

установчих документів облікову політику підприємства, а також зміни до неї. 

Розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема: 

- методи оцінки вибуття запасів; 

- періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів; 

- порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого 

субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат; 

- методи амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів, а також довгострокових біологічних активів та інвестиційної 

нерухомості, у разі якщо вони обліковується за первісною вартістю; 

- вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних 

активів; 

- підходи до переоцінки необоротних активів. 

Облікова політика може змінюватися у випадках, якщо: 

- змінюються на підприємстві статутні вимоги; 

- змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного регулювання 

методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

- зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій 

(господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. 

 

  

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=382876&cat_id=293537
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=382876&cat_id=293537
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=382876&cat_id=293537
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4. АКТА ВИКОНАНИХ РОБІТ ДОСТАТНЬО ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПДВ ПРИ 

СКАРЗІ НА КОНТРАГЕНТА 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо податкового кредиту з ПДВ та заяви зі 

скаргою на постачальника» від 18.05.2013р. № 2851/6/99-99-19-04-02-15. 

Акт виконаних робіт, який містить всі обов'язкові реквізити первинного документа, може 

бути доданим до заяви із скаргою на постачальника, який своєчасно не надав податкову 

накладну 

Міністерство доходів і зборів України нагадує, що незареєстрована продавцем в Єдиному 

реєстрі або неправильно заповнена податкова накладна не дає права покупцю на 

включення ПДВ до податкового кредиту. 

Але у разі порушення постачальником порядку заповнення податкової накладної та/або 

порядку реєстрації її в Єдиному реєстрі податкових накладних покупець має право додати 

до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого 

постачальника, яка є підставою для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту.  

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що 

засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії 

первинних документів, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг. 

Акт виконаних робіт, який містить всі обов'язкові реквізити первинного документа 

бухгалтерського обліку, може бути доданим до заяви із скаргою на постачальника, який 

своєчасно не надав податкову накладну, та є достатньою підставою для включення сум 

ПДВ, сплачених у складі вартості поставлених згідно із зазначеним актом послуг, до 

складу податкового кредиту звітного періоду. 

Нагадаємо, що первинні документи 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.  
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5. ЗАРЕЄСТРОВАНІ В ПОДАТКОВИХ ОРГАНАХ ДЕКЛАРАЦІЇ ПІДЛЯГАЮТЬ 

КАМЕРАЛЬНІЙ ПЕРЕВІРЦІ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Про незаповнення строк 25.1, 25.2 декларації 

з ПДВ» від 13.05.2013р. № 3318/7/99-99-19-04-02-17-06. 

Міністерство доходів і зборів України нагадує, що сума податку на додану вартість, яка 

підлягає нарахуванню за підсумками звітного періоду, відображається у рядку 25 

податкової декларації з податку на додану вартість.  

При цьому сума податку на додану вартість, обчислена до сплати в бюджет, 

відображається в рядку 25.1 (для коду декларації 0110), сума податку на додану вартість, 

яка залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства, - в рядку 25.2 

(коди декларацій 0121 - 0123 та 0130).  

Платники, які подають податкову декларацію з кодом 0140, розподіляють значення рядка 

25 одночасно між двома рядками - 25.1 та 25.2. 

Зареєстровані в органі державної податкової служби декларації підлягають камеральній 

перевірці. Отже, допущена платниками помилка (незаповнені або неправильно заповнені 

рядки декларацій 25.1 та/або 25.2) буде виправлена податковим органом при проведенні 

камеральної перевірки шляхом донарахування відповідної суми податкового зобов'язання 

та штрафної санкції. 

Якщо камеральна перевірка ще не проведена, помилка може бути виправлена платником 

податку самостійно шляхом подання уточнюючого розрахунку. 

При виправленні помилки, допущеної при заповненні рядків 25.1 та/або 25.2, 

платник податків повинен заповнити уточнюючий розрахунок за відповідний 

звітний період, вказати в ньому правильні показники та самостійно визначити суму 

штрафу (рядок 26 уточнюючого розрахунку). При цьому для кожного з видів податкової 

декларації (коди 0110, 0121 - 0123, 0130 та/або 0140) заповнюється окремий (з 

відповідним кодом) уточнюючий розрахунок. 
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6. НОВИЙ РЕКВІЗИТ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ХОЧУТЬ СКАСУВАТИ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо деяких питань заповнення податкової 

накладної» від 26.06.2013р. № 5790/6/99-99-19-04-01-10. 

Міністерство доходів і зборів України нагадує, що перелік обов'язкових реквізитів 

податкової накладної доповнено новим обов'язковим реквізитом «номер і дата митної 

декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну 

територію України» (пп. «ї» пункту 201.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI). 

При цьому Законом України від 20.11.2012р. № 5503-VI «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» тимчасово, 

до 1 липня 2013 року, дію відповідного пункту призупинено. 

Таким чином, реквізити «номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне 

оформлення товару, ввезеного на митну територію України» підлягають вказівкою в 

податковій накладній з моменту набрання чинності змін до форми податкової накладної 

про її доповнення відповідними графами для відображення таких реквізитів. 

Однак, на численні прохання платників податків, на розгляді Кабінету Міністрів  

знаходиться законопроект про скасування підпункту Податкового кодексу, яким було 

введено зазначений реквізит.  
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7. НАПРАВЛЯТИ У ВІДРЯДЖЕННЯ БЕЗ АВАНСУ МОЖНА, АЛЕ ТІЛЬКИ 

НЕБЮДЖЕТНИКІВ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Про необов'язковість видачі авансу та 

звітування за витраченими власними коштами» від 03.07.2013р. № 6091/6/99-99-22-02-04-

15/169. 

У своєму листі контролери наголошують: 

1) бюджетні підприємства перед направленням працівників у відрядження мають 

обов'язково видати їм аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житлового 

приміщення і добові витрати (п. 5 розділу І та п. 11 розділу ІІ Інструкції про службові 

відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів 

України від 13.03.1998р. № 59); 

2) госпрозрахункові (небюджетні) підприємства не зобов’язані видавати аванс на 

відрядження. Свій висновок фіскали ув’язали зі ст. 121 Кодексу законів про працю від 

10.12.1971р., якою передбачено лише обов'язок підприємства відшкодувати витрати, 

понесені у відрядженні. Тобто працівник у відрядженні може нести витрати за рахунок 

власних коштів, а після повернення з нього підприємство має відшкодувати відповідні 

витрати. 

Разом з тим, міндоходівці зазначають, що підприємства можуть закріпити обов'язок 

видавати аванс у власному положенні про відрядження або зафіксувати у наказі про 

відрядження. 

 

Однак, незалежно від факту видачі авансу працівник зобов'язаний подати звіт про 

використані кошти, видані на відрядження або під звіт у встановлені терміни. 
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8. ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ПОДАТКОВІ 

ВИТРАТИ НЕ ПОВИННІ ПЕРЕВИЩУВАТИ ОТРИМАНІ ВІД ТАКИХ ОПЕРАЦІЙ 

ДОХОДИ 

Лист Міністерства доходів та зборів України «Про розгляд листа [щодо обмеження витрат 

по операціях з пов'язаними особами]» від 17.07.2013р. № 7057/6/99-99-19-03-02-1513. 

Міністерство доходів і зборів України нагадало про обмеження на відображення 

податкових витрат при здійсненні операцій із пов’язаними особами. 

Перш за все контролери нагадали, що згідно з пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ) пов’язаними особами 

вважаються юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між якими можуть впливати 

на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони 

представляють і які відповідають будь-якій із наведених нижче ознак: 

- юридична особа, яка здійснює контроль господарської діяльності платника податку або 

контролюється таким платником податку чи перебуває під спільним контролем із таким 

платником податку; 

- фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над платником податку; 

- посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені платника податку 

юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а 

також члени її сім’ї; 

- платники податку - учасники об’єднання підприємств незалежно від його виду та 

організаційно-правової форми, які провадять свою господарську діяльність шляхом 

утворення такого об’єднання. 

При здійсненні платником податку на прибуток операцій із продажу/обміну товарів, 

виконання робіт, надання послуг із пов’язаними особами або за операціями з 

давальницькою сировиною слід ураховувати пп. 153.2.6 п. 153.2 ст. 153 ПКУ, яким, 

зокрема, встановлено, що всі витрати, понесені у зв’язку з вищезазначеними операціями, 

не повинні перевищувати отримані від таких операцій доходи, тобто ці операції не 

повинні призводити до виникнення збитків у податковому обліку. 
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9. ЩОДО ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ У РЯДКУ 24 ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо виправлення помилок у рядку 24 

декларації з ПДВ» від 26.06.2013р. № 5788/6/99-99-19-04-02-15. 

Міністерство доходів і зборів України зазначило, що в разі подання 

платником уточнюючого розрахунку до декларації з ПДВ за січень 2013 року, у якому 

виправляється показник рядка 24 декларації, значення із графи 6 такого рядка 

враховується при визначенні значення рядків 21.2 та відповідно 24 податкової декларації з 

податку на додану вартість: 

- за березень 2013 року, якщо уточнюючий розрахунок подано у березні 2013 року як 

самостійний документ; 

- за квітень 2013 року, якщо уточнюючий розрахунок подано у квітні 2013 року у складі 

податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період - березень 2013 року.. 

06.10.2011 р. ПАТ подало уточнюючий розрахунок ПЗ з ПДВ за липень 2011 року. Згідно 

з п. 64.4 ст. 64 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ), 

ПАТ представило додаток до уточнюючого розрахунку, складене у довільній формі, з 

поясненнями мотивів такого подання. Такий додаток вважається невід'ємною частиною 

уточнюючого розрахунку і містить інформацію про порушення контрагентами порядку 

реєстрації податкових накладних в ЄРПН. 

Пізніше, 06.10.2011р., ПАТ подало уточнюючий розрахунок з ПДВ у зв'язку з 

виправленням самостійно виявлених помилок у податковій декларації за липень і доклало 

заяву із скаргою на таких двох контрагентів. 

У зв'язку з наведеним виникають три питання: 

1. Чи можна подавати уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ разом із скаргою на 

постачальника (додаток 8)? 

2. Чи буде вважатися уточнена скарга на постачальника (додаток 8) уточненої податкової 

звітністю за липень (з наведеного прикладу)? 

3. Чи може великий платник податків подати уточнюючий додаток 8 у паперовій формі з 

доданими до нього копіями товарних чеків або інших розрахункових документів на 

виконання частини 11 пункту 201.10 ст. 201 ПКУ? 

Відповіді на ці питання знаходимо у судовій практиці ВАСУ. 

1. ПАТ з посиланням на пункт 46.4 ст. 46 ПКУ подав у жовтні 2011 року уточнений 

розрахунок до декларації з додатком 8 до нього і документами, що підтверджують факти 

придбання послуг у двох вищенаведених контрагентів. Отже, уточнене додаток 8 до 

податкової декларації за липень 2011 року вважається уточненою декларацією. 

http://blank.dtkt.ua/taxes/pdv
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2. Виконання ПАТ, як великим платником податків, вимог п. 49.4 ст. 49 ПКУ за поданням 

податкових декларацій до органу ДПС в електронній формі унеможливлює дотримання 

платником податків (ПАТ) вимог ч. 11 п. 201.10 ст. 201 ПКУ. 

Йдеться про подачу заяви (додаток 8 до декларації) разом з копіями товарних чеків або 

інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з 

придбанням таких товарів/послуг, або копіями первинних документів, складених 

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV, що підтверджують факт отримання таких товарів / 

послуг. У цьому випадку в наявності факт відсутності технічної можливості подання 

податкової декларації в електронній формі одночасно з копіями бухгалтерських 

документів, що виник не з вини платника податків. 

Таким чином, суд не тільки дозволяє уточнювати кількість постачальників, на яких можна 

поскаржитися для збереження ПК з ПДВ, а й визнав можливість подати уточнюючий 

розрахунок у довільній формі з поясненнями в паперовій формі (навіть для платників 

податків, які звітують в електронній формі) з додатком до нього всіх підтверджуючих 

документів. 
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10. ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПОЗБАВЛЯТЬ МОЖЛИВОСТІ ПРОВОКУВАТИ 

ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ БІЗНЕСУ 

Кабінет Міністрів України затвердив законопроект, яким передбачено виключити 

позапланові перевірки. 

Кабінет Міністрів України затвердив законопроект, запропонований Державною службою 

України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, який визначає 

єдиний перелік сфер державного контролю бізнесу. 

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо покращення 

державного нагляду (контролю) та визначення сфер господарської діяльності, які 

підлягають державному нагляду (контролю)» був схвалений Кабінетом Міністрів України 

3 липня 2013 року. 

Законопроектом передбачається виключити позапланові перевірки, ініційовані 

юридичними особами. У теж час, у зверненнях фізичних осіб має бути зазначено, що 

порушення підприємця призвело до матеріальних втрат або до порушення конституційних 

прав на безпечні умови праці. 

Держпідприємництво також продовжуватиме проводити комплексні планові перевірки 

суб'єктів господарювання протягом календарного року спільно з усіма органами 

контролю. 

 

 


