
 

 

 

 

 

 

Огляд актуальних новин законодавства 

за липень 2014 року 

Зміст 

 

1. НОВИЙ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ЗБІР - ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР ТА СУТТЄВІ ЗМІНИ 

В ПДВ ............................................................................................................................................. 2 

2. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ ......................................................................... 3 

3. КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ МАЮТЬ ПРАВО ПЛАНОВО ПЕРЕВІРЯТИ БІЗНЕС 

ЛИШЕ РАЗ НА РІК ....................................................................................................................... 4 

4. ЗМІНИ В УЗАГАЛЬНЮЮЧУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЩОДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВОЇ 

ДОПОМОГИ .................................................................................................................................. 5 

5. СТАВКА ПДВ ДЛЯ ПЕРШОЛИПНЕВИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАННЯ 

МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ - 20% ...................................................................................................... 6 

6. МЕДИЧНІ ВИРОБИ: ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ 

СТАВКИ ПДВ 7%? ........................................................................................................................ 7 

7. ЩОДО ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ РЕСПОНДЕНТАМИ ІЗ ЗОНИ 

АТО ................................................................................................................................................. 8 

8. ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТІ З ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 

СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ МОБІЛІЗОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ .......................................... 9 
 

  



                                                                                                                               ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА  
  

 

2 

 

1. НОВИЙ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ЗБІР - ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР ТА СУТТЄВІ 

ЗМІНИ В ПДВ 

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

законодавчих актів України» від 31.07.2014р.  № 1621-VII. 

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

Законом, зокрема:  

- до 1 січня 2015 року стягується новий загальнодержавний збір - військовий збір. Розмір 

збору - 1,5 відсотка від доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, 

надаються) платнику у зв’язку із трудовими відносинами та за цивільно-правовими 

договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця 

(учасника), отриманого від організатора азартної гри; 

- введено електронне адміністрування ПДВ (з 01.01.2015р.);  

- введена обов’язкова реєстрація усіх податкових накладних в Єдиному реєстрі 

податкових накладних (з 01.01.2015р.);  

- збільшено «поріг» обов’язкової реєстрації платником ПДВ з 300 тис. грн. до                           

1 млн. грн. (з 01.01.2015р.);  

- скасовано оподаткування за нульовою ставкою ПДВ послуг із перевезення пасажирів 

швидкісними потягами Інтерсіті+;  

- скасовано пільгове оподаткування податком на прибуток підприємств прибутку 

суб’єктів готельної діяльності та підприємств галузі електроенергетики, які виробляють 

електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії;  

- скасовано оподаткування за зниженою ставкою (10%) прибутку, отриманого від 

операцій із цінними паперами та деривативами;  

- скасовано звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання лісоматеріалів, 

паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості;  

- продовжено до 31 грудня 2014 року включно режим звільнення від оподаткування ПДВ 

операцій з експорту зернових і технічних культур (встановлено п. 151 підрозд. 2 розд. ХХ 

«Прикінцеві положення» Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI);  

- віднесено до алкогольних напоїв напої, які сьогодні класифікуються як продукти 

дієтичного харчування і містять етиловий спирт 8,5% та більше. Також установлено для 

таких напоїв ставку акцизного податку на рівні горілки - 70,53 грн. за 1 літр 100% спирту, 

з маркуванням таких напоїв марками акцизного податку. 

- збільшено ставки плати за користування надрами для природного газу, який 

реалізується не для потреб населення.  
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2. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ 

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

законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014р. № 1588-VII. 

Законом України від 04.07.2014р. за № 1588-VII «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних 

доходів» було введено в дію механізм оподаткування пасивних доходів. 

З 1 серпня 2014 року буде введено оподаткування  процентів, нарахованих на суму 

поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку. Зауважимо, що ставка 

податку становить 15%. Утім, обов'язок із нарахування та його сплати до бюджету 

покладено на податкового агента, тобто особу яка нараховує такий дохід. При цьому, не 

залежно від суми яка розміщена на депозиті, нараховані проценти підлягають 

оподаткуванню за єдиною ставкою. 

Також законом передбачено і звітування за даним видом податку. Так,  банки, які 

нараховують доходи у вигляді процентів, у податковому розрахунку за формою 1-ДФ 

будуть відображати загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді доходів та 

загальну суму утриманого з них податку. Разом із тим, інформацію про суми окремого 

банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, суми нарахованих 

процентів, а також відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані такі 

доходи, у податковому розрахунку не зазначатимуть. 

Закон набирає чинності з 1 серпня, то проценти нараховані за липень оподаткуванню не 

підлягають та у звіті не відображаються. 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1204.348.1
http://docs.dtkt.ua/doc/1204.348.1
http://docs.dtkt.ua/doc/1204.348.1
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3. КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ МАЮТЬ ПРАВО ПЛАНОВО ПЕРЕВІРЯТИ 

БІЗНЕС ЛИШЕ РАЗ НА РІК 

Прийнято Закон, яким обмежується втручання посадових осіб у підприємницьку 

діяльність. 

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (реєстраційний номер 0937), 

зокрема, передбачається наступне: 

1) різним контролюючим органам заборонено проводити планові перевірки одного 

суб’єкта господарювання протягом календарного року; 

2) забороняється проводити перевірки суб’єктів господарювання за анонімними та іншими 

необґрунтованими заявами, а також за зверненнями юридичних осіб, які досить часто 

використовуються для тиску на бізнес, усунення конкурентів; 

3) забороняється вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово-

господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин. 

Окрім цього, значно зменшується перелік відносин, на які не поширюється дія цього 

Закону, а саме: валютний контроль, митний контроль на кордоні, державний експортний 

контроль, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, банківський нагляд, 

держконтроль за дотриманням законодавства щодо захисту економічної конкуренції, 

державний нагляд за дотриманням вимог ядерної безпеки, державний нагляд в галузі 

цивільної авіації, при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, 

прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя. 

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. 
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4. ЗМІНИ В УЗАГАЛЬНЮЮЧУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЩОДО ОБЛІКУ 

ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 

Наказ  Міністерства доходів і зборів України «Про внесення Змін до Узагальнюючої 

податкової консультації щодо податкового обліку поворотної фінансової допомоги, 

затвердженої наказом Міндоходів від 01.07.2014 № 367» від 08.07.2014р. № 402. 

Міністерство доходів і зборів України наказом від 08.07.2014р. № 402 внесло зміни до 

Узагальнюючої податкової консультації з податкового обліку поворотної фінансової 

допомоги, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 01.07.2014р.                

№ 367. 

Нагадаємо, що спеціалісти Міндоходів у відповіді на запитання 2 цієї Узагальнюючої 

податкової консультації зазначили, що в разі отримання та повернення поворотної 

фінансової допомоги (далі – ПФД) від платника податку на прибуток протягом одного 

звітного періоду умовні відсотки не нараховуються. Але якщо ПФД повернуто в 

наступному звітному періоді (році), умовні відсотки нараховуються за весь такий 

період. Цікавим було те, що податківці чомусь наполягали на нарахуванні відсотків за 

частину періоду, в якому відбулося повернення фіндопомоги від платника податку на 

прибуток на загальних засадах.  

Тепер податківці змінюють свою думку, зазначаючи, що платником податку на прибуток, 

для якого базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, при поверненні 

фіндопомоги в 2014 році умовні відсотки не нараховуються. 

В новій редакції також викладено відповідь на запитання 4, в якому йшлося про 

відображення поворотної фінансової допомоги від засновника - платника податку на 

прибуток на загальних умовах, якщо для одержувача такої допомоги звітним періодом є 

календарний квартал, а також про порядок відображення таких операцій у декларації з 

податку на прибуток, якщо базовим звітним періодом для платника податку є календарний 

рік. 

Податківці вважають, що платник податку - отримувач такої допомоги, що звітує 

щокварталу, – до складу доходів у податковій декларації за 9 місяців 2013 року включає 

суму процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що 

залишається неповерненою на кінець такого звітного податкового періоду, розрахованої 

за кожний день її фактичного використання – з 20.07.2012р. по 30.09.2013р. У декларації 

за 2013 рік такий платник включає в доходи умовні проценти нараховані за період з 

20.07.2012р. по 30.09.2013р. 

Якщо для платника податку базовим звітним періодом є календарний рік, такий 

платник умовні проценти, нараховані за період з 20.07.2012р. по 31.12.2012р. включає в 

доходи у декларації за 2013 рік. 

  

http://dtkt.com.ua/show/2cid010838.html
http://dtkt.com.ua/show/2cid010838.html
http://blank.dtkt.ua/blank/25
http://blank.dtkt.ua/blank/25
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5. СТАВКА ПДВ ДЛЯ ПЕРШОЛИПНЕВИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАННЯ 

МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ - 20% 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо оподаткування операцій із постачання 

на митній території України та ввезення на митну територію України медичних виробів» 

від 14.07.2014р. № 16711/7/99-99-19-03-02-17. 

Міністерство доходів і зборів України у листі від 14.07.2014р. № 16711/7/99-99-19-03-02-

17 звернуло увагу, що постанова КМУ від 01.07.2014р. № 216, якою затверджено новий 

Перелік медичних виробів, операції з постачання та ввезення яких підлягають обкладенню 

ПДВ за ставкою 7%, набрала чинності 2 липня 2014 року. 

Таким чином, операції з постачання та ввезення на митну територію України медвиробів 

оподатковуються ПДВ таким чином: 

- до 1 липня 2014 року - за ставкою 7% згідно з переліком, затвердженим Постановою 

КМУ від 23.04.2014р. № 118; 

- 1 липня 2014 року- за ставкою 20%; 

- з 2 липня 2014 року - згідно з переліком, затвердженим Постановою № 216. 

 

 

  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/216-2014-%D0%BF
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6. МЕДИЧНІ ВИРОБИ: ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 

ПРАВОМІРНІСТЬ СТАВКИ ПДВ 7%?  

Лист  Державної фіскальної служби України «Про оподаткування медичних виробів» від 

21.07.2014р. № 29/7/99-99-19-04-01-17. 

Державна фіскальна служба України у листі від 21.07.2014р. № 29/7/99-99-19-04-01-17 

повідомила, що для застосування положень постанови КМУ «Про затвердження переліку 

медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на 

митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за 

ставкою 7 відсотків» від 01.07.2014 р. № 216 слід користуватися листом Міністерства 

охорони здоров’я (далі - МОЗ) від 10.07.2014р. № 18.02-04/4041/1563-ф-14.  

Зазначимо, що у цьому листі МОЗ наводить перелік документів, які підтверджують 

належність продукції до медичних виробів. Такими документами є:  

1) свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу або підтвердження про державну 

реєстрацію медичного виробу - для виробів, які пройшли процедуру державної реєстрації 

в установленому порядку;  

2) декларація про відповідність - для медичних виробів, які пройшли процедуру оцінки 

відповідності згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим 

постановою КМУ від 02.10.2013р. № 753, Технічним регламентом щодо медичних виробів 

для діагностики in vitro, затвердженим постановою КМУ від 02.10.2013р. № 754, та 

Технічним регламентом щодо активних медичних виробів, які імплантують, 

затвердженим постановою КМУ від 02.10.2013р. № 755;  

3) заява про медичні вироби особливого призначення - для медичних виробів, 

виготовлених на замовлення або призначених для оцінки характеристик, відповідно до 

Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 

02.10.2013р. № 753, Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in 

vitro, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013р. № 754, та Технічного регламенту 

щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою КМУ від 

02.10.2013р. № 755.  

Водночас у листі № 18.02-04/4041/1563-ф-14 є цікаве уточнення. Враховуючи 

добровільність застосування зазначених технічних регламентів до 1 липня 2015 року:  

- обов’язковим документом, який підтверджує належність продукції до медичних виробів, 

є свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу або підтвердження про державну 

реєстрацію медичного виробу;  

- необов’язковими документами є декларація про відповідність і заява про медичні вироби 

особливого призначення. 
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7. ЩОДО ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ РЕСПОНДЕНТАМИ ІЗ 

ЗОНИ АТО  

Наказ  Державної служби статистики України «Про забезпечення органами державної 

статистики приймання форм державної статистичної звітності від респондентів Донецької 

та Луганської областей» від 09.07.2014р.  № 209. 

Респонденти Донецької та Луганської області можуть звернутися до будь-якого головного 

управління статистики в цих областях із метою подання статистичної та фінансової 

звітності 

Враховуючи поточну ситуацію в Донецькій та Луганській областях, Державної служби 

статистики України наказом від 09.07.2014р. № 209 зобов'язав керівників територіальних 

органів державної статистики приймати статистичну звітність, яка може бути подана 

респондентами Донецької та Луганської областей. 

Респонденти Донецької і Луганської областей можуть звернутись до будь-якого іншого 

ніж Головне управління в області/районі/місті, управління/відділу статистики у Донецькій 

та Луганській областях, територіального органу державної статистики з метою подання 

форм державної статистичної звітності. 

 

  

http://blank.dtkt.ua/types/static
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8. ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТІ З ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 

СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ МОБІЛІЗОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Лист Пенсійного фонду України «Про відображення у звітності середнього заробітку 

мобілізованих працівників» від 16.07.2014р.  № 18834/05-10. 

Пенсійний фонд України у листі від 16.07.2014р. № 18834/05-10 розповів, як відобразити у 

звітності з єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) суми нарахованого середнього 

заробітку мобілізованих працівників.  

Так, працівники пенсійного фонду нагадали, що ЄСВ не нараховується на виплати, які 

компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на 

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.  

Після змін, унесених до ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р., 

мобілізований працівник одночасно перебуває у трудових відносинах із підприємствами, 

установами та організаціями, а також на обліку у військовій частині. Тому автори листа 

рекомендують у Звіті з ЄСВ за формою згідно з додатком 4 до Порядку формування та 

подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міндоходів 

від 09.09.2013р. № 454 (далі - Порядок № 454) суми середньої заробітної плати і 

календарні дні перебування у трудових відносинах осіб, призваних на військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період, відображати з урахуванням такого.  

У таблиці 5 додатка 4 до Порядку № 454 дата мобілізації не зазначається. У таблиці 6 

додатка 4 до Порядку № 454 інформацію про особу відображають із обов’язковим 

зазначенням реквізитів:  

- 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування»;  

- 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом 

звітного місяця»;  

- 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного 

місяця)». Реквізити 18 та 19 не заповнюються. Також у листі наведено приклад 

заповнення таблиці 6 додатка 4 Порядку № 454.  

 


