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1. ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ  

Президент підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість». 

Закон № 643-VIII, який Верховна Рада прийняла 16 липня з ініціативи Кабінету Міністрів 

України, зокрема, спрямований на удосконалення функціонування системи електронного 

адміністрування податку на додану вартість, яка з 1 лютого поточного року працювала у 

тестовому режимі, а з 1 липня переведена у звичайний режим роботи. 

Так, скорочено перелік реквізитів податкової накладної, які втратили актуальність у 

зв'язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ; надається 

можливість складання раз на місяць (в останній день місяця) зведених податкових 

накладних у разі здійснення постачання товарів (послуг), постачання яких має 

безперервний або ритмічний характер (як платникам, так і неплатникам ПДВ). 

Крім цього, запроваджується надання платнику податку на його запит інформації про рух 

коштів на його рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану 

вартість шляхом надсилання електронного повідомлення. 

Встановлено, що на рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ не 

поширюється дія Закону України «Про виконавче провадження», зокрема на кошти, що 

перебувають на таких рахунках, не може бути накладено арешт, звернено стягнення. 

Вимоги, сформовані відповідно до Закону «Про виконавче провадження» до набрання 

чинності цим Законом щодо коштів, які перебувають на рахунках в системі електронного 

адміністрування ПДВ, вважаються анульованими. 

При цьому передбачається зняття протягом 5 робочих днів з дня набрання чинності 

Законом, що надійшов на підпис, органом, який здійснює казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, арешту з коштів, що перебувають на рахунках у системі електронного 

адміністрування ПДВ, на які були сформовані вимоги відповідно до Закону України «Про 

виконавче провадження». 

Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців двадцять сьомого – 

одинадцятого підпункту 3 пункту 11 розділу І (щодо застосування штрафних санкцій за 

завищення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові 

накладні/розрахунки коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі 

податкових накладних), які набирають чинності з першого числа місяця, наступного за 

місяцем набрання чинності цим Законом. 

29 липня 2015 року у Голосі України № 135 опубліковано Закон «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану 

вартість». 

 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55743
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55743
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2. БІЗНЕСУ З ДОХОДОМ ДО 1 МЛН. ГРН. ДОЗВОЛЕНО ПРАЦЮВАТИ БЕЗ РРО 

21.07.2015р. підписано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових 

операцій» (законопроект № 1088). 

Згідно зі змінами, реєстратори розрахункових операцій дозволено не застосовувати 

платникам єдиного податку: 

- першої групи; 

- другої та третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду 

діяльності, в яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1 000 000 

гривень. У разі перевищення доходу застосування РРО  є обов’язковим і 

розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням 

такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом 

дії свідоцтва платника єдиного податку. 

 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52506
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3. ПОРЯДОК ПОПЕРЕДНЬОГО УЗГОДЖЕННЯ ЦІН У КОНТРОЛЬОВАНИХ 

ОПЕРАЦІЯХ  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку попереднього 

узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, 

що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей 

трансфертного ціноутворення» від 17.07.2015р.  № 504. 

Зокрема, встановлено, що для проведення процедури узгодження цін платник податків 

(незалежно від того, чи звертався він щодо попереднього розгляду відповідного питання 

або незалежно від його результатів) подає до ДФС заяву, а також: 

- документацію з трансфертного ціноутворення, яка повинна містити інформацію, 

визначену підпунктами «а» - «ж» підпункту 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 Податкового 

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

- копії установчих документів платника податків; 

- дані бухгалтерського обліку та фінансову звітність платника податків за останні три 

звітних (податкових) періоди (роки); 

- опис поточних податкових спорів, які стосуються предмета узгодження (за наявності); 

- документ, який підтверджує, що сторона контрольованої операції - нерезидент є 

резидентом відповідної держави, передбачений статтею 103 ПКУ; 

- опис впливу міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного 

оподаткування між Україною та іноземною державою, податковим резидентом якої є 

контрагент в контрольованій операції, на предмет узгодження (за наявності такого 

договору (конвенції); 

- результати аналізу можливого впливу умов договору про узгодження цін на розмір 

податкових зобов'язань сторін контрольованої операції; 

- копії документів, що підтверджують факт звернення із заявою про проведення 

процедури узгодження цін (у разі такого звернення) контрагента платника податків у 

контрольованій операції до іноземного державного органу, уповноваженого стягувати 

податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції; 

- копію документа, що підтверджує повноваження представника (представників) 

платника податків, який (які) братиме (братимуть) участь у процедурі узгодження цін; 

- пропозиції щодо порядку, строків подання та переліку документів, які підтверджують 

дотримання платником податків узгодженого порядку визначення цін. 

У разі неподання, подання не в повному обсязі та/або з порушенням строків подання 

платником податків необхідних документів і матеріалів ДФС залишає без розгляду заяву, 

про що письмово повідомляє платнику податків. 

Крім цього, встановлено, що під час проведення процедури узгодження цін робоча група 

має право відвідувати та проводити огляд приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться 

діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.122?page=6#pn995
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.122?page=6#pn995
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.122?page=12#st103
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4. ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ 

СЛУЖБИ ЗУСТРІЧНИХ ЗВІРОК 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1232» від 22.07.2015р.  № 526. 

Кабінет Міністрів України постановою від 22.07.2015р. № 526 вніс зміни до Порядку 

проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженого 

постановою КМУ від 27.12.2010р. № 1232. 

Встановлено, що для проведення зустрічних звірок відбиратимуть суб’єктів 

господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час вжиття заходів податкового 

контролю стосовно платників податків виникають сумніви та/або необхідність 

дослідження факту здійснення таких операцій, їх виду, обсягу і якості, розрахунків, що 

здійснювалися між зазначеними суб’єктами та платниками, реальності та повноти 

відображення в обліку платників податків таких операцій. 

Крім цього, зазначено, що у разі встановлення фактів, що не дають змогу провести 

зустрічну звірку суб’єкта господарювання у зв’язку із зняттям з обліку, встановленням 

відсутності суб’єкта господарювання та/або його посадових (уповноважених) осіб за 

місцезнаходженням (податковою адресою), ненаданням інформації та документів для 

проведення зустрічної звірки, контролюючий орган (виконавець) складає акт про 

неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання, який підписується 

посадовими особами контролюючого органу (виконавця). 

Також слова «органами державної податкової служби» у тексті постанови замінили 

словами «контролюючими органами». 
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5. КАБМІН ВИКЛЮЧИВ АВСТРІЮ З ПЕРЕЛІКУ РИЗИКОВИХ ДЛЯ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ КРАЇН 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 449» від 01.07.2015р. 

№ 677-р. 

Кабінет Міністрів України на базі ноти Австрії з 1 серпня 2015 року виключив цю країну з 

переліку країн, операції з контрагентами яких підлягають контролю у рамках 

адміністрування закону про трансфертне ціноутворення (ТЦО), закріпивши це рішення 

розпорядженням № 677-р від 1 липня 2015 року. 

Кабмін вніс Австрію до переліку країн, операції з якими підлягають контролю у рамках 

ТЦО, розпорядженням від 14.05.2015р. № 449.  Цим же документ до цього списку 

зарахували Туркменістан, Особливий адміністративний район Китаю Гонконг і Ніуе, але 

водночас виключено Албанію, в результаті загальна кількість країн в переліку зросла                    

до 76. 

В Україні з 1 вересня 2013 року набув чинності закон «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України про трансфертне ціноутворення». Згідно з ним, правила ТЦО 

застосовуються до контрольованих операцій з резидентами низькоподаткових юрисдикцій 

(ставка податку на прибуток у яких нижча за українську ставку на 5 процентних пунктів і 

більше). 
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6. З 1 ЛИПНЯ 2015 РОКУ ЗМІНЕНО ДЕЯКІ НОРМИ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ ЩОДО ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про податок на додану вартість» від 

09.07.2015р.  № 24876/7/99-99-19-03-02-17. 

Зокрема, виключено пункт 198.4 статті 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI (далі – ПКУ), згідно з яким суми податку на додану вартість, сплачені 

(нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг та необоротних активів, які 

призначаються для використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або 

звільняються від оподаткування, не належать до податкового кредиту. Крім того, змінено 

редакцію пункту 198.3 статті 198 ПКУ, відповідно до якої податковий кредит звітного 

періоду формується незалежно від напряму використання придбаних товарів/послуг (в 

оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях). Одночасно пунктом 198.5 статті 198 

ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання 

виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, 

та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в 

Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої 

реєстрації, відповідні податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, 

під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу 

податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються 

для їх використання та/або починають використовуватися: 

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПКУ (крім 

випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 

ПКУ); 

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 

розділу XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, 

передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 ПКУ); 

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у 

тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих 

необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів; 

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку. 
 

Також внесено зміни до статті 199 ПКУ, зокрема пунктом 199.1 зобов’язано платників 

податку, у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи 

частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, нарахувати 

податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 

189.1 статті 189 ПКУ, та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідні податкові накладні на 

частку сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка 

відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в 

неоподатковуваних операціях.  

Отже, якщо товари (послуги, необоротні активи) придбаваються для повного або 

часткового використання в операціях, зазначених у підпунктах «а» – «г» пункту 198.5 

статті 198 ПКУ, платник податку на дату їх придбання включає сплачену/нараховану при 

придбанні таких товарів/послуг суму ПДВ до складу податкового кредиту (за умови 

своєчасної реєстрації постачальником податкової накладної в ЄРПН). При цьому платник 

податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ на відповідний обсяг 

придбаних товарів (послуг, необоротних активів), що призначені для використання в 

операціях, визначених у підпунктах «а» – «г» пункту 198.5 статті 198 ПКУ, та не пізніше 

останнього дня звітного періоду скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН. 
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7. ДФС ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТУ 

Державна фіскальна служба України повідомляє про набрання чинності постанови 

Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та 

її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015р.                         

№ 413 (далі – Постанова № 413). 

Відповідно до норм Постанови № 413 повідомлення про прийняття працівника на 

роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним 

органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної 

служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску, за формою згідно з додатком, до 

початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів: 

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису 

відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного 

документообігу та електронного підпису; 

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі; 

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами. 

Додатково ДФС повідомляє, що повідомлення про прийняття працівника на роботу надані 

до територіальних органів Державної фіскальної служби не за місцем обліку роботодавця 

або не за встановленою формою вважаються такими що не подавалися. 

У Центральному офісі з обслуговування великих платників під час гарячої лінії 

«Повідомлення ДФС про прийняття працівників» уточнили: якщо працівник стає до 

роботи в день оформлення наказу про його прийняття на роботу, то повідомлення 

необхідно подати в той самий день. У випадку якщо наказ оформлюють заздалегідь, у 

переддень чи за кілька днів до початку роботи, краще направити повідомлення завчасно – 

до дня, коли особа стане до роботи. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1215.483.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1215.483.0
http://blank.dtkt.ua/blank/212
http://blank.dtkt.ua/blank/212
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8. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК БЮДЖЕТНОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо особливостей проведення перевірок 

бюджетного відшкодування ПДВ» від 07.07.2015р.  № 24403/7/99-99-15-01-01-17. 

Відповідно до пункту 200.20 статті 200 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р.                      

№ 2755-VI (далі – ПКУ) контролюючий орган у разі встановлення фактів невідповідності 

критеріям автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ та відсутності у такого 

платника права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ зобов'язаний протягом 17 

календарних днів після граничного терміну подання звітності повідомити платника 

податку про відповідне рішення та надати детальні пояснення і розрахунки за критеріями, 

значення яких не дотримано. Оскільки бюджетним відшкодуванням відповідно до 

підпункту 14.1.18 пункту 14.1  статті 14 ПКУ є відшкодування від'ємного значення ПДВ 

на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за 

результатами перевірки платника, відповідність критеріям автоматичного бюджетного 

відшкодування ПДВ є обставиною, за якою суб'єкт господарювання може отримати 

бюджетне відшкодування за результатами камеральної перевірки, яка відповідно до 

абзацу другого пункту 200.18 статті 200 ПКУ проводиться протягом 20 календарних днів, 

наступних за граничним терміном отримання податкової декларації (у липні 2015 року - 

не пізніше 10.07.2015 р.). 

Згідно з пунктом 75.1.1 статті 75 ПКУ дані системи електронного адміністрування ПДВ 

(дані органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому 

відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, дані 

Єдиного реєстру податкових накладних та дані митних декларацій) вважаються 

складовою камеральної перевірки податкової звітності з ПДВ, у тому числі з питань 

правомірності нарахування сум бюджетного відшкодування. 

Таким чином, при здійсненні камеральної перевірки податкової звітності з ПДВ із 

заявленими сумами бюджетного відшкодування обов'язковим є опрацювання декларацій 

платників за такими напрямами: 

- відповідність даних додатка 2 до податкової декларації з ПДВ, зокрема за періоди, у 

яких виникло від'ємне значення різниці податкових зобов'язань та податкового кредиту з 

ПДВ; 

- виявлення арифметичних або логічних помилок у декларації, у тому числі 

правомірність відображення показника збільшення залишку від'ємного значення, який 

після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного 

податкового періоду з врахуванням результатів попередніх перевірок 

(камеральних/документальних), проведених органом ДФС; 

- з'ясування відповідності даних декларації з ПДВ та даних Єдиного реєстру податкових 

накладних; 

- аналіз формування податкового кредиту з використанням всіх наявних інформаційних 

даних; 

- з'ясування відповідності даних декларації з ПДВ та даних митних декларацій (рядки 2.1 

та 12.1 декларації), застосованого типу митних декларацій. 

Керуючись тим, що відповідно до пункту 187.8 статті 187 ПКУ датою виникнення 

податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата 

подання митної декларації для митного оформлення, при з'ясуванні відповідності 

показників рядків 12.1 (12.1.1, 12.1.2), а також 2.1 податкової декларації з ПДВ 

оформленим митним деклараціям враховувати, що за наявності обсягу відомостей (даних), 
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достатніх для завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів 

комерційного призначення у заявлений митний режим, митна декларація відповідно до 

статті 258 Митного кодексу України заповнюється у звичайному порядку, що відповідно 

до Класифікатора типів декларацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

20.09.2012р. № 1011, відмічається: 

- у разі вивезення товарів - літерним кодом напрямку переміщення ЕК, літерним кодом 

типу декларації АА; 

- у разі ввезення товарів - літерним кодом напрямку переміщення ІМ, літерним кодом 

типу декларації АА; 

- звірка даних декларації з наявними в органах ДФС інформаційними базами даних та 

з'ясування відповідності номенклатури та вартості імпортованих та/або підакцизних 

товарів митних декларацій та податкових накладних; 

- вивчення обставин виникнення або стану усунення виявлених розбіжностей 

(заниження податкових зобов'язань, завищення податкового кредиту); 

- виявлення ймовірних схем залучення платником до ланцюгів постачання ризикових 

контрагентів, які при здійсненні оподатковуваних операцій не задекларували податкові 

зобов'язання з ПДВ або за якими на дату опрацювання наявна інформація про сумнівний 

податковий кредит, у тому числі за ланцюгами постачання тощо. 

Разом з цим відсутність права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування 

ПДВ не позбавляє платника права на отримання відшкодування у загальному порядку, 

зокрема за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 30 

календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації. 

Контролюючі органи можуть скористатися правом і відповідно до пункту 73.3 статті 73 

ПКУ звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із 

письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої 

встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи 

функцій, завдань, та її документального підтвердження. Якщо за наслідками отримання 

податкової інформації або перевірок інших платників податків буде виявлено факти, що 

свідчитимуть про порушення платником податків податкового, валютного та іншого 

законодавства, і платник податків не надасть пояснення та їх документальні 

підтвердження на такий обов'язковий письмовий запит (із зазначенням порушень 

платником податків податкового, валютного та іншого законодавства) протягом 10 

робочих днів з дня його отримання відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 

ПКУ, контролюючий орган має право ініціювати здійснення документальної позапланової 

перевірки. 

Крім того інформація, отримана за результатами опрацювання/камеральної перевірки 

податкової звітності з ПДВ платника податку, підлягає аналізу та накопиченню з метою 

вивчення стану платіжної дисципліни, динаміки самостійного виправлення помилок, дії 

норм ПКУ в частині адекватності ставок оподаткування та системи пільг, а також для 

формування податкової історії суб'єкта господарювання та інформування (у довільній 

формі) підрозділів податкового та митного аудиту для врахування при організації 

контрольно-перевірочних заходів (документальних планових виїзних перевірок) у 

наступних періодах. Правомірність нарахування сум бюджетного відшкодування не 

підлягає підтвердженню у разі виявлення в ході опрацювання/камеральної перевірки 

податкової звітності з ПДВ платника податку фактів, що можуть свідчити про порушення 

платником податків податкового, валютного та іншого законодавства. 
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9. ПРО ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА 

ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про подання податкової звітності з податку 

на прибуток за півріччя 2015 р.» від 29.07.2015р.  № 27719/7/99-99-19-02-01-17. 

ДФС України у листі від 29.07.2015р. № 27719/7/99-99-19-02-01-17 розповідає платникам 

податку на прибуток, яким треба звітувати за 1 півріччя 2015 року, що поки чинними є 

форми таких податкових декларацій:  

- з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів 

України від 30.12.2013р. № 872;  

- з податку на прибуток банків, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів 

України від 06.02.2014р. № 121;  

- з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженої наказом Міністерства доходів 

і зборів України від 27.01.2014р. № 84;  

- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який 

провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі 

складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України  від 25.06.2013р. № 610.  

Водночас податківці зауважують, що ними підготовлено проект уніфікованої форми 

податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - проект декларації), який 

враховує останні зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, у проекті декларації 

зменшено кількість додатків та передбачено наявність додатка РІ, в якому згруповані 

різниці, на які збільшується або зменшується фінансовий результат до оподаткування.  
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10. ПРО ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ 

Державна фіскальн6а служба України на своєму сайті оприлюднила листівку «Про 

обов’язкові реквізити податкової накладної» від 30.07.2015р. № б/н.  

У цьому роз’ясненні податківці зауважили, що з дати набрання чинності Законом України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення 

адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015р. № 643-VІІІ  платники ПДВ 

при складанні податкової накладної/розрахунку коригування (далі - ПН/РК) можуть не 

заповнювати в їх заголовній частині поля реквізитів, які не визначені п. 201.1 ст. 201 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI як обов’язкові, а саме:  

- місцезнаходження (податкова адреса продавця);  

- місцезнаходження (податкова адреса покупця); 

- номер телефону (продавця та покупця);  

- вид цивільно-правового договору, його номер і дата;  

- форма проведених розрахунків.  

При цьому наявність чи відсутність у ПН/РК заповнених полів реквізитів заголовної 

частини, які не є обов’язковими, не може бути підставою для виключення таких ПН/РК зі 

складу податкового кредиту, якщо немає інших підстав для його зменшення. Водночас 

фіскали підкреслили, що таблична частина ПН/РК, яка визначає опис і номенклатуру 

товару, до затвердження нових форм ПН/РК заповнюється без змін. Відповідні 

роз’яснення надані у листі ДФСУ від 29.07.2015р. № 27651/7/99-99-19-03-02-17. 

 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

14 

 

11. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ 

Лист Державної фіскальної служба України «Про податковий контроль за трансфертним 

ціноутворенням» від 07.07.2015р. № 24525/7/99-99-22-01-02-17. 

Штрафна санкція, передбачена п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ), застосовується контролюючим органом у таких 

випадках:  

- якщо платник податків не надав відповідь на запит згідно з вимогами пп. 39.4.4 п. 39.1 

ст. 39 ПКУ. Оскільки документація подається платником податків у довільній формі, 

неподанням документації слід уважати саме відсутність відповіді платника податків на 

запит ДФС у встановлений строк;  

- якщо платник надав на перший запит документацію, але не в повному обсязі, як 

передбачено пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, платнику податків обов’язково направляється 

додатковий запит відповідно до вимог пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПКУ.  

У разі якщо відповідь на додатковий запит не містить обсяг інформації, визначеної                               

пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, до платника податків застосовується штрафна санкція. У разі 

застосування у 2015 році штрафної (фінансової) санкції за неподання документації щодо 

контрольованих операцій, здійснених платником податків у 2013 - 2014 рр., 

застосовується штрафна (фінансова) санкція в розмірі, передбаченому п. 120.3 ст. 120 

ПКУ, у редакції, чинній на день прийняття рішень щодо застосування такої штрафної 

(фінансової) санкції. 
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12. ЗА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ 

НЕРЕЗИДЕНТА СПЛАЧУЄТЬСЯ ПДВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо обкладення ПДВ операцій з надання 

нерезидентом доступу до інформаційного продукту на веб-сайті» від 10.04.2015р.                                        

№ 7695/6/99-99-19-03-02-15. 

ДФС України у листі від 10.04.2015р. № 7695/6/99-99-19-03-02-15 наголосила, що при 

визначенні місця постачання послуги з надання доступу до інформаційних продуктів, які 

знаходяться на веб-сайтах, через мережу Інтернет, слід застосовувати 

положення підпункту «д» пункту 186.3 ст. 186 Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. № 2755-VI. 

Отож, при отриманні від нерезидента послуг з надання доступу до інформаційних 

продуктів, які знаходяться на веб-сайтах, через мережу Інтернет, резидент - отримувач 

таких послуг є відповідальним за нарахування та сплату ПДВ. 
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13. ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВОГО ВИГОДООДЕРЖУВАЧА - ДО 25.09.2015Р. 

Лист Міністерства юстиції України «Щодо внесення відомостей про кінцевого 

вигодоодержувача юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців» від 03.06.2015р.  № 556-0-2-15/19.3. 

Продовжено на чотири місяці (до 25.09.2015р.) строк подачі юридичними особами, 

зареєстрованими до 25.11.2014р., відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника 

(засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа. 

У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у 

тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), 

якщо учасник (засновник) - юридична особа, подаються відомості про його відсутність. 

Для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомостей про його відсутність, 

представник юридичної особи має подати державному реєстратору 

заповнену реєстраційну картку «Форма 4», затверджену наказом № 3178/5. 

Відомості про кінцевою бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) 

- юридична особа, не подаються: 

- політичними партіями, творчими спілками, їх територіальними осередками, 

адвокатськими об'єднаннями, торгово-промисловими палатами, релігійними 

організаціями, державними та комунальними підприємствами, державними органами, 

органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями; 

- юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві 

бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У 

цьому випадку учасники - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) 

такої юридичної особи. 

Крім того, такі відомості не подаються також юридичними особами, які подали 

державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача 

(вигодоодержувачів), у том числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх 

засновника, якщо засновник юридична особа. 

 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/209
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14. ПРО РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЛІКАРНЯНИХ 

З 01.01.2015р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014р. № 77-VIIІ (далі – Закон                      

№ 77). Зазначеним Законом викладено в новій редакції Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату непрацездатності» від 

23.09.1999р. № 1105-ХІV(далі – Закон № 1105), який тепер має назву Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування».  

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015р. № 439 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р. № 1266» Порядок обчислення 

середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, викладено в новій редакції 

(далі – Порядок № 1266). Зазначена постанова набула чинності з моменту її опублікування 

у газеті «Урядовий кур’єр» від 04.07.2015р. № 119, тобто Порядок № 1266 в новій редакції 

слід застосовувати до страхових випадків, що наступили з 04.07.2015р.  

Особливості обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по 

вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших 

п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця 

визначені пунктами 25-30 Порядку № 1266. Розрахунковим періодом, за який 

обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців перебування у трудових 

відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи 

застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. 

Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних 

місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за 

фактично відпрацьовані  календарні місяці (з першого до першого числа). 

У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний 

місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за 

фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку. 

Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з 

поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи, 

середня заробітна плата обчислюється виходячи із тарифної ставки (посадового окладу) 

або її частини, встановленої на день настання страхового випадку. Якщо тарифна ставка 

(посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи із розміру 

мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання 

страхового випадку. Зазначена правова норма є новою та раніше не використовувалась. 

Пунктом 29 Порядку № 1266  визначено обмеження щодо розрахунку допомоги по 

тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, 

які протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку має страховий стаж 

менше 6 місяців. Періоди, що можуть бути зараховані до страхового стражу визначаються 

статтею 21 Закону № 1105. Пунктом 30 Порядку № 1266 визначено особливість 

обчислення середньої заробітної плати застрахованим особам, які працюють за 

сумісництвом. Так, визначено, що в таких випадках обчислення середньої заробітної 

плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за 

сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи 

окремо. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1214.15.2
http://docs.dtkt.ua/doc/1087.300.35
http://docs.dtkt.ua/doc/1087.300.35
http://docs.dtkt.ua/doc/1215.518.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1050.1198.8
http://docs.dtkt.ua/doc/1215.518.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1050.1198.8#pn73
http://docs.dtkt.ua/doc/1050.1198.8#pn78
http://docs.dtkt.ua/doc/1050.1198.8#pn81
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15. ПРО РОЗРАХУНОК МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Механізм розрахунку середньої зарплати, встановлений новою редакцією Порядку 

обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку 

виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі – Порядок                   

№ 1266), затвердженого постановою КМУ від 26.06.2015р. № 439, застосовується для 

обчислення страхових випадків, які настали після 04 липня поточного року. 

Допомога по вагітності та пологах, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, в тому числі 

перші п’ять днів за рахунок коштів роботодавця, розраховуються за однаковим 

алгоритмом. 

Розрахунковий період для обчислення середньої зарплати становить 12 календарних 

місяців (замість шести, як було раніше), що передують місяцю настання страхового 

випадку. Однак підходи до визначення розрахункового періоду для випадків, коли 

застрахована особа працювала менше 12 місяців, практично не змінилися. 

Святкові та неробочі дні не виключаються з розрахункового періоду. Виключаються 

тільки невідпрацьовані з поважних причин дні, а саме: через тимчасову непрацездатність, 

відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, а також відпустку без 

збереження заробітної плати. 

Середня заробітна плата обчислюється на підставі відомостей, що включаються до звіту 

про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що подаються до ДФС. 

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного 

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

№ 2464-VI  нарахування єдиного внеску проводиться на суму нарахованої зарплати за 

видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плати, інші заохочувальні 

та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно 

до Закону України «Про оплату праці»  від 24.03.1995р. № 108/95-ВР. 

Згідно наказу Міністерства фінансів України від 20.04.2015р. № 449 при визначенні видів 

виплат слід керуватися Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом 

Державного комітету статистики України від 13.01.2004р. № 5. 

Сума допомоги обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої 

встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати залежно від страхового 

стажу, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті (святкові та неробочі дні не 

виключаються). 

Встановлені обмеження розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та 

пологах  для застрахованих осіб, які протягом дванадцяти місяців перед настанням 

страхового випадку мають страховий стаж менше шести місяців. 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1215.518.0


ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

19 

 

16. НОВИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ 

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку надання 

допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним 

підприємницької діяльності» від 15.06.2015р.  № 613. 

Порядок визначає процедуру, умови надання допомоги по безробіттю, у тому числі 

одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, та 

механізм обчислення районними, міськими, районними у містах та міськрайонними 

центрами зайнятості державної служби зайнятості страхового стажу. 

Зокрема, встановлено, що зареєстрованим безробітним з числа застрахованих осіб, яким 

виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння центру 

зайнятості протягом місяця у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за 

їхнім бажанням допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації 

підприємницької діяльності. 

Виплата допомоги по безробіттю одноразово здійснюється в розмірі залишку призначеної 

безробітному допомоги по безробіттю, визначеного на день державної реєстрації суб'єкта 

підприємницької діяльності, обмеженого строком 360 календарних днів, у тому числі 

особам передпенсійного віку. 

Розрахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними 

підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням максимального розміру допомоги 

та мінімального розміру допомоги, встановленого правлінням Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що діє 

на дату державної реєстрації юридичної особи чи ФОП. Зміна розміру мінімальної та 

максимальної величини допомоги по безробіттю, що відбулась після державної реєстрації 

юридичної особи чи ФОП, не є підставою для коригування допомоги по безробіттю, що 

виплачена одноразово. 

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької 

діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду на 

поточний рік.   
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17. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОНИЖУЮЧОГО КОЕФІЦІЄНТА 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо застосування понижуючого 

коефіцієнта» від 08.05.2015р.  № 4348/М/99-99-17-03-01-14. 

ДФС України у листі від 08.05.2015р. № 4348/М/99-99-17-03-01-14 нагадала, що  Законом 

України «Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці» від 02.03.2015р.                                   

№ 219-VIII, який набрав чинності з 13.03.2015р., можливість застосувати понижуючий 

коефіцієнт надано платникам за умов одночасного виконання таких умов:         

- база нарахування ЄСВ у розрахунку на одну застраховану особу у звітному місяці 

збільшилася на 20 і більше відсотків порівняно з середньомісячною базою нарахування 

єдиного внеску платника за 2014 рік у розрахунку на одну застраховану особу;       

- після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу у звітному 

місяці становитиме не менше ніж один середньомісячний платіж на одну застраховану 

особу платника за 2014 рік;         

- кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховано виплати, не перевищує 

200% середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік.  

При розрахунку коефіцієнта показники за 2014 рік визначаються на підставі звітності 

платника єдиного внеску. Таким чином, платникам ЄСВ для розрахунку понижуючого 

коефіцієнта необхідно здійснювати порівняння із середньомісячними показниками за 2014 

рік. Застосовувати понижуючий коефіцієнт зможуть лише платники, які вели фінансово-

господарську діяльність і нараховували заробітну плату у 2014 році (незалежно від 

кількості місяців).         

Таким чином, у платників єдиного внеску, що почали вести фінансово-господарську 

діяльність з 2015 року, показники 2014 року для розрахунку коефіцієнта відсутні, тому до 

розміру єдиного внеску такими платниками не застосовується понижуючий коефіцієнт. 

 

  

http://blank.dtkt.ua/taxes/socvznos
http://blank.dtkt.ua/taxes/socvznos
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18. ЗА ДОНАРАХУВАННЯ ЄСВ ДО РОЗМІРУ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ ПОНИЖУЮЧИЙ КОЕФІЦІЄНТ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ 

Згідно з п. 9 прим. 5 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

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

08.07.2010р. № 2464-VІ  (далі – Закон № 2464) по 31 грудня 2015 року при нарахуванні 

заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за 

цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у 

зв’язку з вагітністю та пологами розмір єдиного внеску, встановлений частиною п’ятою та 

абзацом другим частини шостої ст. 8 Закону № 2464, для платників єдиного внеску, 

визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому п. 1 частини першої ст. 4 

Закону № 2464, застосовується з понижуючим коефіцієнтом (далі – коефіцієнт), якщо 

платником виконуються одночасно такі умови: 

а) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному 

місяці збільшилась на 20 і більше відсотків порівняно з середньомісячною базою 

нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану 

особу; 

б) після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному 

місяці складе не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу 

платника за 2014 рік; 

в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не перевищує 

200 відсотків середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік. 

Разом з тим, відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону № 2464 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 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. 

Таким чином, якщо хоча б по одній застрахованій особі здійснюється донарахування сум 

єдиного внеску до розміру мінімальної заробітної плати, понижуючий коефіцієнт 

страхувальником не застосовується взагалі. 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.35#st8
http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.35#st4
http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.35#st4


ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

22 

 

19. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 18.06.2015р.  

№ 573. 

Міністерство фінансів України у наказі від 18.06.2015р. № 573 затвердило зміни до деяких 

нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку. 

Зокрема, рахунок 31 «Рахунки в банках» доповнено субрахунками: 

- «315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» - призначений для обліку коштів на 

рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому 

платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у 

банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо. 

- «316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» - призначений для обліку коштів в 

іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у 

тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу 

відповідно до законодавства. 

Також кореспонденцію рахунків доповнено такою кореспонденцією рахунків: 

- до рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів»: 
 

за дебетом рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» з кредитом рахунку 91 

«Загальновиробничі витрати»; 
 

- до рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»: 
 

за кредитом рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» з дебетом рахунку 39 «Витрати 

майбутніх періодів». 
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20. НОВІ ФОРМИ КНИГИ ОБЛІКУ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм книги обліку доходів і 

книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» від 19.06.2015р.  № 579. 

28.07.2015р. (ОВУ № 57)  опубліковано наказ Міністерства фінансів України від 

19.06.2015р. № 579, яким затверджено Форму книги обліку доходів, а також форму книги 

обліку доходів і витрат та порядки їх ведення (для платників єдиного податку першої, 

другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість).  

Книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників 

єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) та книги 

обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками 

податку на додану вартість), зареєстровані до набрання чинності цим наказом, діють до їх 

закінчення. 

 

  

http://ovu.com.ua/news/1629-viyshov-drukom-chergoviy-nomer-byuletenya-ofitsiyn
http://docs.dtkt.ua/doc/1216.1464.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1216.1464.0
http://blank.dtkt.ua/blank/215
http://blank.dtkt.ua/blank/215
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21. ОНОВЛЕНО ФОРМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ З ПРАЦІ 

Наказ Державної служби статистики України «Про затвердження форм державного 

статистичного спостереження N 1-ПВ (місячна) та N 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» від 

21.07.2015р. № 172. 

Держстат наказом від 21.07.2015р. № 172 затвердив нові форми державного статистичного 

спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці».  

Форми вводяться в дію: 

- зі звіту за січень 2016 року – форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»; 

- зі звіту за І квартал 2016 року – форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці». 

Ці форми поширюються на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи за переліком, 

установленим органами державної статистики. 

 

  

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/172/1_PV_mis_16.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/172/1_PV_kv_16.zip
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22. ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ КВОРУМУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Верховна Рада України 14 липня  прийняла за основу проект Закону «Про внесення змін 

до статті 60 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991р. № 1576-XII 

(щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю). 

Законопроектом № 2757, зокрема, пропонується зменшити кількість присутніх учасників 

товариства з обмеженою відповідальністю, для визнання загальних зборів цих товариств 

повноважними, з 60% до більш ніж 50% відсотків голосів. 

 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54988
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23. ЯКЩО ТЕРМІН ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПЕРЕНЕСЕНО, ТО ТЕРМІН 

СПЛАТИ ТЕЖ ПЕРЕНОСИТЬСЯ 

Постанова Верховного Суду України від 09.06.2015р.  № 21-18а15. 

У разі якщо останній день строку подання податкової декларації, передбачений 

підпунктом 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI (далі – ПКУ), припадає на вихідний або святковий день, граничним строком 

подання такої декларації є перший після нього робочий день. Тому початок перебігу 

встановленого пунктом 57.1 статті 57 ПКУ десятиденного строку для сплати зазначеного 

у декларації податкового зобов'язання пов'язаний саме із таким робочим днем. 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
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24. ПРО ВИЗНАННЯ ПРОТИПРАВНИМ ТА СКАСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО 

ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ 

Постанова  Вищого адміністративного суду України від 15.01.2015р. № К/9991/56051/11. 

Будь-які витрати повинні бути здійснювані саме для та в межах провадження 

господарської діяльності, а не з іншими цілями, і підтверджені відповідними первинними 

документами. 

Водночас дефектність та навіть фіктивність контрагента платника податків сама по собі не 

свідчить про поінформованість платника податків щодо протиправного характеру 

діяльності його контрагента або щодо дефектності самих господарських операцій. Отже, 

вона не є вичерпним доказом під час встановлення нереальності господарської операції чи 

відсутності в ній ділової мети, яка за змістом положень ст. 14 Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. № 2755-VI передбачає обов'язкову спрямованість будь-якої 

операції на отримання позитивного економічного ефекту. 

Також податкове законодавство не ставить у залежність виникнення права на податковий 

кредит у платника податків від наявності чи відсутності контрагента платника податків за 

місцем реєстрації. А відсутність товарно-транспортних накладних не є підставою для 

беззаперечного висновку щодо завищення позивачем суми податкового кредиту з ПДВ та 

валових витрат, оскільки зазначені документи є обов'язковими у разі оподаткування 

операцій за договором перевезення, а не договору постачання, який було укладено 

позивачем із його контрагентом. Посилання судів на відсутність актів приймання-

передавання виконаних робіт взагалі безпідставне, оскільки акт виконаних робіт або акт 

наданих послуг – це документ, що фіксує факт приймання-передавання виконаних робіт 

або наданих послуг від виконавця до замовника, а не факт купівлі-продажу товару. 

 


