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1. ВІДТЕПЕР ПЕЧАТКИ НА ДОКУМЕНТАХ – ПРАВО, А НЕ ОБОВ’ЯЗОК 

Держпідприємство нагадує, що 6 листопада*, набув чинності розроблений 

Держпідприємництвом Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014р. № 1206-VII, 

який скасовує: 

1) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичної особи (170 грн.) та 

фізичної особи – підприємця (34 грн.); 

2) обов’язкове використання електронного цифрового підпису юридичними особами 

та фізичними особами - підприємців при державній реєстрації шляхом подання 

електронних документів. 

При ідентифікації особи заявника можна буде застосовувати способи, що 

використовуються у банківській сфері, або, наприклад, передавання файлу із 

зображенням, QR- коду, з використання IT- технологій та мобільного зв’язку. 

3) обов’язкову наявність печатки у суб’єктів приватного права. 

Також документом унормовується та розширюється обсяг відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, до яких надається 

доступ на офіційному сайті Укрдержреєстру. Наявність повноважень для вчинення 

правочинів від імені юридичної особи можна буде легко перевірити за інформацією з ЄДР 

через мережу Інтернет. 

Тож, тепер печатки мають винятково інформаційний характер, а не дозвільний. 

*Держпідприємництво уже повідомляло раніше про набрання чинності Закону 30 жовтня 

2014 р. Ця неточність пов'язана з тим, що за даними з сайту ВРУ Закон вперше було 

опубліковано в «ОВУ» 30.04.2014 р. Хоча сама ВРУ вважає датою набрання чинності 

06.11.2014 року (з часу публікації Закону в «Голосі України» 06.05.2014р.). 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1204.255.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1204.255.0
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2. ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  

Постанова КМУ «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану 

вартість» від 16.10.2014р. № 569. 

Постановою КМУ від 16.10.2014р. № 569 «Деякі питання електронного адміністрування 

податку на додану вартість» затверджено Порядок електронного адміністрування ПДВ 

(далі – Порядок № 569) та встановлено, що рахунки платників у системі електронного 

адміністрування ПДВ будуть відкриватися у Державній казначейській службі (далі – 

ДКС). 

Електронне адміністрування ПДВ буде запроваджуватись та діяти наступним чином: 

1. Державна фіскальна служба (далі – ДФС) до 15 грудня 2014р. передасть Державній 

казначейській службі реєстри платників ПДВ. 

2. Державне казначейство до 25 грудня 2014р. автоматично на безоплатній основі відкриє 

електронні рахунки всім зареєстрованим платникам ПДВ згідно із реєстрами. 

3. Операції з використанням електронного рахунку будуть здійснюватися з 1 січня 2015р.  

4. Податкові накладні з 1 січня 2015р. в паперовому вигляді не будуть виписуватися. 

Податкові накладні та розрахунки коригування до них будуть оформлятися лише в 

електронній формі. 

5. В Єдиному реєстрі податкових накладних з 1 січня 2015р. слід реєструвати всі 

податкові накладні та розрахунки коригування до них без винятку. 

6. В Єдиному реєстрі податкових накладних з 1 січня 2015р. можна буде зареєструвати 

податкову накладну та розрахунок коригування до неї лише за наявності на електронному 

рахунку платника зарезервованої суми ПДВ під цю накладну чи розрахунок. Ця сума 

податку обчислюється за формулою. 

Таким чином, для започаткування електронного адміністрування ПДВ платникам 

доведеться перерахувати певну суму коштів з поточного рахунку на рахунок в системі 

електронного адміністрування ПДВ. 

7. Суму ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або 

розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних буде визначати 

Державна фіскальна служба, а для платника податку система електронного 

адміністрування ПДВ передбачає можливість отримувати інформацію про стан свого 

рахунку в такій системі та рух коштів на ньому, а також суму податку, на яку платник має 

право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

8. ДФС на підставі поданих декларацій складає реєстр, в якому зазначаються назва або 

прізвище, ім'я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія 

паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право 

здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий 

номер платника податку та сума податку за звітний період, що підлягає перерахуванню до 

бюджету та/або на спеціальний рахунок. Реєстр, не пізніше ніж за три робочі дні до 

закінчення граничного строку сплати податкових зобов'язань, надсилається до ДКС. 

9. На підставі таких реєстрів ДКС не пізніше останнього дня строку, встановленого 

Податковим кодексом України для самостійної сплати податкових зобов'язань, сплачує з 

http://docs.dtkt.ua/doc/1210.635.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1210.635.0
http://blank.dtkt.ua/blank/183
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електронних рахунків платників їх податкові зобов’язання з ПДВ до бюджету (чи суми на 

спеціальний рахунок сільгоспвиробника - спецрежимника). 

У разі недостатності коштів на електронному рахунку для сплати зобов’язань, платник 

податку перераховує на електронний рахунок необхідні кошти з власного поточного 

рахунку. 

10. Податкові зобов’язання, визначені документальними перевірками чи в зв’язку з 

поданням уточнюючого розрахунку, та штрафні санкції і пеня будуть сплачуватись 

платником податку лише з поточного рахунку. 

11. Розрахунок коригування до податкової накладної, що передбачає зменшення суми 

компенсації вартості товарів постачальнику, буде складатись постачальником, а 

реєструватись в Єдиному реєстрі податкових накладних – покупцем (отримувачем). 
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3. ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про реєстрацію 

платників податку на додану вартість» від 14.11.2014р.  № 1130. 

З 19.11.2014р. набуло чинності  нове Положення про реєстрацію платників податку на 

додану вартість, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014р. 

№ 1130. 

Положенням визначено порядок: 

- реєстрації платників ПДВ; 

- анулювання реєстрації платників ПДВ; 

- ведення реєстру платників ПДВ; 

- присвоєння індивідуального податкового номера платника ПДВ; 

- оприлюднення даних з Реєстру; 

- перереєстрації платників ПДВ; 

- ведення документації при реєстрації / анулюванні реєстрації платників ПДВ; 

- формування і надання витягів та довідок з Реєстру. 

Окремо встановлено, що обов'язковій перереєстрації не підлягають платники ПДВ, 

внесені до реєстру платників податку на додану вартість до набрання чинності нового 

Положення. 

Окрім того, з 1 червня 2014 року вважається анульованою ПДВ-реєстрація платників, які 

станом на 31 травня 2014 року перебували на обліку в контролюючих органах Криму або 

Севастополя. Відновлення реєстрації кримських платників ПДВ  проводитиметься після 

евакуації на іншу територію України або внаслідок завершення строку тимчасової 

окупації. 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2710.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2710.0
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4. ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙ З 

ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про відображення податку на прибуток від 

операцій з торгівлі цінними паперами» від 06.11.2014р. № 9666/7/99-99-19-02-01.  

ДФСУ у листі від 06.11.2014р. № 9666/7/99-99-19-02-01 нагадала, що з набранням з                      

03.08.2014р. чинності  Законом України від 31.07.2014р.  № 1621-VII «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (далі – 

Закон № 1621-VII) прибуток, отриманий від операцій з торгівлі цінними паперами, що 

перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі, підлягає оподаткуванню за 

ставкою 18 %. 

Для забезпечення реалізації положень Закону № 1621-VII до внесення відповідних змін до 

форм податкових декларацій з податку на прибуток у рядку 10 податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств (на доходи (прибуток) страховика) та у рядку 11 

податкової декларації з податку на прибуток банку за звітні податкові періоди - три 

квартали та 2014р. податківці рекомендують відображати загальну суму податку на 

прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами, які перебувають/не перебувають в 

обігу на фондовій біржі, що складається із: 

- суми податку, обчисленої за ставкою 10 % - з 1 січня по 2 серпня 2014р. включно; 

- суми податку, обчисленої за ставкою 18 % - з 3 серпня по 31 грудня 2014р. включно. 

Також податківці рекомендують у табл. 1 та 2 додатка ЦП до податкових декларацій 

підприємства (банку, страховика), в яких передбачено здійснення розрахунку податку на 

прибуток за ставкою податку 10 %, відображати показники за операціями, які здійснено 

платником податку з 1 січня 2014р. по 2 серпня 2014р. включно. 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/25
http://blank.dtkt.ua/blank/25
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5. НОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про інвентаризацію 

активів та зобов'язань» від 02.09.2014р.  № 879. 

Міністерство фінансів України наказом від 02.09.2014р. № 879 затвердило Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, яке застосовується юридичними особами, 

створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-

правових форм і форм власності (крім банків), а також представництвами іноземних 

суб’єктів господарської діяльності. 

У Положенні чітко прописано основні правила організації та проведення інвентаризації 

(розділ II). Варто звернути увагу, що інвентаризаційні описи, акти інвентаризації, 

звіряльні відомості оформлюються відповідно до вимог, установлених Положенням про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, для первинних документів 

з урахуванням обов’язкових реквізитів та вимог, передбачених цим Положенням. 

Матеріали інвентаризації можуть бути заповнені як рукописним способом, так і за 

допомогою електронних засобів обробки інформації. Бюджетні установи відомості про 

результати проведених інвентаризацій оформляють за формами, визначеними 

законодавством. 

Окремо розглянуто порядок інвентаризації активів та зобов’язань (розділ III): основних 

засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій, запасів, біологічних 

активів, готівки, грошових коштів та їх еквівалентів, бланків документів суворої 

звітності, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів майбутніх 

періодів, забезпечень та резервів. 

Окремий розділ присвячено правилам перевірки та оформленню результатів 

інвентаризації (розділ IV). 

Положення набере чинності з 1 січня 2015 року. Відповідно втратять чинність Інструкція 

по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків та  Інструкція з інвентаризації 

матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ. 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2591.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1033.489.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1033.489.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1032.356.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1032.356.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1032.356.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1036.518.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1036.518.0
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6. НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ, ОСОБЛИВОСТІ 

ОПОДАТКУВАННЯ  

Роз'яснення Державної фіскальної служби України «Неприбуткові організації: правові 

засади, особливості оподаткування» від 13.11.2014р. 

ДФСУ опублікувала листівку «Неприбуткові організації: правові засади, особливості 

оподаткування», яка складається з двох частин: 

Частина 1. Щодо оподаткування доходів волонтера при отриманні благодійної 

допомоги від громадян та юридичних осіб. 

Зазначено, що основними умовами звільнення від оподаткування є включення до Реєстру 

волонтерів АТО та цільове використання отриманої благодійної допомоги на користь 

окремих категорій громадян:    

- учасників бойових дій АТО або на користь членів сімей таких учасників, які під 

час участі в АТО зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, 

загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва чи визнані безвісно 

відсутніми в установленому порядку; 

- учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, 

контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час участі в цих акціях у період з 21 

листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в Одесі, 

або на користь членів сімей таких учасників; 

- фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де 

проводиться (проводилася) АТО, та/або вимушено покинули місце проживання; 

- фізичних осіб, які мешкали в Криму та вимушено покинули місце проживання у 

зв'язку з тимчасовою окупацією території України. 

Частина 2. Щодо оподаткування благодійної допомоги, наданої фізичним особам. 

Зокрема, зазначено, що не включається до оподатковуваного доходу благодійна допомога, 

що надається волонтерами у будь-якій сумі (вартості), для закупівлі або у вигляді 

спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених 

відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських 

засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення 

чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів 

України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських 

компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, 

платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними 

та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного 

оздоровлення. 

Водночас, не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної 

допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або 

фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року 

сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, встановленого на 1 

січня такого року (у 2014 році – 1710 грн.). 

  

http://sfs.gov.ua/data/material/000/118/172178/13.11.14_List_vka_v_dpov.do_novogo_n_zu_Nepributk.organ_z._chast.1_.docx
http://sfs.gov.ua/data/material/000/118/172179/13.11.14_List_vka_v_dpov.do_novogo_n_zu_Nepributk.organ_z._chast.2_.docx
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7. ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ ПОСЛУГ В ПОДАТКОВІЙ НАКЛАДНІЙ З 1 

ГРУДНЯ  

Згідно із п. 14 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 22.09.2014р. № 957, до розділу I податкової 

накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме: 

- до графи 3 - номенклатура товарів/послуг продавця; 

- до графи 5 - одиниця виміру товарів/послуг - шт., кг, м, см, куб. м, куб. см, л, послуга 

тощо; 

- до графи 6 - кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг. 

У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші 

знаки чи символи не проставляються. 

Якщо податкову накладну складаємо на повне постачання послуги або на суму 

коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) в повному обсязі, 

у графі 5 податкової накладної зазначається одиниця виміру «послуга», а в графі 6 

зазначається «1». 

Якщо податкова накладна складена на часткове постачання послуги або на суму 

попередньої оплати частини вартості послуги, у графі 5 податкової накладної зазначається 

слово «послуга», а в графі 6 - відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді 

десяткового дробу. Наприклад, при постачанні частини послуги, яка відповідає половині 

обсягу, вказаного у договорі або при отриманні суми попередньої оплати половини 

договірної вартості послуги, у графі 6 вказується число «0,5». 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2419.0#pn123
http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2419.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2419.0
http://blank.dtkt.ua/blank/183
http://blank.dtkt.ua/blank/183
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8. ЩОДО ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В НОВОМУ РЕЄСТРІ ВИДАНИХ ТА 

ОТРИМАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ 

Державна фіскальна служба України в інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 

101.21) зазначає, що відповідно до п. 1 розд. І Порядку ведення реєстру виданих та 

отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 22.09.2014р. № 958 виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом «сторно» за 

правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої 

помилки. 

Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових 

(уточнюючих) реєстрів. 

При виправленні помилки методом «сторно» до Реєстру одночасно вносяться два 

записи: помилковий запис зі знаком «-» та правильний запис зі знаком «+». 

Метод «сторно» здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому 

звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису 

платником податку: 

у графі 1 розділів I та/або II Реєстру зазначається порядковий номер запису; 

графах 2 - 6 розділу I та/або графах 2 - 7 розділу II Реєстру дублюються реквізити 

документа, кількісні показники якого сторнуються; 

у відповідних графах 7 - 16 розділу I та/або графах 9 - 21 розділу II Реєстру кількісні 

показники зазначаються з відповідним знаком «+» чи «-». 

При цьому, якщо виправлення помилки потребує подання платником податку 

уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера «У» (наприклад: 

ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого 

розрахунку робиться окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих 

розрахунків за звітний період» Реєстру. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2456.0#pn44
http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2456.0#pn44
http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2456.0#pn44
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9. СТОСОВНО ПРОПОРЦІЙ РОЗПОДІЛУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

Встановлено такий розподіл єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування: 

- 2,5843% на випадок безробіття; 

- 5,2397% з тимчасовою втратою працездатності; 

- 3,8860% від нещасного випадку на виробництві; 

- 88,2900% на пенсійне страхування. 

Зазначений розподіл відповідає редакції Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» з урахуванням змін, 

внесених Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення 

передумов для економічного зростання в Україні». 

Пропорцій єдиного внеску між фондами соціального страхування у 2014 році дають 

можливість забезпечити бездефіцитність бюджетів фондів з тимчасової втрати 

працездатності, від нещасного випадку на виробництві та на випадок безробіття. 

 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.32
http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.32
http://docs.dtkt.ua/doc/1204.231.3
http://docs.dtkt.ua/doc/1204.231.3


ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

12 

 

10. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ І ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ АТО 

Учасники сил антитерористичної операції (АТО) отримали право на 13 соціальних 

гарантій і пільг. Про це мовиться в переліку нормативно-правових актів, в яких 

передбачаються пільги для учасників АТО, що опублікувала газета «Голос України».  

Так, згідно з переліком, учасники АТО мають право на: 

1. Отримання пенсії пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують 

пенсію за законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, 

та деяких інших осіб» у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на 

особливий період, у Збройні сили України, інші утворені відповідно до законів України 

озброєні формування, виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Відповідні 

зміни внесено у статтю 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб» (після частини другої доповнено новою 

частиною такого змісту: «Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які 

отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час 

мобілізації, на особливий період... виплата пенсій на час такої служби не припиняється. 

Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням 

додаткової вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії у цих осіб 

буде нижчою, ніж розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії 

здійснюється у розмірі, який вони отримували на день призову на службу у зв'язку з 

мобілізацією)». 

2. Збереження місця роботи (посади), середнього заробітку на підприємстві, в 

установі, організації, незалежно від підпорядкування і форм власності. Так, стаття 39 

Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» доповнено частиною 

другою та стаття 119 Кодексу законів про працю України доповнено частиною третьою 

наступного змісту: «За громадянами України, які проходять військову службу за призовом 

під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце 

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

підпорядкування і форм власності». 

3. Державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців не 

припиняється. Так, стаття 39 Закону України «Про військовий обов'язок і військову 

службу» доповнено частиною третьою такого змісту: «За громадянами України, які 

проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не 

припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб – 

підприємців». 

4. Одноразова грошова допомога на день демобілізації. Це передбачено новим абзацом, 

внесеним до пункту 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей доповнено» такого змісту: «Військовослужбовцям, 

які були покликані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, виплата 

одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, здійснюється за період такої 

служби з дня їх зарахування на службу без урахування періоду попередньої військової 

служби, на якій вони перебували в мирний час, за винятком тих осіб, які при звільненні з 

військової служби в мирний час не набули права на отримання такої грошової допомоги. 

Зазначена допомога виплачується на день демобілізації таких військовослужбовців». 

Умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, 

призваним на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, визначаються 

Кабінетом Міністрів України (порядок і розміри поки не розроблено). 
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5. Право на грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять військову 

службу за призовом під час мобілізації. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.04.2014р. № 111, відповідно до якого військовослужбовцям, які проходять 

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

забезпечення виплачується в порядку і розмірах, установлених для осіб офіцерського 

складу, осіб рядового сержантського і старшинського складу, які проходять військову 

службу за контрактом. 

6. Надання військовослужбовцям, які брали участь в АТО, статусу учасника бойових 

дій. Відповідні зміни внесені у частину першу статті 6 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Перелік осіб, які є учасниками бойових 

дій і брали участь в антитерористичній операції, визначається Кабінетом міністрів 

України. 

7. Допомогу в проведенні поховання і компенсація матеріальних витрат на ритуальні 

послуги та на спорудження пам'ятників у розмірах, встановлених Кабінетом 

міністрів України. Це передбачено пунктом 4 статті 15 Закону України «Про соціальний 

і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», в якому сказано: «Батькам та 

неповнолітнім дітям, а також дітям-інвалідам з дитинства (незалежно від їх віку) 

військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період 

проходження військової служби, державою виплачується одноразова грошова 

компенсація в розмірі суми державного страхування військовослужбовців з урахуванням 

коефіцієнта індексації грошових доходів». 

Також у постанові Кабінету Міністрів України від 22.05.2000р. № 829 зазначено, що у 

грошовому забезпеченні військовослужбовців визначено розмір допомоги: військовим 

формуванням, Державній спеціальній службі транспорту надавати сім'ям і батькам 

військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, 

допомогу в проведенні поховання і компенсувати матеріальні витрати на ритуальні 

послуги та спорудження надгробків у розмірі 500 грн. 

8. Право членів сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, 

інших осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних при захисті Батьківщини, на одержання пенсії у розмірі 70% грошового 

забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного 

непрацездатного члена сім'ї. Це передбачено в статті 36 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». 

9. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової 

втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, 

військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та 

спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві. У разі загибелі 

сума одноразової допомоги становить 500-кратний розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб (на 2014 р. 609 тис. грн.). 

10. Надання права на отримання позачергових військових звань. Згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.12.2013р. № 975, одноразова грошова допомога 

призначається і виплачується: 

1) військовослужбовцю, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми 

або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або 

внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби, або 
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встановлення інвалідності особі після його звільнення з військової служби внаслідок 

зазначених причин. 

2) військовослужбовцю, інвалідність якого настала в період проходження військової 

служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, 

або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через 

три місяці після звільнення його з військової служби чи після закінчення тримісячного 

строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період 

проходження зазначеної служби. 

11. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби 

в розмірі 100%. Про це йдеться в указі Президента України від 19.05.2014р. 

12. Медичне забезпечення. Так, наказом Міністерства охорони здоров'я від 19.05.2014р.                

№ 325 передбачена надбавка за виконання особливо важливих завдань під час 

проходження служби (у відсотках посадового окладу за військовим званням та надбавки 

за вислугу років) військовослужбовцям, які залучаються Антитерористичним центром та 

його координаційними групами при регіональних органах СБУ до проведення заходів 

щодо запобігання терористичним проявам та їх припинення, за період виконання ними 

спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю -100 %. 

Крім того, постановою Верховної Ради від 29.05.2014р. № 1286-VІІ передбачено, що 

військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби 

України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства 

внутрішніх справ України, інших законних військових формувань, які брали участь в 

антитерористичній операції і зазнали поранень, контузіям або іншого ушкодження 

здоров'я, мають право на безкоштовне медичне обслуговування (лікування, 

диспансеризацію, медичну реабілітацію та ін.) в клінічній лікарні «Феофанія» Державного 

управління справами на невідкладної основі. 

13. Винагорода у розмірі 100% місячного грошового забезпечення та заробітної 

плати. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2014р. № 158 встановлено, що 

за безпосередню участь в АТО, охорони державного кордону та правопорядку на 

звільнених територіях і т. д. особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, водіям 

автотранспортних засобів Національної гвардії та Державної прикордонної служби, 

починаючи з 1 травня 2014р., виплачується винагорода в розмірі 100% місячного 

грошового забезпечення і заробітної плати, але не менш ніж 3 тис. гривень, з розрахунку 

на місяць. 
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11. ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ЄСВ ПІДПРИЄМСТВ В ЗОНІ АТО ПІДЛЯГАЄ 

СПИСАННЮ 

Головне управління ДФС у м. Києві повідомляє про те, що вступив у дію з 

15.10.2014р. Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення АТО» від 

02.09.2014р. № 1669-VII, яким визначено тимчасові заходи для забезпечення підтримки 

суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення 

антитерористичної операції та внесено зміни до Закону України «Про збір та облік 

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

№ 2464-VI (далі – Закон № 2464-VI). 

А саме, Розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 доповнено 

пунктом такого змісту: платники єдиного внеску, визначені статтею 4 Закону України 

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

страхування», які перебувають на обліку в контролюючих органах, розташованих на 

території де проводилася АТО, звільняються від виконання своїх обов'язків, визначених 

частиною другою статті 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування», на період з 14.04.2014р. до 

закінчення АТО або військового чи надзвичайного стану. 

Підставою для такого звільнення є заява платника єдиного внеску, яка подається ним до 

контролюючого органу за основним місцем обліку або за місцем його тимчасового 

проживання у довільній формі не пізніше тридцяти календарних днів, наступних за днем 

закінчення АТО. 

При цьому, відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені цим Законом за 

невиконання обов'язків платника єдиного внеску у період з 14.04.2014р. до закінчення 

АТО, до платників єдиного внеску, зазначених у цьому пункті, не застосовуються. 

Разом з тим, Кабінет Міністрів України у десятиденний строк з дня опублікування Закону 

№ 1669-VII затверджує перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася 

антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу № 405/2014, у період з 

14.04.2014р. року до її закінчення та у десятиденний строк з дня закінчення 

антитерористичної операції приймає остаточний перелік. 

Тому, платник єдиного внеску, який подає заяву, щодо звільнення від виконання 

обов’язків, визначених частиною 6 Закону № 2464-VI, на період з 14.04.2014р. до 

закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану, повинен 

перебувати на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених 

пунктів відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.32?page=3#pn627
http://docs.dtkt.ua/doc/1196.3879.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.32#pn93
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12. СТОСОВНО БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ 

БЛАГОДІЙНИКОМ - ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ 

ПОДАТКУ - УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ АБО НА КОРИСТЬ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ 

ТАКИХ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо благодійної допомоги, що надається 

благодійником - юридичною особою на користь платників податку - учасників бойових 

дій або на користь членів сімей таких учасників бойових дій» від 05.11.2014р.                              

№ 6280/6/99-99-17-03-03-15. 

ДФСУ у листі від 05.11.2014р. № 6280/6/99-99-17-03-03-15 нагадала, що до 

оподатковуваного доходу не включається благодійна допомога в будь-якій сумі (вартості), 

виплачена (надана), зокрема, благодійником - юридичною особою на користь учасників 

бойових дій та членів їх сімей за умови дотримання норм пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI. При цьому обов'язок щодо 

контролю за цільовим використанням коштів набувачами допомоги (учасниками бойових 

дій та членами їх сімей) покладається на благодійника - юридичну особу. 

Разом з тим ДФСУ зауважує, що набувач благодійної допомоги зобов'язаний підтвердити 

благодійнику - юридичній особі статус учасника бойових дій. Члени сімей зазначених осіб 

зобов'язані підтвердити родинний зв'язок з учасником бойових дій, статус учасника 

бойових дій, поранення, інше пошкодження здоров'я, гибель та інші пошкодження 

внаслідок АТО. 

Благодійник - юридична особа після підтвердження набувачами благодійної допомоги, які 

мають статус учасників бойових дій та членів їх сімей, цільового використання коштів 

зазначає відомості про надані суми благодійної допомоги в податковій звітності. 

Сума благодійної допомоги, що надається благодійником - юридичною особою на користь 

платників податку - учасників бойових дій або на користь членів сімей таких учасників 

бойових дій, відображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ під ознакою 

доходу «169». 

 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.96?page=21#pn3829
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.96?page=21#pn3829
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13. ПРОЕКТ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ НА 2015 РІК 

На офіційному порталі ГФСУ розміщено проект нової декларації з ПДВ, яку податківці 

хочуть ввести з початку 2015 року у зв'язку з впровадженням нових правил 

адміністрування ПДВ на основі електронної системи ПДВ-рахунків. Нагадаємо, ці 

правила передбачені Законом України від 31.07.2014р. № 1621-VII і запрацюють з 

01.01.2015р., якщо тільки новий Парламент, послухавши благань платників податків, що 

не скасує їх.  

Відмінною особливістю проекту декларації є наявність розділу IV «Погашення залишків 

сум від'ємного значення звітних (податкових) періодів до 01.01.2015», призначення якого 

виразно випливає з назви. Його поява, очевидно, стало відповіддю на побоювання бізнесу 

втратити залишки сум від'ємного значення ПДВ за минулі податкові періоди, не 

відшкодовані до моменту запровадження електронної системи адміністрування. 
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14. ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ РОБОЧИХ ДНІВ У 2015 РОЦІ 

Розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2015 році» від 12.11.2014р.                         

№ 1084-р. 

З метою створення сприятливих умов для святкування 1 січня – Нового року та 7 січня – 

Різдва Христового, а також раціонального використання робочого часу керівникам 

підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести для працівників, яким 

установлено п’ятиденний робочий тиждень, робочі дні з: 

- п’ятниці 2 січня – на суботу 17 січня; 

- четверга 8 січня – на суботу 31 січня; 

- п’ятниці 9 січня – на суботу 14 лютого. 

Водночас такий режим роботи не стосується органів Пенсійного фонду, «Укрпошти», 

Казначейства та банків. Спеціальний режим роботи банків у зазначені дні визначає 

Національний банк. 

 


