
 

 

Огляд актуальних новин законодавства 
 

за листопад 2015 року 
 

Зміст 

 
ВСТУПИЛИ В ДІЮ НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ: 

1. НОВИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК .......... 3 

2. НОВА ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ .................................................... 4 

ДФСУ ПОЯСНЮЄ ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО: 

- ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

3. НЕВЧАСНО ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТИ - ПОДАВАЙТЕ УТОЧНЮЮЧУ ДЕКЛАРАЦІЮ ....... 5 

4. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ............................ 6 

5. 12 РАЗІВ НА ДЕНЬ ПРО ФАКСИМІЛЬНИЙ ПІДПИС ...................................................................... 7 

6. АВАНСОВІ ВНЕСКИ ПРИ ВИПЛАТІ ДИВІДЕНДІВ ........................................................................ 8 

- ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

7. ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ОПЕРАЦІЙ З БЕЗОПЛАТНОЇ 

ПЕРЕДАЧІ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ................................................................................................ 9 

8. ЛІКВІДАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПОСТАЧАННЯ ЧИ НЕ ПОСТАЧАННЯ ......................... 10 

9. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЗВЕДЕНОЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ......................................... 11 

10. ПРАВО НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ: 180 ЧИ 365 ДНІВ ............................................................. 12 

11. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ УТОЧНЮЮЧОГО РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПДВ .............................................................................................................................. 13 

12. АНУЛЬОВАНО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКОМ ПДВ: ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СПЛАТИТИ 

ОБОВ’ЯЗКОВО, А РЕЄСТРУВАТИ – НЕ МАЄТЕ ПРАВА ................................................................ 14 

13. РЕЄСТРАЦІЯ РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ, 

СКЛАДЕНОЇ ДО 01.02.2015Р. ................................................................................................................. 15 

14. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗА ДОГОВОРАМИ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ....................................................................................................................... 17 

- ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

15. ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКУ, ПРИЗВАНОМУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 

ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ .............................................................................................. 19 

16. СПЛАЧУЄМО ПДФО ЗА ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ........................................................... 21 

17. ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПДФО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЇ, РЕКЛАМНОЇ ЧИ ІНШОЇ АКЦІЇ ......................................................................... 22 

- ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

18. ДВІЧІ ПРО  ОПЕРАЦІЙНІ ТА НЕОПЕРАЦІЙНІ КУРСОВІ РІЗНИЦІ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 

ОБСЯГУ ДОХОДУ ПО КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЯХ ............................................................. 23 



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

2 

 

19. ДВІЧІ ПРО ТЕ, ЩО ОПЕРАЦІЇ З РЕЗИДЕНТАМИ НЕ Є КОНТРОЛЬОВАНИМИ ................... 25 

- ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 

20. ОБМІНЮЄМО МЕДИЧНІ ДОВІДКИ ІЗ АТО НА ЛИСТКИ ТИМЧАСОВОЇ 

НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ............................................................................................................................ 27 

21. ЯКЩО БАЗА НАРАХУВАННЯ ЄСВ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 ……………………………………………………………………………………………………….28 

22. ВИКОРИСТАННЯ ПОНИЖУЮЧОГО КОЕФІЦІЄНТУ ................................................................ 29 

НАЙЦІКАВІШІ ЗАКОНОПРОЕКТИ: 

23. СПРОЩЕННЯ ВЕДЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ (УСУНЕННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК) ......... 31 

24. ПРОЕКТ ПРОТОКОЛУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНВЕНЦІЇ МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ 

ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ КІПР .......................................................................................................... 32 

25. ВЕРХОВНА РАДА ПЛАНУЄ ЗАПРОВАДИТИ ЧЕРГОВИЙ МОРАТОРІЙ ............................... 33 

26. НОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ. ...................................... 34 

 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

3 

 

1. НОВИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ 

ПЕРЕВІРОК 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку оформлення 

результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань 

державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками 

податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами» від 20.08.2015р.                     

№ 727. 

Міністерство фінансів України наказом № 727 затвердило новий Порядок оформлення 

результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань 

державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками 

податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами.  

Він стосується юридичних осіб, єдиний для всіх фіскальних органів (митниці та ДПІ) та 

містить єдині вимоги до оформлення і складення актів (довідок). 

Дія цього Порядку не поширюється на оформлення результатів перевірок контрольованих 

операцій відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI (далі – ПКУ). 

Оформлення результатів документальних невиїзних позапланових електронних перевірок 

за заявою платника податків, їх підписання та реалізація здійснюються з урахуванням 

особливостей, визначених ПКУ. 

Підпунктом 4 п. 5 розд. III зазначеного Порядку визначено, що в акті документальної 

перевірки не допускається визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій за 

встановлені порушення. 
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2. НОВА ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової декларації про 

майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про 

майновий стан і доходи» від 02.10.2015р.  № 859. 

Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової декларації 

про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про 

майновий стан і доходи» від 02.10.2015р. № 859 затверджено нову форму Декларації про 

доходи фізичних осіб.  

Новий бланк зменшився вдвічі (він складається з одного аркуша формату А4) та містить 

чотири додатки (раніше було сім). І сама Декларація, і нова Інструкція щодо її заповнення 

набрали чинності 17 листопада цього року і стосуються як фізичних осіб-підприємців, так 

і усіх інших платників податку з доходів. Зважаючи на те, що зміни, які відбулися у 

податковому законодавстві ще з початку року, відображено у Декларації лише тепер, 

скоріш за все, звітуватись за новою формою треба буде вже за 2016 рік. 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/35?utm_source=news_16112015&utm_medium=email&utm_campaign=weeklyletter&mailing=7143190
http://docs.dtkt.ua/doc/1216.2478.0?utm_source=news_16112015&utm_medium=email&utm_campaign=weeklyletter&mailing=7143190#pn37
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3. НЕВЧАСНО ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТИ - ПОДАВАЙТЕ УТОЧНЮЮЧУ 

ДЕКЛАРАЦІЮ 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві  «Щодо надання податкової консультації про 

включення до складу витрат платника податку на прибуток, якщо акт наданих послуг 

отримано із запізненням у наступному звітному періоді» від 20.11.2015р.  № 17816/10/26-

15-15-03-11. 

ДФС у м. Києві у листі від 20.11.2015р. № 17816/10/26-15-15-03-11 роз'яснила: якщо 

первинні документи, що підтверджують здійснення витрат, які формують собівартість 

реалізованої продукції (робіт, послуг), складені у звітному періоді, а отримані платником 

у наступному звітному періоді, то такі витрати враховуються шляхом подання 

уточнюючого розрахунку до раніше поданої ним податкової декларації. 

Натомість, оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських 

операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки відповідно до вимог 

Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI. 
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4. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо податкового обліку необоротних 

матеріальних активів» від 27.11.2015р.  № 26114/10/28-10-06-11. 

ДФС України в листі № 26114/10/28-10-06-11 досить детально розглянула:  

- порядок ведення податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів; 

- існуючі методи нарахування амортизації необоротних активів; 

- встановлення строків корисного використання; 

- важливість наказу про облікову політику; 

- процедуру формування справедливої вартості безоплатно отриманих необоротних 

активів; 

- облік витрат, пов’язаних з поліпшеннями основних засобів; 

- поняття «невиробничі основні засоби»; 

- облік за договорами фінансової та операційної оренди; 

- операції з вибуття основних засобів; 

- коригування, які слід здійснити при визначенні об’єкта оподаткування податком на 

прибуток; 

- питання балансової вартості основних засобів та нематеріальних активів станом на 

31.12.2014р. 
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5. 12 РАЗІВ НА ДЕНЬ ПРО ФАКСИМІЛЬНИЙ ПІДПИС 

Державна фіскальна служба України в листах від 24.11.2015р. № 25024/6/99-95-42-03-15, 

№ 25025/6/99-95-42-03-15, № 25026/6/99-95-42-03-15, № 25027/6/99-95-42-03-15, 

№ 25028/6/99-95-42-03-15, № 25029/6/99-95-42-03-15, № 25030/6/99-95-42-03-15, 

№ 25031/6/99-95-42-03-15, № 25036/6/99-95-42-03-15, № 25037/6/99-95-42-03-15,              

№ 25038/6/99-95-42-03-15, № 24762/6/99-95-42-03-15 

розглянула питання щодо використання факсимільного відтворення підпису при 

оформленні первинних документів і повідомила таке: 

Пунктом 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV визначено, що первинні та зведені облікові 

документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати 

обов’язкові реквізити, зокрема особистий підпис, аналог власноручного підпису або 

підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про 

електронний цифровий підпис» від 23.05.2003р. № 852-IV, або інші дані, що дають змогу 

ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. 

Відповідно до пп. 2.5 п. 2 Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

24.05.1995р. № 88, документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути 

скріплений печаткою. Використання при оформленні первинних документів 

факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, 

іншими актами цивільного законодавства.  

Приписами частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-ІV 

передбачено, що використання при здійсненні операцій факсимільного відтворення 

підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового 

підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, 

встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою 

угодою сторін, в якій повинні міститися зразки відповідного аналога їх власноручних 

підписів.  

Тобто використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних 

документів за письмовою угодою сторін, в якій містяться зразки відповідного аналога їх 

власноручних підписів, не порушує законодавства України, крім випадків застосування 

первинних документів типових і спеціалізованих форм, якими не передбачено 

використання факсимільного відтворення підпису. 
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6. АВАНСОВІ ВНЕСКИ ПРИ ВИПЛАТІ ДИВІДЕНДІВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо зарахування авансових внесків при 

виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток» від 

20.11.2015р.  № 24734/6/99-99-19-02-02-15. 

ДФС України в листі від 20.11.2015р. № 24734/6/99-99-19-02-02-15 розглянула питання 

щодо зарахування авансових внесків при виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових 

внесків з податку на прибуток і повідомляє.  

Порядок сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів 

визначено п. 57.1.1 ст. 57 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі 

– ПКУ). Згідно з пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 ПКУ, крім випадків, передбачених                          

пп. 57.11.3 п. 57.11 ст. 57 ПКУ, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про 

виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету 

авансовий внесок із податку на прибуток. 

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, 

над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за 

результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. 

У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується 

зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за 

ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 ПКУ. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не 

зменшується на суму авансового внеску. Ця норма застосовується починаючи з виплат 

дивідендів у 2015 році за підсумками попередніх років. 

Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми 

зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене 

пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди (пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 

ПКУ). 

У разі якщо у звітному році за рішенням власників розподіляється нерозподілений 

прибуток одразу за декілька попередніх років, то з метою визначення суми дивідендів, на 

яку нараховується авансовий внесок, нерозподілений прибуток, який припадає на кожен з 

цих років за даними фінансової звітності, порівнюється з об’єктом оподаткування 

податком на прибуток за відповідний рік.  

Згідно з підпунктом 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 ПКУ у разі наявності непогашеного грошового 

зобов'язання, авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають 

виплаті. Грошовим зобов’язанням у цьому разі є сума податкових зобов’язань з податку 

на прибуток, що самостійно нараховані платником у податковій декларації за звітний рік, 

за підсумками якого виплачуються дивіденди.         

Таким чином, при визначенні суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, на 

яку нараховується авансовий внесок з податку на прибуток, над значенням об’єкта 

оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, необхідне одночасне дотримання 

двох умов: подана декларація з податку на прибуток за такий рік та повністю погашені 

податкові зобов’язання, самостійно нараховані платником у такій декларації. В іншому 

випадку авансовий внесок з податку на прибуток нараховується на всю суму дивідендів.        

Отже, при виплаті дивідендів у 2015 році за результатами 2013 та 2014 років авансовий 

внесок із податку на прибуток не нараховується, якщо суми таких дивідендів не 

перевищують значення об`єкта оподаткування за відповідні періоди, грошові зобов`язання 

щодо яких задекларовані та погашені. 
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7. ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ОПЕРАЦІЙ З 

БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ)     

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування податком на додану 

вартість операцій з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг)» від 27.11.2015р.                            

№ 26071/10/28-10-06-11. 

ДФС України в листі № 26071/10/28-10-06-11 ще раз нагадала, що згідно пп. 14.1.13                          

п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) є 

безоплатно наданими товарами, роботами, послугами і що безоплатне надання товарів, 

робіт послуг прирівнюється до операцій з продажу (реалізації).  

Пояснила, як саме слід складати податкові накладні у випадку безплатного надання 

товарів (робіт, послуг), процитувала ПКУ стосовно того, що є базою оподаткування 

операцій з постачання товарів/послуг та самостійно виготовлених товарів/послуг, і 

прийшла до висновку, що при безоплатному постачанні товарів/послуг база 

оподаткування податком на додану вартість не може бути нижче ціни придбання таких 

товарів/послуг (для самостійно виготовлених товарів/послуг – не нижче їх собівартості). 
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8. ЛІКВІДАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПОСТАЧАННЯ ЧИ НЕ ПОСТАЧАННЯ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо ліквідації основних засобів» від 

18.11.2015р. № 25655/10/28-10-06-11. 

В листі від 18.11.2015р. № 25655/10/28-10-06-11 ДФС України уточнила перелік 

документів, які підтверджують знищення, розібрання або перетворення основного засобу, 

зокрема: 

Складені комісією акти на списання основних засобів відображаються в бухгалтерському 

обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), 

уповноваженою згідно законодавства (статуту підприємства) приймати рішення щодо 

розпорядження (відчуження, ліквідації) об’єктів основних засобів.         

Типові форми актів встановлено наказом Міністерства статистики України «Про 

затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995р. № 352.         

Документами, що підтверджують знищення, розібрання або перетворення основного 

засобу є висновки відповідної експертної комісії щодо неможливості використання в 

майбутньому цих засобів за первісним призначенням та акти на їх списання відповідної 

форми.        

Вищезазначене свідчить, що ліквідація основних засобів для цілей оподаткування не 

розглядається як постачання, у разі, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника 

податку (ліквідація у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин 

непереборної сили, у разі викрадення). При цьому дану обставину платник податків має 

підтверджувати або документами відповідно до законодавства (сертифікат Торгово-

промислової палати України, Акти державних, правоохоронних та судових органів, тощо) 

або поданням контролюючому органу відповідних документів про знищення, розібрання 

або перетворення основних засобів. Такі документи подаються до податкової декларації з 

податку на додану вартість за звітний період, у якому виникають такі обставини і 

здійснюється ліквідація основних засобів.         

У разі, якщо основні засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, 

така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних 

засобів. 
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9. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЗВЕДЕНОЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо заповнення граф у податковій 

накладній, за результатами розгляду» від 26.11.2015р.  № 26014/10/28-10-06-11. 

ДФС України у листі № 26014/10/28-10-06-11  «Щодо заповнення граф у податковій 

накладній» розглянула особливості складання таких накладних, зокрема ще раз 

наголосила, що платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання 

яких має безперервний або ритмічний характер:      

- покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в 

якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника 

податку, з яким постачання мають такий характер, з урахування усього обсягу 

постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;      

- покупцям - особам, не зареєстрованими платниками податку, - можуть складати не 

пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову 

накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з 

якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця. 

Для цілей п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI 

ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю 

два та більше разів на місяць.  

Податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо 

податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:     

- здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є 

платником податку), розрахунки на які проводяться через касу/реєстратори 

розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій 

(безпосередньо на поточний рахунок постачальника);     

- виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються 

платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за 

показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та 

податковий номер постачальника (продавця), крім тих, форма яких встановлена 

міжнародними стандартами;       

- надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, 

загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового 

номерів постачальника). 

Оскільки зведена податкова накладна складається відповідно до визначеної у договорі 

періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг, але не рідше одного разу на 

місяць і не пізніше останнього дня місяця, то у разі, якщо до моменту складання 

продавцем зведеної податкової накладної відбулась зміна податкових зобов'язань 

продавця у зв'язку з повернення покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або 

повернення покупцем товарів, суми ПДВ в зведеній податковій накладній таким 

продавцем зазначаються загальною сумую, що відповідає фактичній сумі поставлених 

покупцю товарів (послуг). При цьому розрахунок коригування до такої податкової 

накладної не складається. В листі також розглянуто особливості заповнення окремих граф 

такої податкової накладної.  
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10. ПРАВО НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ: 180 ЧИ 365 ДНІВ 

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

кредиту]» від 26.11.2015р. № 26013/10/28-10-06-11. 

ДФС України в листі від 26.11.2015р. № 26013/10/28-10-06-11 розглянула питання щодо 

строку протягом якого платник податку має право включити суми ПДВ до складу 

податкового кредиту. 

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що 

відбулася раніше:   

- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; 

- дата отримання платником податку товарів/послуг. 

З урахуванням змін, внесених до пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України  

від 02.12.2010р. № 2755-VI, з 29.07.2015р. діє норма, згідно з якою у разі, якщо платник 

податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму 

податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних зареєстрованих в 

Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), таке право зберігається за ним 

протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.  

Враховуючи вище викладене, належним чином складена та зареєстрована в ЄРПН 

протягом 180 днів податкова накладна, яка не була включена до складу податкового 

кредиту в податковому періоді її складання/реєстрації та з дати складання якої не минуло 

365 днів, може бути включена до складу податкового кредиту в наступних звітних 

(податкових) періодах протягом 365 календарних днів з дати її складання шляхом 

відображення сум податку в розділі ІІ «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ.  

Аналогічні роз’яснення з даних питань розміщено на офіційному порталі Державної 

фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) у категорії «101.16 Податок на додану 

вартість» сервісу «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс». 
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11. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ УТОЧНЮЮЧОГО РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПДВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо подання уточнюючого розрахунку 

податкових зобов'язань з податку на додану вартість» від 25.11.2015р.  № 25909/10/28-10-

06-11. 

ДФС України в листі № 25909/10/28-10-06-11 «Щодо подання уточнюючого розрахунку 

податкових зобов’язань з податку на додану вартість» звернула увагу на особливості 

заповнення) уточнюючого розрахунку у разі виправлення значення рядка 24 декларації, 

яке у майбутніх звітних періодах вплинуло та не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 

23, порядок самостійного відображення штрафі, а також детально розглянула поняття 

«податковий борг»: 

Податковим боргом є сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних 

санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений 

Податковим кодексом України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) строк, а також 

пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).  

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення 

податкового тиску на платників податків» від 17.07.2015р. № 655-VIII (далі – Закон                       

№ 655) внесено зміни до статті 129 ПКУ, які набули чинності 01.09.2015р., та полягають у 

наступному. 

Відповідно до пп. «а» пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ пеня нараховується при 

самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - після 

спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового 

зобов'язання, визначеного ПКУ.  

Пеня, визначена пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, нараховується на суму податкового 

боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із 

розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на 

день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, 

залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день 

прострочення у його сплаті (п. 129.4 ст. 129 ПКУ).  

Нарахування пені закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, 

що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках 

погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань (пп. 129.3.1 п. 129.3 ст. 129 

ПКУ). Сума пені в податковій декларації з ПДВ відображенню не підлягає.  

В листі також детально викладено процедуру погашення податкового боргу, штрафу та 

пені. 
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12. АНУЛЬОВАНО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКОМ ПДВ: ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

СПЛАТИТИ ОБОВ’ЯЗКОВО, А РЕЄСТРУВАТИ – НЕ МАЄТЕ ПРАВА 

Лист Державної фіскальної служби України «Про надання відповіді [щодо порядку 

реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних у випадку 

анулювання свідоцтва платника ПДВ]» від 23.11.2015р.  № 24867/6/99-99-19-03-02-15. 

ДФС України у листі від 23.11.2015р. № 24867/6/99-99-19-03-02-15 стверджує, що 

оскільки право на складення податкових накладних та реєстрацію їх в Єдиному реєстрі 

податкових накладних (далі – ЄРПН) має особа, що зареєстрована платником ПДВ, то на 

дату анулювання реєстрації платника ПДВ таке право вказаною особою втрачається.  

Таким чином, особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, не має права 

зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових 

накладних у ЄРПН, незалежно від того, що з дати їх виписки ще не минуло 15 

календарних днів. 

Водночас повідомляємо, що згідно з пунктом 187.1 статті 187 Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) датою виникнення податкових 

зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий 

період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:  

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника 

податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання 

товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі 

відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника 

податку;  

б) дата відвантаження товарів, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує 

факт постачання послуг платником податку.  

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 ПКУ податкова накладна складається у день 

виникнення податкових зобов'язань продавця.  

Отже, дата виникнення податкових зобов’язань продавця за операцією з постачання 

товарів/послуг не залежить від факту реєстрації в ЄРПН податкової накладної, складеної 

за такою операцією. Таким чином, податкові зобов’язання продавця мають бути 

задекларовані у податковій звітності за той період, у якому вони виникли. 
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13. РЕЄСТРАЦІЯ РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ ДО ПОДАТКОВОЇ 

НАКЛАДНОЇ, СКЛАДЕНОЇ ДО 01.02.2015Р. 

Лист Державної фіскальної служби України «Про надання відповіді [щодо необхідності 

реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до 

податкової накладної, складеної до 01.02.2015, на суму ПДВ, що не перевищувала 10                      

тис. грн. та не підлягала реєстрації в ЄРПН, за умови що сума ПДВ після проведення 

коригування не досягає обсягу 10 тис. грн.]» від 23.11.2015р.  № 24875/6/99-99-19-03-02-

15. 

ДФС України у листі від 23.11.2015р. № 24875/6/99-99-19-03-02-15 розглянула питання 

щодо необхідності реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН)  

розрахунку коригування до податкової накладної, складеної до 01.02.2015р., на суму ПДВ, 

що не перевищувала 10 тис. грн. та не підлягала реєстрації в ЄРПН, за умови, що сума 

ПДВ після проведення коригування не досягає обсягу 10 тис. грн., та повідомляє.  

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI 

(далі - ПКУ) при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник ПДВ 

зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо 

реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої 

платником особи та зареєструвати її в ЄРПН. 

Згідно з п.11 розділу XX ПКУ з 01.02.2015р. реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові 

накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не 

надаються покупцю, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від 

оподаткування) незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній/розрахунку 

коригування.  

Платники ПДВ мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки 

коригування в ЄРПН на суму, обчислену за формулою, визначеною п. 2001.3 ст. 2001 

ПКУ.  

Пунктом 2001.3 ст. 2001 ПКУ, з урахуванням змін, внесених Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування 

податку на додану вартість» від 16.07.2015р. № 643-VIII, встановлено, що показники 

формули, за якою визначається сума, на яку платник податку має право зареєструвати 

податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, обраховуються з 01.07.2015р. 

Під час обрахунку показників SНаклОтр (сума ПДВ за отриманими податковими 

накладними) та SНаклВид (сума ПДВ за виданими податковими накладними) також 

використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 01.07.2015р. та 

зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 01.07.2015 р., що підлягали 

наданню покупцям - платникам податку.  

Таким чином, розрахунки коригування, складені починаючи з 01.07.2015р., до податкових 

накладних, складених до 01.07.2015р. (у тому числі до 01.02.2015р.), під час обрахунку 

показників формули SНаклОтр та SНаклВид:  

- враховуються, якщо податкові накладні підлягали наданню покупцям - платникам 

податку;  

- не враховуються, якщо податкові накладні були складені на покупців - неплатників 

ПДВ. 
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Згідно з п. 4 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010р. № 1246, розрахунок коригування 

до податкової накладної, складеної до 1 лютого 2015 року та відомості якої не підлягали 

внесенню до ЄРПН у зв’язку з недосягненням суми, визначеної пунктом 11 підрозділу 2 

розділу XX ПКУ, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної.  

Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби 

зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків 

давності, встановлених статтею 102 ПКУ) та розрахунок коригування до неї.  

Враховуючи викладене, якщо платник податку після 01.07.2015р. складає розрахунок 

коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, в якій сума ПДВ 

не перевищувала 10 тис. грн. та яка на дату її складення не підлягала реєстрації в ЄРПН, і 

після проведення такого коригування сума ПДВ не досягає обсягу 10 тис. грн., то такі 

розрахунок коригування та податкова накладна підлягають реєстрації в ЄРПН. 
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14. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗА ДОГОВОРАМИ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування Договору про спільну 

діяльність» від 20.11.2015р.  № 10874/Г/99-99-19-02-02-14. 

ДФС України в листі від 20.11.2015р. № 10874/Г/99-99-19-02-02-14 розглянула питання 

щодо оподаткування Договору про спільну діяльність і повідомляє: 

Відповідно до п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі 

- ПКУ) на обліку у контролюючих органах повинні перебувати угоди про розподіл 

продукції, договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у                   

пп. 153.13.10 п. 153.13 ст. 153 або у другому реченні абзацу другого пп. 5 п. 180.1 ст. 180 

ПКУ) та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних 

осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за 

такими договорами (угодами), визначені ПКУ. 

У контролюючих органах не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не 

поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, 

визначені ПКУ. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку у контролюючих 

органах та виконує обов’язки платника податків самостійно. 

Взяття на облік договору або угоди здійснюється шляхом додаткового взяття на облік 

управителя майна, учасника договору про спільну діяльність або угоди про розподіл 

продукції як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до 

бюджету під час виконання договору або угоди. 

Заяву про взяття на облік такий платник податків зобов’язаний подати протягом 10 

календарних днів після реєстрації договору або угоди або після набрання ним чинності, 

якщо відповідно до законодавства реєстрація договору не проводиться.  

Механізм взяття договору про спільну діяльність на облік в контролюючих органах 

визначено Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. № 1588, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 29.12.2011р. № 1562/20300 зі змінами. 

У зв’язку зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 

28.12.2014р. № 71-VIII, нова редакція розділу III «Податок на прибуток підприємств» 

ПКУ не містить положень щодо окремого обліку результатів спільної діяльності без 

створення юридичної особи. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ розрахунок об'єкта оподаткування 

податком на прибуток здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом 

коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій 

звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які збільшують або зменшують 

фінансовий результат до оподаткування, згідно з положеннями розділу III «Податок на 

прибуток підприємств» ПКУ.  

При цьому розділом III ПКУ не передбачено різниць щодо доходів (прибутків) та витрат, 

отриманих (понесених) в межах спільної діяльності. 
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Отже, прибуток кожного учасника, отриманий в межах спільної діяльності, враховується 

при визначенні фінансового результату до оподаткування такого учасника згідно з 

правилами бухгалтерського обліку. 

Крім того, згідно з пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 ПКУ та пп. 4 п. 180.1 ст. 180 ПКУ для цілей 

оподаткування податком на додану вартість дві чи більше особи, які здійснюють спільну 

діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої 

діяльності.  

Платником податку на додану вартість є особа, що веде облік результатів діяльності за 

договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи (пп. 4 п. 180.1 ст. 180 

ПКУ).  

При цьому такий облік ведеться платником податку на додану вартість, уповноваженим 

на це іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення 

юридичної особи, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.        

Господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин 

на основі окремих цивільно-правових договорів.  

Порядок реєстрації особи (у тому числі особи, що веде облік результатів діяльності за 

договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи) як платника податку на 

додану вартість та анулювання такої реєстрації регулюється статтями 180 - 184 ПКУ та 

регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014р. № 1130, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014р. за № 1456/26233 (далі - 

Положення).   

Вимоги, за яких такі особи мають право або зобов'язані зареєструватись як платники 

податку на додану вартість, встановлено у статтях 181 - 183 ПКУ та Положенні.        

Відповідно до п. 1.6 розділу І Положення особі, яка реєструється як платник податку на 

додану вартість, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується 

для сплати податку.  

Для осіб, відповідальних за нарахування та сплату податку на додану вартість до бюджету 

під час виконання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи, 

присвоюється 9-значний податковий номер, який надають контролюючі органи згідно з 

порядком обліку платників податків і зборів, визначеним відповідно до п. 63.10 ст. 63 

ПКУ. 
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15. ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКУ, ПРИЗВАНОМУ НА ВІЙСЬКОВУ 

СЛУЖБУ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб та єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

сум виплат в межах середнього заробітку працівнику, призваному на військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період, на строк більше одного року, та 

включення такої суми до складу витрат підприємства» від 25.11.2015р.  № 25184/6/99-99-

17-03-03-15. 

ДФС України в листі від 25.11.2015р. № 25184/6/99-99-17-03-03-15 розглянула питання 

щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та єдиним внеском на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування сум виплат в межах середнього 

заробітку працівнику, призваному на військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, на строк більше одного року, та включення такої суми до складу витрат 

підприємства. 

Частиною третьою ст. 119 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. (далі – КЗпП) у 

редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час 

особливого періоду» від 14.05.2015р. № 433-VIII встановлено, що за працівниками, 

зокрема, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 

період, на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації 

зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на 

підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно 

від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах 

середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

З 12.11.2015р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року № 105» від 04.11.2015р. 

№ 911 (далі – Постанова № 911), якою, зокрема, затверджені зміни до Порядку виплати 

компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку 

працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у 

разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення 

рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також 

працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий 

період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням 

демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову 

службу за контрактом (далі – Порядок). Дія Порядку поширюється, зокрема, на громадян 

України, які, починаючи з 18.03.2014р. були призвані на військову службу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період.  

Разом з тим, Порядок визначає механізм виплати компенсації підприємствам, установам, 

організаціям у межах середнього заробітку працівників, зокрема, призваних на військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за рахунок і в межах 

асигнувань, передбачених у державному бюджеті за програмою 2501350 «Компенсація 

підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, 

призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі 

виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення 
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про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які 

були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які 

підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але 

продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за 

контрактом». 

Крім того, Постановою № 911 пункт 3 Порядку доповнено абзацом другим, згідно з яким 

працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період, компенсація з бюджету середнього заробітку 

здійснюється на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної 

демобілізації.  

Відповідно до п. 1 Положення про Міністерство соціальної політики України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р. № 423 (далі – 

Положення), Мінсоцполітики є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері праці та соціальної політики, 

трудових відносин, соціального захисту. Мінсоцполітики відповідно до покладених 

завдань інформує в межах повноважень, передбачених законом, та надає роз'яснення щодо 

реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики (пп. 

103 п. 4 Положення).  

Водночас п. 7 Порядку передбачено, що оподаткування, нарахування і сплата єдиного 

внеску на компенсацію проводяться відповідно до Кодексу і Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 

08.07.2010р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464).  

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. № 2755-VI, пп. «и» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 якого визначено, 

що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не 

включаються, зокрема, компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку 

працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 

період.  

Крім того, згідно з частиною сьомою ст. 7 Закону № 2464 не нараховується на виплати та 

не утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього 

заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період. Враховуючи зазначене, компенсаційні виплати з бюджету в межах 

середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, до дня фактичної демобілізації не оподатковуються 

податком на доходи фізичних осіб та не є базою нарахування та утримання єдиного 

внеску. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати 

підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом Міністерства фінансів 

України від 31.12.1999р. № 318, згідно з яким витрати на оплату праці включаються до 

складу витрат.  Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначено Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 29.11.1999р. № 290, відповідно до п. 17 якого отримане цільове 

фінансування (у тому числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв'язку з наданням 

пільг з податку на прибуток підприємств) визнається доходом протягом тих періодів, в 

яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

21 

 

16. СПЛАЧУЄМО ПДФО ЗА ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа [щодо перерахування 

податку на доходи фізичних осіб за відокремлені підрозділи]» від 16.11.2015р.                             

№ 24366/6/99-99-17-02-01-15. 

Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р.  № 2456-VI податок на 

доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (її 

філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента 

– юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її 

місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що 

сплачуються фізичній особі.         

Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням неуповноважених 

сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який 

уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету 

податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання 

коштів для виплати належних платникам податку доходів сплачує (перераховує) суми 

утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів за місцезнаходженням відокремлених 

підрозділів (пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI, далі - ПКУ).         

З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або 

взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, 

відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце 

обліку), місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, 

об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які 

провадиться діяльність (неосновне місце обліку), відповідно до Порядку обліку платників 

податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. 

№ 1588 (далі – Порядок) (п. 63.3 ст. 63 ПКУ).         

Так, пп. 7.1 п. 7 Порядку визначено, якщо відповідно до законодавства платника податків, 

крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або 

нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території 

адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі 

обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то він зобов’язаний 

стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому 

органі.         

Враховуючи викладене, податок на доходи фізичних осіб підлягає сплаті до відповідного 

бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень 

(будівель), в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання.         

Одночасно повідомляємо, що платники податків, податкові агенти та/або їх посадові 

особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань 

оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи (п. 110.1 ст. 110 ПКУ).  Якщо дані перевірок податкового агента 

щодо утримання податків у джерела виплати свідчать про порушення правил нарахування, 

утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених ПКУ, 

зокрема податку на доходи фізичних осіб, до такого податкового агента застосовуються 

штрафні санкції у порядку та розмірах, встановлених ст. 127 ПКУ. 
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17. ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПДФО ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ, РЕКЛАМНОЇ ЧИ ІНШОЇ АКЦІЇ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо виникнення об'єкта оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб під час проведення маркетингової, рекламної чи іншої 

акції у вигляді знижки для учасників програм лояльності» від 12.11.2015р.  № 24103/6/99-

99-17-03-03-15. 

ДФС України в листі від 12.11.2015р. № 24103/6/99-99-17-03-03-15  розглянула питання  

щодо виникнення об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб під час 

проведення маркетингової, рекламної чи іншої акції у вигляді знижки для учасників 

програм лояльності та повідомляє, що лист містить недостатньо інформації для надання 

відповіді по суті.         

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ), відповідно до пп. 162.1.1                     

п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична 

особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні 

доходи.         

Об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є, зокрема, загальний місячний 

(річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ).     

Відповідно до пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий таким 

платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді 

вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної 

ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально 

призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у пп. 165.1.53 п. 165.1                 

ст. 165 ПКУ.         

У ПКУ поняття вживаються в такому значенні:         

- звичайна ціна – це ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо 

інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така 

звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін (пп. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 ПКУ);         

- ринкова ціна – це ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику 

за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець 

бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними 

юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, 

послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - 

однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах 

(пп. 14.1.219 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).         

Таким чином, у разі отримання платником податку доходу у вигляді знижки звичайної 

ціни (вартості) товарів виключно у випадку, якщо така знижка має індивідуальний 

(персональний) характер, сума такої знижки включається до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу такого платника як додаткове благо. 
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18. ДВІЧІ ПРО  ОПЕРАЦІЙНІ ТА НЕОПЕРАЦІЙНІ КУРСОВІ РІЗНИЦІ ПРИ 

ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ ДОХОДУ ПО КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЯХ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо включення до обсягу річного доходу 

для застосування трансфертного ціноутворення доходу від операційної та неопераційної 

курсової різниці» від 20.11.2015р.  № 24728/6/99-99-19-02-02-15. 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо застосування трансфертного 

ціноутворення» від 23.11.2015р.  № 17834/10/26-15-15-03-11. 

ДФС України в листах від 20.11.2015р. № 24728/6/99-99-19-02-02-15 та від 23.11.2015р.                         

№ 17834/10/26-15-15-03-11 прийшла до наступних висновків: 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з 

України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 

зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного 

у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які 

виникають відповідно до положень цього розділу. 

 Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи 

підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затверджений наказом Міністерства фінансів 

України від 29.11.1999р. № 290 (зі змінами та доповненнями) (далі – П(С)БО 15). 

Відповідно до п. 7 П(С)БО 15 визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за 

такими групами: 

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);  

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

- інші операційні доходи; 

- фінансові доходи; 

- інші доходи.  

До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної 

діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових 

різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих 

на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів 

(крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи 

вибуття тощо. 

До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових 

інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у 

процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.  

ПКУ не встановлено окремий порядок розрахунку річного доходу платника податків для 

цілей трансфертного ціноутворення. В той же час для цілей пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 

ПКУ до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами 

бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. Отже, для цілей 
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ст. 39 ПКУ розрахунок річного доходу здійснюється відповідно до вимог, встановлених 

пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ.  

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013р. № 433, дохід від 

операційних курсових різниць відображається у статті «Інші операційні доходи»                      

(ряд. 2120 Звіту про фінансові результати), а дохід від неопераційних курсових різниць 

відображається у статті «Інші доходи» (ряд. 2240 Звіту про фінансові результати).  

Отже, дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для 

обчислення річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей 

трансфертного ціноутворення 
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19. ДВІЧІ ПРО ТЕ, ЩО ОПЕРАЦІЇ З РЕЗИДЕНТАМИ НЕ Є 

КОНТРОЛЬОВАНИМИ 

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

контрольованих операцій]» від 12.11.2015р.  № 25277/10/28-10-06-11. 

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

контрольованих операцій]» від 12.11.2015р. № 25274/10/28-10-06-11. 

ДФС України в листах від 12.11.2015р. № 25277/10/28-10-06-11,  № 25274/10/28-10-06-11 

підтвердила, що господарські операції з резидентами-пов’язаними особами не є 

контрольованими. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

трансфертного ціноутворення» від 15.07.2015р. № 609-VIII (далі - Закон № 609), який 

набрав чинності з 13.08.2015р., внесено зміни до ст. 39 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ), зокрема у частині визнання операцій 

контрольованими. Засади визначення операцій контрольованими встановлені пп. 39.2.1                    

п. 39.2 ст. 39 ПКУ.         

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств згідно з пп. 39.2.1.1 пп. 39.2                        

ст. 39 ПКУ контрольованими операціями є:         

а) господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких 

операцій, що здійснюється платниками податків з пов’язаними особами - 

нерезидентами;         

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - 

нерезидентів.         

До 13.08.2015р. пп. 39.2.1.5 ст. 39 ПКУ було визначено, що сукупність господарських 

операцій, що здійснюються між пов’язаними особами із залученням (за посередництвом) 

осіб, які не є пов’язаними з ними, визначається контрольованими за умови, що ці 

непов’язані особи:        

 - не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням 

(продажем) товарів (робіт, послуг), між пов’язаними особами;         

- не виконують в такій сукупності операції істотних активів та/або не приймають на себе 

істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між 

пов’язаними особами.         

Відповідно до Закону № 609 пп. 39.2.1.5 визначено, якщо в ланцюгу господарських 

операцій між платником податків і його пов’язаною особою - нерезидентом, передбачених 

пунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 цього пункту, право власності на 

предмет такої операції перш ніж перейти від платника податків до пов’язаної особи - 

нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від пов’язаної особи - 

нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або 

декількох непов’язаних осіб, така операція для цілей оподаткування податком на прибуток 

підприємств вважається контрольованою операцією між платником податків та його 

пов’язаною особою - нерезидентом, якщо ці не пов’язані особи:         

- не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням 

(продажем) товарів (робіт, послуг), між пов’язаними особами;         
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- не використовують в такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на 

себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між 

пов’язаними особами.         

Для цілей цього підпункту під істотними функціями та активами розуміються функції, які 

пов’язані особи не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без 

залучення інших осіб та використання активів таких осіб. Під істотними ризиками 

розуміють ризики, прийняття яких є обов’язковим для ділової практики таких 

операцій.         

Відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ у редакції, чинній з 13.08.2015р., 

господарські операції, передбачені пунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 

ст. 39 ПКУ, визначаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі 

умови:         

- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами 

бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих 

податків) за відповідний податковий (звітний) рік;         

- обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, 

визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за 

вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.         

Слід зазначити, що згідно з п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону                 

№ 609 формування звіту про контрольовані операції та у випадках, передбачених ПКУ, 

документації з трансфертного ціноутворення за господарські операції, здійснені у 2015 

році, здійснюються на підставі та з урахуванням норм Закону № 609.         

Таким чином, у звіті про контрольовані операції за 2015 рік відображаються господарські 

операції здійснені у 2015 році, які відповідно до вимог підпунктів 39.2.1.1 - 39.2.1.5 та 

39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ у редакції, чинній з 13.08.2015р., визначаються 

контрольованими.        

Вимога щодо подання платниками податків інформації про здійснені контрольовані 

операції одночасно з поданням декларації з податку на прибуток підприємств (додаток до 

декларації) не передбачена ст. 39 ПКУ у редакції, чинній з 13.08.2015р.  

Враховуючи вище викладене, господарські операції вважаються контрольованими, якщо 

здійснюються, зокрема між пов’язаними особами, одна з яких є нерезидентом. 

Господарські операції пов’язані з особами - резидентами не підлягають під визначення 

контрольованих.         

Аналогічні роз’яснення з даного питання розміщено на офіційному порталі Державної 

фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) у категорії «137.01 Трансфертне 

ціноутворення» сервісу «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс». 
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20. ОБМІНЮЄМО МЕДИЧНІ ДОВІДКИ ІЗ АТО НА ЛИСТКИ ТИМЧАСОВОЇ 

НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

Лист Міністерства охорони здоров'я України «Щодо надання роз'яснення про заміну 

довідок закладів охорони здоров'я, які було видано на тимчасово неконтрольованих 

територіях Донецької та Луганської областей, відповідними бланками листків 

непрацездатності та іншими довідками для громадян, які виїжджають на підконтрольні 

території України» від 22.10.2015р. № 16.02-16/2223-15/33633. 

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо видачі 

листків непрацездатності на території проведення антитерористичної операції у Донецькій 

та Луганській областях» від 26.10.2015р. № 5.2-32-1697. 

На сьогодні у Міністерства охорони здоров’я немає можливості здійснення контролю за 

якістю надання медичної допомоги, у тому числі порядком видачі документів, що 

засвідчують тимчасову непрацездатність, народження чи смерть громадян, у медичних 

закладах, які розташовані на тимчасово неконтрольованих територіях. 

Але у разі реєстрації особи як тимчасово переміщеної на підконтрольній Україні 

території в окремих випадках лікарсько-консультаційні комісії вирішують питання щодо 

видачі документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, за минулий час 

за наявності документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність хворого (пп. 5.3.7 

Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 09.04.2008р. № 189). 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1150.627.0#pn134
http://docs.dtkt.ua/doc/1150.627.0#pn134
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21. ЯКЩО БАЗА НАРАХУВАННЯ ЄСВ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ МІНІМАЛЬНОЇ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо нарахування єдиного внеску» від 

29.10.2015р. № 23026/6/99-99-17-03-07-15. 

У листі від 29.10.2015р. № 23026/6/99-99-17-03-07-15 податківці нагадали: якщо база 

нарахування єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) (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 ЄСВ, встановленої для 

відповідної категорії платника. 

Умовою для застосування цієї норми є перебування найманого працівника у трудових 

відносинах повний календарний місяць, тобто якщо початок трудових відносин збігається 

з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи в звітному 

періоді. 

Проте ця норма застосовується і якщо працівника прийнято на основне місце роботи в 

перший робочий день місяця, який не збігається з першим числом календарного місяця. 

Оскільки такий працівник відпрацював повністю всі робочі дні в цьому місяці, 

підприємство нараховує ЄСВ виходячи із законодавчо встановленого розміру мінімальної 

заробітної плати на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки 

єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника. 
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22. ВИКОРИСТАННЯ ПОНИЖУЮЧОГО КОЕФІЦІЄНТУ 

Лист Головного управління ДФС у Житомирській області «Про надання роз'яснення 

[щодо застосування понижуючого коефіцієнта до розміру єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування]» від 17.11.2015р.  № 2645/5/06-30-

17-02-08. 

В листі від 17.11.2015р. № 2645/5/06-30-17-02-08 Головне управління Державної 

фіскальної служби у Житомирській області приходить до наступних висновків: 

Відповідно до частини першої ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VІ (далі – 

Закон № 2464) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(далі – єдиний внесок) нараховується:         

- для платників, зазначених у п. 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої ст. 4 

цього Закону, - на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за 

видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні 

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

до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання 

робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;         

- для платників, зазначених в абзаці сьомому п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону, - на 

суму грошового забезпечення кожної застрахованої особи, оплати перших п’яти днів 

тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та 

допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; 

допомоги або компенсації відповідно до законодавства.         

Водночас відповідно до частини п’ятої та шостої 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, грошове забезпечення), 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.         

Статтею 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР (далі – Закон 

№ 108) визначено структуру заробітної плати, до якої включається основна заробітна 

плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.        

Відповідно до статті 3 Закону № 108 мінімальна заробітна плата – це законодавчо 

встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не 

може провадитись оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму 

праці (обсяг робіт).         

Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014р. 

№ 80-VІІІ мінімальну заробітну плату у 2015 році встановлено у місячному розмірі: з 1 

січня – 1 218,00 грн., з 1 вересня – 1 378,00 грн.        

Враховуючи зазначене, різниця між мінімальною та фактично нарахованою заробітною 

платою не входить до структури заробітної плати.         
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Різниця між мінімальною та фактично нарахованою заробітною платою є базою 

нарахування єдиного внеску, проте не є базою для утримання єдиного внеску (утримання 

здійснюється з фактично нарахованої заробітної плати).         

Пунктом 95 розділу VIII Закону № 2464 визначено умови застосування понижуючого 

коефіцієнта.        

Враховуючи зазначене, якщо хоча б щодо однієї застрахованої особи здійснюється 

донарахування сум єдиного внеску до розміру мінімальної заробітної плати (винятком є 

донарахування до мінімальної бази нарахування при розрахунку лікарняних, відпускних 

та допомоги по вагітності та пологах), коефіцієнт страхувальником не застосовується 
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23. СПРОЩЕННЯ ВЕДЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ (УСУНЕННЯ ТРУДОВИХ 

КНИЖОК) 

Законопроект Мінекономіки № 3507 від 24.11.2015р. передбачає внесення змін до Кодексу 

законів про працю - норма про трудову книжку вилучається, замість цього вводиться 

норма, згідно якої облік трудової діяльності співробітника здійснюється в електронній 

формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. 

Порядок ведення обліку трудової діяльності співробітників в електронній формі буде 

встановлювати Кабінет Міністрів України. 

Зміни до закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VІ передбачають розширення списку 

даних про співробітника, що вносяться до реєстру. Зокрема, до персональної облікової 

картки вносяться додатково: 

- унікальний номер електронної персональної облікової картки застрахованої особи; 

- серія та номер паспорта; 

- місце реєстрації; 

- місце отримання пенсій; 

- відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні застрахованої особи, та її 

дітей. 

У частину картки, яка відображає інформацію, необхідну для обчислення та призначення 

страхових виплат, вносяться додатково: 

- сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць; 

- період трудових відносин; 

- сума періодів страхового стажу; 

- відомості про трудових відносинах (прийняття на роботу, присвоєння розряду, 

переведення на іншу роботу, звільнення). 

Також, кількість відпрацьованих календарних днів за відповідний місяць; освіта; 

професія; назва посади із зазначенням структурного підрозділу; інформація про основне 

місце роботи; відомості про добровільну сплату єдиного внеску за договором про 

добровільну участь; інформація про судимість (якщо вона не погашена); інформація про 

отриманий трудовому стажі. 

  

http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.23.0
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.23.0
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24. ПРОЕКТ ПРОТОКОЛУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНВЕНЦІЇ МІЖ 

УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ КІПР 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підписання Протоколу про внесення 

змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення 

подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на 

доходи» від 25.11.2015р.  № 1219-р. 

Міністерство фінансів України домовилося з Республікою Кіпр про підвищення ставок 

оподаткування окремих видів пасивних доходів: 

- від оподаткування в Україні будуть звільнятися лише ті доходи, отримані резидентом 

Кіпру від відчуження акцій та інших корпоративних прав, більше 50% вартості яких 

прямо чи опосередковано пов'язано з нерухомим майном, розташованим на території 

України (зараз єдиною вимогою для звільнення від оподаткування доходів від відчуження 

майна резидентів Кіпру є розташування цього майна на території України); 

- обов'язковою умовою для застосування 5% податку при виплаті дивідендів, крім 20% 

володіння часткою компанії, є інвестування не менше 100 тис. Євро до статутного 

капіталу української компанії (зараз для того, щоб мати право на 5% податку, можна 

задовольняти тільки одному з цих умов); 

- ставка податку при виплаті відсотків визначена сторонами переговорного процесу на 

рівні 5% (зараз - 2%). 

У разі підписання тексту нової Конвенції та її ратифікації парламентом України та 

Республіки Кіпр нові умови оподаткування пасивних доходів набудуть чинності, як це 

передбачено ст. 27 чинної Конвенції, не раніше 1 січня 2019 року. 
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25. ВЕРХОВНА РАДА ПЛАНУЄ ЗАПРОВАДИТИ ЧЕРГОВИЙ МОРАТОРІЙ 

Верховна Рада прийняла в першому читанні Закон «Про особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (законопроект № 3153 

від 18.09.2015р.).  

Законопроектом пропонується: 

 - встановити мораторій на проведення  планових заходів із здійснення державного 

нагляду (контролю) до 30 червня 2016 року (крім проведення планових заходів 

Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України в частині перевірки 

безпечності та якості харчових продуктів); 

 - встановити обмеження на позапланову перевірку, яка може бути проведена тільки на 

підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом 

господарювання її законних прав. Таке звернення повинно бути розглянуте та погоджене 

ДРС. Одночасно впроваджується механізм захисту бізнесу від необґрунтованих перевірок 

контролюючими органами. Також законодавчою ініціативою передбачена повна 

публічність механізму погодження ДРС та обов’язкова вимога до початку проведення 

заходів державного нагляду оприлюднювати на офіційному веб-сайті ДРС дозвіл на їх 

проведення. 

- залишити можливість проведення органами державного нагляду (контролю) 

позапланових перевірок з дозволу КМУ; за письмовою заявою суб’єкта господарювання 

до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного 

нагляду (контролю) за його бажанням;  за рішенням суду. 

Під обмеження мораторію не підпадають: 

 - органи, діяльність яких значно не впливає на малий та середній бізнес: НКРЕКП, 

НКЦПФР, Державна фінансова інспекція, Державна служба експортного контролю, 

Державна інспекція ядерного регулювання, НБУ, Антимонопольний комітет, а 

також  ДФСУ та її територіальні органи (мораторій на перевірки податківців встановлено 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи» 28.12.2014р. № 71-VIII); 

 - органи, порядок перевірок яких вже був реформований окремим Законом: Державна 

ветеринарна та фітосанітарна служба; 

 - органи, які вже пройшли внутрішнє реформування: Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Враховуючи, що основною метою законопроекту є стимулювання реформування системи 

державного контролю в Україні, а також з огляду на  тимчасовий статус дії мораторію, 

законопроектом передбачається зобов`язати Кабінет Міністрів України у шестимісячний 

термін із дня набрання чинності цим Законом розробити і затвердити Стратегію та 

програму реформування системи державного нагляду (контролю).  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

34 

 

26. НОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств» від 20.10.2015р.  № 897. 

Міністерство фінансів України наказом від 20.10.2015р. № 897 затвердило нову форму 

декларації з податку на прибуток. 

Нагадаємо, що зміна форми податкової декларації і додатків до неї пов’язані з новим 

порядком визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток з 2015 року. 

Насамперед, її уніфіковано для всіх суб'єктів господарювання. Тобто замість 5 декларацій 

тепер маємо одну. Зокрема, ця форма подаватиметься й банками та страховими 

компаніями. 

Окрім того, зменшено кількість додатків до декларації з 14 до 9: 

- Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації  - «Розрахунок авансового внеску з податку на 

прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)»; 

- Додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації - «Зменшення нарахованої суми податку»; 

- Додаток ПН до рядка 23 ПН декларації – «Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань 

нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» (Таблиця 

1) і «Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями 

чи казначейськими зобов'язаннями» (Таблиця 2); 

- Додаток ТЦ – «Самостійне коригування податкових зобов'язань платника податку з 

метою трансфертного ціноутворення» (тобто тепер маємо лише 1 таблицю в додатку 

замість двох, як раніше); 

- Додаток ВП до рядків 27 - 30, 32 - 34, 36 - 38 декларації – «Розрахунок податкових 

зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)»; 

- Додаток РІ до рядка 03 РІ декларації – «Різниці». Це новий додаток, у якому згруповані 

всі різниці згідно з розділом III Податкового кодексу України  від 02.12.2010р.                               

№ 2755-VI, на які збільшується (зменшується) фінансовий результат. 

- Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ декларації – «Розрахунок прибутку, що звільняється від 

оподаткування» (Таблиця 1) і «Підстави для застосування пільги» (Таблиця 2); 

- Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації – «Інформація щодо 

нарахованої амортизації»; 

- Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.  

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 


