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1. ЗМІНИ В ПРОВЕДЕННІ ІНДЕКСАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення 

індексації грошових доходів населення» від 29.01.2014р. № 36. 

Кабмін постановою від 29.01.2014р. № 36 вніс зміни до Порядку проведення індексації 

грошових доходів населення, згідно з якими, зокрема, до об'єктів індексації, визначених у 

п. 2 Порядку, не відносяться виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати. 

Також передбачено, що у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації 

визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно 

відпрацьованому часу. 

Крім цього, визначено, що місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів 

працівників у зв'язку із розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, 

суміщенням професій (посад), виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника, 

оплатою за роботу за сумісництвом на одному підприємстві, в установі, організації, а 

також за рахунок збільшення розміру премії, не вважається базовим під час обчислення 

індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення 

тарифної ставки (окладу).  
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2. ПЕРЕЛІК КРАЇН, ОПЕРАЦІЇ З ЯКИМИ НАЛЕЖАТЬ ДО КОНТРОЛЬОВАНИХ 

У ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННІ 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку держав 

(територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше 

відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні» від 25.12.13р. № 1042-р. 

Державна податкова інспекція у м. Полтава нагадує, що для цілей трансфертного 

ціноутворення Кабмін розпорядженням від 25.12.2013р. № 1042-р затвердив Перелік 

держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і 

більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні.  

До переліку включені 73 держави. Розпорядження опубліковано в газеті «Урядовий 

кур’єр» від 03.01.2014р. № 1.  

Перелік зазначених країн можна знайти за таким гіперпосиланням: 

http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/postanovi-kabinetu-

ministr/62993.html.  

Нагадуємо, що операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на 

території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше 

відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток 

(корпоративний податок) за ставкою, на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в 

Україні, належать до контрольованих (ст. 39 Податкового кодексу України). 

  

http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/postanovi-kabinetu-ministr/62993.html
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/postanovi-kabinetu-ministr/62993.html
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3. НБУ ВСТАНОВИВ ЧЕРГОВІ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

ІНВАЛЮТИ  

Постанова Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України від 06 лютого 2014 року № 49» від 27.02.2014р. № 104 

НБУ на своєму офіційному сайті розповів про постанову НБУ від 27.02.2014р. № 104, 

якою внесено зміни до відомої постанови Нацбанку «Про заходи щодо діяльності банків 

та проведення валютних операцій» від 06.02.2014р. № 49.  

Так, регулятор повідомляє, що постановою № 104, зокрема, передбачено:  

1) скасування норми, що зобов’язувала банки виконувати доручення клієнтів-юросіб та 

фізосіб-підприємців, яке міститься в документі на переказ у будь-якій валюті (крім деяких 

платежів соціального характеру), лише в межах залишку коштів на поточних рахунках 

клієнтів на початок операційного дня (без урахуванням сум, що надходили на поточний 

рахунок клієнта протягом операційного дня);  

2) урегулювання окремих технічних нюансів здійснення операцій з іноземною валютою: 

 тимчасова заборона на купівлю іноземної валюти за гривні на міжбанківському 

ринку з метою дострокового погашення резидентами кредитів (фінансової 

допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами поширюється на 

випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов’язань як за 

основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими 

договором кредитування (позики, фінансової допомоги), Резиденти мають право 

проводити такі операції виключно за рахунок власних (не куплених, не залучених у 

формі кредиту, позики) коштів в іноземній валюті;  

 під час застосування процедури попереднього обліку коштів у процесі виконання 

клієнтських заявок на придбання іноземної валюти в разі зміни курсу іноземної 

валюти в день здійснення операції уповноваженим банкам дозволяється додатково 

зараховувати кошти у гривнях на рахунок 2900 (на якому обліковуються кошти, що 

перераховуються клієнтами з метою придбання іноземної валюти) в сумі, якої не 

вистачає для виконання клієнтських заявок; — банки мають відмовляти клієнтам у 

кредитуванні (авансуванні) в іноземній валюті, якщо такі кошти залучаються для 

оплати зобов’язань клієнта в іноземній валюті з метою уникнення виконання 

вимоги стосовно попереднього обліку коштів під час купівлі іноземної валюти;  

 процедура попереднього обліку коштів у процесі виконання клієнтських заявок на 

купівлю іноземної валюти не поширюється на операції з купівлі іноземної валюти з 

метою сплати процентів за кредитними договорами в іноземній валюті.  

3) банки зобов’язані здійснювати видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній 

валюті з поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати банків у межах 

до 15 тис. грн. на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ та не 

допускати обмежень щодо переказу коштів в іноземній валюті, які належать клієнтам, 

відповідно до нормативно-правових актів Нацбанку України.  

Постанова від 27.02.2014р. № 104 набрала чинності 28.02.2014р. і діє до прийняття НБУ 

окремого рішення, крім заходів, які перелічені в п. 3, дія яких втратить чинність 

28.03.2014р.  
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4. НОВА ПОДАТКОВА НАКЛАДНА: ЩО ЗМІНИЛОСЯ? 

Наказ Міністерства доходів та зборів України «Про затвердження Форми податкової 

накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 14.01.2014р. № 10. 

Головне управління Міндоходів у Львівській області нагадує, що наказом від 14.01.2014р. 

№ 10 затверджено нову Форму податкової накладної та Порядок її заповнення. 

До податкової накладної внесено такі зміни: 

 у верхній лівій частині податкової накладної слід зазначати форму виписки 

накладної (паперова або електронна); 

 до реквізиту «Порядковий номер» додана ще одна комірка, в якій буде 

відображатися код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим 

оподаткування (2 – сільськогосподарські спецрежимники, 3 - сільськогосподарські 

підприємства, які відповідають критерію спецрежимників, але не обрали його, 4 – 

переробні підприємства).  

Якщо платник податку перебуває на загальному режимі оподаткування, то код діяльності 

не заповнюється; 

Усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з 

копійками. 

В податковій накладній вилучені всі посилання на свідоцтво про реєстрацію платником 

ПДВ, оскільки з 1 січня 2014 року такі свідоцтва не видаються. 

Нова форма податкової накладної застосовується з 1 березня 2014 року. 

  

http://dtkt.com.ua/show/0sid1111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%CF%EE%E4%E0%F2%EA%EE%E2%E0+%ED%E0%EA%EB%E0%E4%ED%E0&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=5&search.y=3&search=%21
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5. ЩОДО ФОРМ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ТА ЗНЯТІ З 

РЕЄСТРАЦІЇ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ТА ФОРМИ РОЗРАХУНКУ СУМИ ЗБОРУ 

ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форм повідомлень про 

зареєстровані та зняті з реєстрації транспортні засоби, а також про осіб, на яких вони 

зареєстровані, що надаються центральними органами виконавчої влади, які забезпечують 

здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів» від 05.12.2013р. № 768. 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми Розрахунку суми 

збору за першу реєстрацію транспортних засобів» від 05.12.2013р. № 767. 

Міндоходів наказом від 05.12.2013р. № 768 затвердило: 

- Відомості про реєстрацію та/або зняття з реєстрації колісних транспортних засобів 

та осіб, на яких вони зареєстровані (форма К); 

- Відомості про включення та/або виключення до (з) Державного суднового реєстру 

України або Суднової книги України суден та осіб, на яких вони зареєстровані 

(форма В); 

- Відомості про включення та/або виключення до (з) Державного реєстру цивільних 

повітряних суден України повітряних суден та осіб, на яких вони зареєстровані 

(форма П). 

Затверджені форми надаються центральними органами виконавчої влади, що 

забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів, щомісяця до 10 числа 

місяця, що настає за звітним, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову і митну політику.  

Крім того, Міндоходів наказом від 05.12.2013р. № 767 затвердило форму Розрахунку суми 

збору за першу реєстрацію транспортних засобів. Розрахунок подається юридичними 

особами в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів. 
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6. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми Податкової 

декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки 

державної або комунальної власності)» від 30.12.2013р. № 865. 

Міндоходів наказом від 30.12.2013р. № 865 затвердило форму Податкової декларації з 

плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної 

або комунальної власності).  

Зазначена декларація подається відповідно до розд. XIII Податкового кодексу.  

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 січня 2014 року за № 130/24907 та набрав 

чинності з 28.02.2014р. 
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7. ЩОДО НОВОГО ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ 

РІШЕНЬ ПОДАТКІВЦІВ  

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Порядку оформлення і 

подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів» від 

25.12.2013р. № 848. 

Цим документом визначено процедуру оскарження платниками податків податкових 

повідомлень-рішень або інших рішень органів доходів і зборів під час адміністративного 

оскарження.  

Порядок не застосовується при оскарженні рішень органів доходів і зборів, якщо 

спеціальним законом установлено інший порядок оскарження таких рішень, а також при 

оскарженні постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення.  

Також уточнено, що не підлягають адміністративному оскарженню: — грошові 

зобов’язання, самостійно визначені платником податків; — рішення органів доходів і 

зборів, які оскаржені платником податків у судовому порядку. Так, скарга подається до 

органу доходів і зборів вищого рівня протягом 10 календарних днів, що настають за днем 

отримання платником податків рішення органу доходів і зборів, яке оскаржується.  

У разі якщо орган доходів і зборів приймає рішення про повне або часткове 

незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися 

протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати 

розгляду скарги, зі скаргою до органу доходів і зборів вищого рівня. Я 

Якщо відповідно до Податкового кодексу орган доходів і зборів самостійно визначає 

грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням 

податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне 

оскарження такого рішення протягом 30 календарних днів, які настають за днем 

надходження такого рішення.  

Скарга платника податку подається в письмовій формі та має включати інформацію, 

визначену п. 4.1 розд. IV Порядку № 848. 
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8. ЩОДО РОЗРАХУНКУ ДОБОВИХ ПРИ ВІДРЯДЖЕННЯХ 

ГУ Міндоходів у Тернопільській області нагадало, що добові витрати (витрати на 

харчування та фінансування власних потреб фізичної особи, понесені у зв’язку з її 

відрядженням) не потребують документального підтвердження та враховуються у складі 

витрат при обчисленні податку на прибуток.  

Розмір таких витрат для відряджень у розрахунку за кожен календарний день відрядження 

становить:  

- у межах України - не більш як 0,2 розміру мінімальної зарплати (у 2014 році -                       

243,60 грн.); - 

 за кордон - не вище 0,75 розміру мінімальної зарплати (у 2014 році - 913,50 грн.).  

Сума добових визначається в разі відрядження:  

- у межах України та країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує 

наявності візи (дозволу на в’їзд), - згідно з наказом про відрядження та відповідними 

первинними документами;  

- до країн, в’їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи 

(дозволу на в’їзд), - згідно з наказом про відрядження та відмітками уповноваженої 

службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або 

документі, що його замінює.  

При цьому податківці зауважили, що розмір добових, якщо працівник протягом однієї 

доби повернувся з відрядження та виїхав у відрядження знову, не повинен перевищувати 

зазначені вище обмеження для календарного дня такого відрядження. 
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9. ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ 

КОРДОН УКРАЇНИ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Про застосування документів, що 

підтверджують додержання обмежень щодо переміщення окремих товарів через митний 

кордон України» від 18.02.2014р. № 4257/7/99-99-24-01-10-17. 

У зв'язку з непоодинокими зверненнями суб'єктів підприємницької діяльності, для 

забезпечення єдиного підходу органів доходів і зборів щодо застосування дозвільних 

документів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів Міндоходів 

нагадало, що нормами ст. 34 Закону «Про стандарти, технічні регламенти та процедури 

оцінки відповідності» встановлено зобов'язання виробників і постачальників, відповідно 

до яких виробник або його уповноважений представник в Україні повинні, зокрема, 

зберігати декларацію про відповідність та надавати її за запитом органів ринкового 

нагляду.  

Водночас, у разі, якщо виробник не є резидентом України та відсутній його 

уповноважений представник в Україні, то постачальник зобов'язаний забезпечити органи 

ринкового нагляду за їх запитом необхідною інформацією стосовно продукції, у тому 

числі копією декларації про відповідність. 

У цьому зв'язку, відповідно до норм зазначеного Закону виробник - нерезидент України 

повинен скласти декларацію про відповідність, копію якої на запит органу ринкового 

нагляду має надати постачальник продукції у разі, якщо цей виробник не має свого 

уповноваженого представника на території України. 

Таким чином, якщо виробник продукції - нерезидент України не має свого 

уповноваженого представника в Україні, до митного оформлення надається декларація 

про відповідність, складена виробником - нерезидентом України. 

Крім цього, Міндоходів роз'яснило, що додатком 4 до постанови Кабміну від 25.12.2013р. 

№ 950 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає 

ліцензуванню, та квот на 2014 рік» визначено перелік товарів, що можуть містити 

озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2014 році. 

Згідно з приміткою 1 до вказаного додатка 4 у разі встановлення Мінприроди відсутності 

озоноруйнівних речовин у товарах, наведених у переліку (підтверджується відповідним 

листом), митне оформлення здійснюється без ліцензії. 
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10. ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ МАЄ ЮРИДИЧНУ 

СИЛУ 

Лист головного управління  Міністерства доходів та зборів України у м. Києві «Щодо 

юридичної сили первинного документа, який складений у електронному вигляді» від 

03.02.2014р. № 1001/10/26-15-11-01-08. 

Первинні документи,які містять обов'язкові реквізити та електронний цифровий підпис, 

будуть мати юридичну силу і в електронному вигляді 

ГУ Міндоходів у м. Києві у листі від 03.02.2014р. № 1001/10/26-15-11-01-08 зазначило, що 

первинний документ, зокрема, акт виконаних робіт, який оформлено відповідно до вимог 

Закону про бухгалтерський облік та законів щодо електронного документообігу та 

електронного цифрового підпису, буде мати юридичну силу і в електронному вигляді. 

Нагадаємо, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових 

або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: 

 назву документа (форми); 

 дату і місце складання; 

 назву підприємства, від імені якого складено документ; 

 зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 

 посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її 

оформлення; 

 особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала 

участь у здійсненні господарської операції. 

Окрім того, щоб електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнювався до 

власноручного підпису (печатки) потрібно, щоб: 

 його було підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за 

допомогою надійних засобів цифрового підпису; 

 під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на 

момент накладення електронного цифрового підпису; 

 особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у 

сертифікаті. 

Наголошено, що електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що 

він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа. 
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11. ЩОДО СТРОКІВ ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА СПЕЦІАЛЬНЕ 

ВОДОКОРИСТУВАННЯ 

Лист Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва «Щодо строку видачі дозволу на спеціальне водокористування» від 

17.02.2014р. № 1457. 

Розглядаючи питання щодо строків видачі дозволу на спеціальне водокористування 

Держпідприємництво зазначило, що під час видачі дозволу на спеціальне 

водокористування необхідно застосовувати вимоги Закону «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності», а саме: 

10 днів у разі видачі дозволу на спеціальне водокористування Радою міністрів АРК, 

обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

органом виконавчої влади АРК з питань охорони навколишнього природного середовища; 

30 днів у разі видачі дозволу на спеціальне водокористування обласними, Київською та 

Севастопольською міськими радами. 

У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано або не 

направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то 

через 10 робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у 

видачі документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання має право провадити 

певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. 

 


