
 

 

 

Огляд актуальних новин законодавства 

за лютий 2015 року 

Зміст 

 

1. НОВИЙ ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ ................ 2 

2. ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ....................................... 3 

3. ДОДАТКОВИЙ ІМПОРТНИЙ ЗБІР ........................................................................................ 4 

4. ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ... 5 

5. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ У 2015 РОЦІ .................. 6 

6. ОСОБЛИВОСТІ СПЛАТИ «ПРИБУТКОВИХ» АВАНСІВ У 2015 РОЦІ........................... 8 

7. ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС ЩОДО ПДВ У РОЗ’ЯСНЕННЯХ ПОДАТКІВЦІВ ......... 9 

8. РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ ДЛЯ ПОМИЛОК, ДОПУЩЕНИХ В 

«НЕВАРТІСНИХ» РЕКВІЗИТАХ  ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ........................................ 10 

9. КОНСОЛІДОВАНА СПЛАТА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК СКАСОВАНА ................... 11 

10. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА 

ДОДАНУ ВАРТІСТЬ .................................................................................................................. 12 

11. ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ ........ 13 

12. ЩОДО РОЗМІРУ ТА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНИЖУЮЧОГО КОЕФІЦІЄНТА 14 

13. СУМІСНИЦТВО ТА СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ (ПОСАД) ............................................ 16 

14. ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ ТА НАДАННЯ 

ПОКУПЦЮ ФІСКАЛЬНОГО ЧЕКУ ......................................................................................... 18 

15. ОПРИЛЮДНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ..... 19 

 

 

 
 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

2 

 

1. НОВИЙ ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до розділу VIІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (щодо зменшення навантаження на 

фонд оплати праці)». 

Законодавчим актом з метою стимулювання легалізації доходів платниками єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зменшено навантаження 

на фонд оплати праці шляхом запровадження коефіцієнту 0,4 до розміру єдиного внеску у 

2015 році, та коефіцієнт 0,6 до розміру єдиного внеску у 2016 році, за умови: 

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

місяці збільшилась на 20 і більше відсотків у порівнянні з середньомісячною базою 

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

особу; 

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

місяці складе не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу 

платника за 2014 рік; 

в) кількість застрахованих осіб у звітному місяці не перевищує 200% середньомісячної 

кількості застрахованих осіб платника за 2014. Дана умова не застосовується до фізичних 

осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичних осіб, які використовують 

працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту). 

Законом також визнано таким, що втратив чинність пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування 

та легалізації фонду оплати праці». 
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2. ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку 

на додану вартість» від 04.02.2015р.  № 82. 

Кабінет Міністрів України постановою від 04.02.2015р. № 82 вніс зміни до Порядку 

електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою 

КМУ від 16.10.2014р. № 569.  

Змінами, зокрема, передбачено, що система електронного адміністрування ПДВ 

запроваджується поетапно:  

- на перехідний період (до 1 липня 2015р. або іншої дати, визначеної окремим рішенням 

Верховної Ради про скорочення такого періоду) - у тестовому режимі;  

- із зазначеної дати - на постійній основі.  

Протягом вищезазначеного перехідного періоду реєстрація податкових накладних та/або 

розрахунків коригування здійснюється без обмеження сумою ПДВ, обчисленою за 

формулою, яка наведена у п. 9 Порядку.  

Крім цього, передбачено, що сума ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати 

податкові накладні та/або розрахунки коригування, визначена відповідно до п. 9 Порядку, 

за рішенням платника податку може бути збільшена на суму непогашених залишків сум 

ПДВ, заявлених ним до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 

лютого 2015 р., задекларованих до бюджетного відшкодування за такі періоди в рахунок 

зменшення податкових зобов’язань із податку наступних звітних (податкових) періодів, 

від’ємного значення суми, розрахованої згідно з п. 200.1 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI, та залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) 

періодів після бюджетного відшкодування, задекларованих платником податку за звітні 

(податкові) періоди до 1 лютого 2015р. Таке рішення платник податку відображає у заяві, 

що подається у складі податкової декларації за звітний (податковий) період після 1 лютого 

2015р., в якому воно прийняте. ДФС після проведення камеральної перевірки зазначеної 

податкової декларації автоматично збільшує суму ПДВ, на яку платник податку має право 

зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, на відповідну суму та 

на запит платника податку інформує його про суму збільшення.  

Сума такого збільшення відображається платником ПДВ у складі податкового кредиту 

податкової декларації за звітний (податковий) період, в якому воно здійснене. 
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3. ДОДАТКОВИЙ ІМПОРТНИЙ ЗБІР 

Розпорядження КМУ «Про завершення консультацій з міжнародними фінансовими 

організаціями стосовно запровадження тимчасових заходів щодо стабілізації платіжного 

балансу України» від 16.02.2015р.  № 119-р. 

Кабінет Міністрів України розпорядженням «Про завершення консультацій з 

міжнародними фінансовими організаціями стосовно запровадження тимчасових заходів 

щодо стабілізації платіжного балансу України» від 16.02.2015р. № 119-р запровадив 

додатковий імпортний збір у розмірі від 5% до 10% на продукцію, яка імпортується в 

Україну.  

Нагадаємо, що Законами України від 28.12.2014р. № 73-VIII та № 74-VIII було 

передбачено запровадження додаткового імпортного збору після завершення консультацій 

із міжнародними фінансовими організаціями та опублікування відповідного рішення 

Кабміном. Кабмін розпорядженням № 119-р констатує, що з метою забезпечення 

реалізації цих Законів консультації з міжнародними фінансовими організаціями 

вважаються завершеними.  
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4. ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ПОДАТКОВИХ 

НАКЛАДНИХ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про надання інформації [щодо 

функціонування Єдиного реєстру податкових накладних]» від 16.02.2015р.  № 351/2/99-

99-11-02-10. 

Головне фіскальне відомство у листі від 16.02.2015р. № 351/2/99-99-11-02-10 роз’яснює, 

що фахівцями ДФСУ доопрацьовано програмне забезпечення щодо формування Реєстру 

податкових накладних (далі - ЄРПН) в частині зняття обмеження на реєстрацію 

податкових накладних та/або розрахунків коригування після спливу 15-денного терміну. 

Таким чином, платники ПДВ мають можливість реєструвати податкові накладні та/або 

розрахунки коригування з 01.01.2015р. в ЄРПН після спливу 15-денного терміну такої 

реєстрації.  

Також розроблено новий електронний сервіс для платників ПДВ, який надає змогу 

платнику за запитом до ДФС безоплатно отримувати відомості про податкові накладні 

та/або розрахунки коригування з ЄРПН.  

Крім того, покупці - платники ПДВ мають можливість отримувати з ЄРПН електронні 

копії податкових накладних/розрахунків коригування, які зареєстровані в ЄРПН їх 

контрагентами-постачальниками. Із цією метою покупець надсилає в електронному 

вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує електронне повідомлення про реєстрацію 

податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН та податкову накладну/розрахунок 

коригування в електронному вигляді. Складена в електронному вигляді податкова 

накладна, яка отримана з ЄРПН покупцем, вважається такою, що отримана від 

постачальника. 
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5. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ У 2015 РОЦІ 

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

17.02.2015р.  № 5292/7/99-99-19-03-02-17. 

ДФС України у листі від 17.02.2015р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 нагадала основні зміни 

у формуванні податкового кредиту, які вніс в Податковий кодекс Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. № 71-VIII з 1 січня 2015 року. Зокрема: 

1) При отриманні послуг від нерезидента на митній території України, платник податку 

отримує право на податковий кредит (далі - ПК) за такими операціями на дату складання 

ним податкової накладної, за умови її реєстрації в ЄРПН та включенні до податкових 

зобов’язань звітного періоду. При цьому податкові накладні, складені за такими 

операціями у січні 2015 року (у яких сума податку не перевищує 10 тис. грн.) 

включаються до ПК незалежно від того, чи зареєстрована така податкова накладна в 

ЄРПН. 

2) Не відносяться до ПК суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням 

товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними чи не 

підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими Податковим 

кодексом України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ). З 1 січня 2015 року це правило 

стосується податкових накладних: 

- сума ПДВ в яких перевищує 10 тис. грн.; 

- або складених у зв’язку з постачанням підакцизних або імпортованих товарів. 

А з 1 лютого 2015 року це правило поширюється уже на всі податкові накладні. 

3) З ПКУ виключено норму, яка надавала право платникам податку у разі відмови 

продавця надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її 

заповнення/реєстрації сформувати ПК звітного періоду на підставі заяви зі скаргою на 

постачальника. Отже, грудень (ІV квартал) 2014 року – останні звітні періоди, протягом 

яких можна було включити до ПК суму ПДВ, нараховану/сплачену покупцем на підставі 

заяви зі скаргою. 

4) Платник податку повинен вести реєстр документів, зазначених у пп. «а» – «в» п. 201.11 

ПКУ. Оскільки наказ Міндоходів «Про затвердження форми реєстру виданих та 

отриманих податкових накладних та порядку його ведення» від 22.09.2014р.                      

№ 958 ще чинний, платники податку можуть за власним бажанням обліковувати ці 

документи, використовуючи форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. 

При цьому, як Реєстр ПН, так і реєстр вищезазначених документів (якщо він ведеться 

окремо від ПН), не подаються до контролюючого органу, починаючи із звітності за січень 

2015 року. 

5) Запроваджено норму, яка дозволяє сформувати ПКУ на підставі податкових накладних, 

зареєстрованих в ЄРПН з порушенням встановленого терміну реєстрації. Так, суми 

податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в 

податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, 

відносяться до ПК за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову 

накладну в ЄРПН, але не пізніше: 

- ніж через 180 к. д. з дати складення ПН; 

http://blank.dtkt.ua/blank/183
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- ніж через 60 к. д. з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку – 

для платників, що застосовують касовий метод; 

- ніж дата одержання права власності на заставне майно - для банківських установ. 

Окремо у листі фахівці ДФСУ розглянули особливості:  

- формування ПК на підставі податкових накладних, складених до 01.01. 2015р.; 

- формування ПК, починаючи з 1 січня 2015 року; 

- складання розрахунку коригування до податкової накладної; 

- подання звітності з ПДВ. 

 

 

  

http://news.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/32757
http://news.dtkt.ua/taxation/pdv/32754
http://news.dtkt.ua/ua/taxation/pdv/32758
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6. ОСОБЛИВОСТІ СПЛАТИ «ПРИБУТКОВИХ» АВАНСІВ У 2015 РОЦІ  

Лист Державної фіскальної служби України «Про звітність з податку на прибуток 

підприємств, сплату авансових внесків з цього податку у 2015 році та інші актуальні 

питання» від 29.01.2015р.  № 2707/7/99-99-19-02-01-17. 

ДФС України в листі від 29.01.2015р. № 2707/7/99-99-19-02-01-17 повідомила, що сплата 

авансових внесків протягом 2015–2016 років буде здійснюватися з урахуванням таких 

особливостей. У січні - грудні 2015 року та січні - травні 2016 року платники зобов’язані 

сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до              

п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.  

При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень - травень 2016 року 

обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств 

за 2014 звітний (податковий) рік.  

Тобто сплата щомісячних авансових внесків у січні - лютому 2015 року здійснюється у 

розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток за 2013 рік, у березні 2015 року - 

травні 2016 року - в розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 

2014 рік.  

Сплата щомісячних авансових внесків у січні - грудні 2015 року та січні - травні 2016 року 

здійснюється платниками податків із річним доходом, який ураховується при визначенні 

об’єкта оподаткування, що перевищує 10  млн. грн. 
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7. ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС ЩОДО ПДВ У РОЗ’ЯСНЕННЯХ ПОДАТКІВЦІВ  

1. Лист Державної фіскальної служби України «Щодо здійснення заходів адміністрування 

під час застосування податкового компромісу» від 02.02.2015р.                                                    

№ 3217/7/99-99-15-01-04-17. 

ДФС України в листі від 02.02.2015р. № 3217/7/99-99-15-01-04-17 нагадує, що стосовно 

ПДВ податковий компроміс поширюється виключно на факти заниження податкових 

зобов’язань із ПДВ (у зв’язку із завищенням податкового кредиту). Одна із процедур 

податкового компромісу - це добровільне декларування платником податків занижених 

податкових зобов’язань із ПДВ у відповідних податкових звітних періодах до 1 квітня 

2014 року.  

До затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового 

компромісу платник податків подає уточнюючий розрахунок за чинною формою (Форму 

уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням 

самостійно виявлених помилок затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

23.09.2014р. № 966) разом із Заявою про компроміс (у довільній формі) (приклад форми у 

додатку 1 до листа) та Переліком (описом) операцій, щодо яких здійснено уточнення 

показників податкової декларації (у довільній формі) (приклад форми у додатку 2 до 

листа). Подання уточнюючих розрахунків із ПДВ обмежується звітними періодами 

(місяць, квартал), які припадають на період із квітня 2011 року по березень 2014 року 

включно. Також автори листа зауважують, що до автоматизації процесів приймання та 

обробки зазначених документів усі документи подаються та приймаються на паперових 

носіях. При цьому показники таких уточнюючих розрахунків із ПДВ не переносяться до 

податкової звітності з ПДВ за звітний період, в якому такі розрахунки подані, а 

відображаються в особових рахунках платника податків.  

2. Державна фіскальна служба України оприлюднила листівку «Особливості уточнення 

податкових зобов’язань з податку на додану вартість під час застосування процедури 

податкового компромісу» від 02.02.2015р. № б/н.  

У ній податківці нагадали, що п. 3.4 Методичних рекомендацій щодо особливостей 

уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на 

додану вартість у разі застосування податкового компромісу, затверджені наказом ДФС 

України від 17.01.2015р. № 13 визначено, що до затвердження форми уточнюючого 

розрахунку для застосування податкового компромісу платник податків має право подати 

уточнюючий розрахунок за формою, яка діє на час подання, як окремий документ із 

Заявою про компроміс.  

При цьому з метою віднесення уточнюючого розрахунку з ПДВ до такого, що поданий 

для застосування податкового компромісу, в його заголовній частині у графі 2 

проставляється позначка «ПК». Аналогічна позначка проставляється і в крайній правій 

графі рядка 0110 «Загальна». 
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8. РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ ДЛЯ ПОМИЛОК, ДОПУЩЕНИХ В 

«НЕВАРТІСНИХ» РЕКВІЗИТАХ  ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ  

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

17.02.2015р.  № 5292/7/99-99-19-03-02-17.  

Податківці в листі від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 детальніше пояснили, як 

все-таки за допомогою Розрахунку коригування (далі - РК) до податкової накладної (далі - 

ПН) виправляти помилки, допущені в «невартісних» реквізитах ПН. У цьому випадку 

виписується РК до помилкової ПН (складеної як до 01.01.2015 р., так і після), в якому 

прописуються всі правильні реквізити, а в табличній частині графи 1–13 не заповнюються.  

 Там же дали рекомендації, як подолати технічну проблему реєстрації РК із порожньою 

табличною частиною. Врахуйте, що помилку в індивідуальному податковому номері 

доведеться виправляти двома РК:  

- у першому реквізити заголовної частини переносяться з помилкою, а цифрові 

показники табличної частини - зі знаком «–», причому реєструє РК в ЄРПН покупець (РК 

до ПН, виписаних до 01.02.2015 р., - їх реєструє продавець, п. 22 Порядку № 957), номер 

якого помилково вказано у ПН;  

- у другому РК реквізити заголовної частини вже фіксуються правильні. Відповідно, у 

табличній частині всі цифри - зі знаком «+». Цей РК реєструє продавець.  
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9. КОНСОЛІДОВАНА СПЛАТА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК СКАСОВАНА 

Нова редакція розділу III Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI не 

містить положень щодо можливості здійснення консолідованої сплати податку на 

прибуток та авансових внесків. Тобто починаючи з 01.03.2015р. платник податку - головне 

підприємство сплачує податок на прибуток та щомісячні авансові внески у сумі, 

розрахованій у декларації з податку на прибуток за підсумками 2014р., за місцем своєї 

реєстрації. 

У січні - лютому 2015р. платник, який перебував на консолідованій сплаті податку на 

прибуток у 2014р., сплачує авансові внески за місцем своєї реєстрації та реєстрації 

відокремлених підрозділів. 

Отже, авансові внески починаючи з березня 2015р. головне підприємство сплачує за 

місцем своєї реєстрації. Сплата щомісячних авансових внесків у березні 2015р. - травні 

2016р. проводиться в розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, задекларованої 

в декларації за 2014р. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.102?page=13#pn2365
http://blank.dtkt.ua/blank/25
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10. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА 

ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Положення про 

реєстрацію платників податку на додану вартість» від 02.02.2015р. № 21. 

Змінами встановлено, що у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як 

платника ПДВ контролюючий орган зобов'язаний протягом 3 робочих днів після 

надходження реєстраційної заяви внести до Реєстру запис про реєстрацію такої особи як 

платника ПДВ: 

- із бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, що 

відповідає даті початку податкового періоду (календарного місяця), з якого такі особи 

вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на складання податкових накладних, у 

разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ; 

- із першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 календарних днів після подання 

реєстраційної заяви до контролюючого органу, у разі добровільної реєстрації особи як 

платника ПДВ, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено; 

- із бажаного (запланованого) дня, що відповідає першому числу календарного кварталу, в 

якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ, у разі 

переходу осіб на спрощену систему оподаткування або зміни ставки єдиного податку; 

-  із першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших 

податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому п. 183.4 ст. 183 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ), що відповідають 

вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, якщо перше число календарного місяця, з 

якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання 

реєстраційної заяви не настало; 

- із дня внесення запису до Реєстру у разі обов'язкової реєстрації особи як платника ПДВ 

або у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому п. 183.4 ст. 183 ПКУ, що 

відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, якщо перше число календарного 

місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання 

реєстраційної заяви настало. 

Також зазначено, що платник єдиного податку IV групи реєструється платником ПДВ (у 

тому числі як суб'єкт спеціального режиму оподаткування) за загальними правилами, 

незалежно від дати (періоду) обрання або переходу на спрощену систему платником IV 

групи. 

Крім цього, строк перереєстрації скорочено з 5 до 3 днів.  

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.102?page=19#pn3379
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.102?page=19#pn3379
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.102?page=19#pn3371
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11. ЩОДО ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 

Лист  Державного центру зайнятості «Щодо деяких питань працевлаштування іноземців в 

Україні» від 13.02.2015р.  № ДЦ-09-964/0/6-15. 

Державний центр зайнятості Мінсоцполітики у листі від 13.02.2015р. № ДЦ-09-964/0/6-15 

роз'яснив, що іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для 

працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на 

підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в 

порядку, визначеному Законом України «Про зайнятість населення» (якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України). Такий дозвіл  видається державною 

службою зайнятості підприємству, установі чи організації відповідно до Порядку, 

затвердженого постановою КМУ від 27.05.2013р. № 437.         

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнано в Україні 

біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано притулок в 

Україну чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, у 

разі звернення до центру зайнятості пред’являють посвідку на постійне проживання (або 

посвідчення біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано 

тимчасовий захист), а також інші документи, передбачені Порядком реєстрації, 

перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, що затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013р. № 198. 

Слід зазначити, що право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні 

послуги мають застраховані особи та молодь, яка закінчила або припинила навчання у 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із 

строкової військової або альтернативної (невійськової) служби.         

Іноземці, які мають посвідки на тимчасове проживання в України, мають право 

звернутись до центру зайнятості незалежно від місця проживання та/або перебування для 

безоплатного сприяння у працевлаштуванні та одержання інформації про ситуацію на 

ринку праці.         

Окрім того, іноземці та особи без громадянства вправі провадити в України інвестиційну, 

зовнішньоекономічну та інші види діяльності відповідно до законодавства. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1208.529.0
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12. ЩОДО РОЗМІРУ ТА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНИЖУЮЧОГО 

КОЕФІЦІЄНТА 

Лист Державної фіскальної служби України «Про застосування норм законодавства» від 

24.02.2015р. № 6187/7/99-99-17-03-01-17. 

Право на застосування до ставки єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) понижуючого 

коефіцієнта роботодавець отримує лише при одночасному дотриманні чотирьох умов. На 

цьому наголосили податківці у листі від 24.02.2015р. № 6187/7/99-99-17-03-01-17. 

Додатково зазначивши, що роботодавці застосовують понижуючий коефіцієнт до розміру 

ЄСВ, який визначається відповідно до класів професійного ризику виробництва (від 

36,76% – для 1 класу професійного ризику виробництва до 49,7 % – для 67 класу 

професійного ризику виробництва) таких роботодавців. У  2015 році понижуючий 

коефіцієнт може становити від 0,4 до 0,99 залежно від того, наскільки збільшилась база 

нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується зарплата (дохід) та/або 

винагорода за ЦПД, порівняно зі загальною середньомісячною базою нарахування 

єдиного внеску платника за 2014 рік.         

Оскільки необхідне порівняння з загальною середньомісячною базою нарахування 

єдиного внеску платника за 2014 рік, застосовувати понижуючий коефіцієнт зможуть 

лише платники, які вели діяльність і нараховували заробітну плату протягом усього 2014 

року.     

Отже, ЄСВ для роботодавців зменшується з 41%  до 16,4%, якщо вони одночасно 

відповідатимуть таким умовам:        

Умова 1. Загальна база нарахування ЄСВ за місяць, за який нараховується зарплата (дохід) 

та/або винагорода за ЦПД, в 2,5 рази або більше перевищує загальну середньомісячну 

базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік. Якщо ж не перевищує, то платник 

замість коефіцієнта 0,4 застосовує коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення 

загальної середньомісячної бази нарахування ЄСВ платника за 2014 рік на загальну базу 

нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) 

та/або винагорода за ЦПД (але в будь-якому разі коефіцієнт не може бути менше 0,4). Під 

загальною базою нарахування ЄСВ за місяць слід розуміти загальну суму нарахованої у 

місяці зарплати, з якої сплачується єдиний внесок.         

Приклад: Підприємство віднесено до 23 класу (умовно) професійного ризику 

виробництва. Розмір ЄСВ у вигляді нарахування становить 37,26 %. Діяльність 

провадилася цілий рік. При цьому загальна база нарахування єдиного внеску за 2014 рік - 

1 500 000 грн., середньомісячна база нарахування єдиного внеску за 2014 рік – 125 000 

грн. (1 500 000/12 міс. = 125 000 гривень).   

Якщо загальна база нарахування ЄСВ за січень 2015 року у підприємства дорівнює                         

195 000 грн., то понижуючий коефіцієнт становить 125 000 грн./195 000 грн. = 0,64. Отже, 

підприємство має право застосувати ставку єдиного внеску в розмірі 23,85 %                      

(37,26 % х 0,64), а до доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами – у 

розмірі 22,21 % (34,7 % х 0,64).         

Умова 2. Середня зарплата по підприємству збільшилася мінімум на 30% порівняно з 

середньою зарплатою за 2014 рік.   

Для дотримання цієї умови необхідно порівняти середню зарплату на підприємстві за 

поточний місяць із середньою зарплатою, на яку нараховується ЄСВ по підприємству за 
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2014 рік.  Середня заробітна плата по підприємству в певному місяці 2015 року 

визначається шляхом ділення загальної нарахованої зарплати, на яку нараховується 

єдиний внесок в цьому місяці, на кількість працівників, яким вона нарахована.  

Середня зарплата по підприємству за 2014 рік визначається шляхом ділення загальної 

нарахованої заробітної плати, на яку нараховується ЄСВ на підприємстві за 12 місяців, на 

середню кількість працівників, яким нараховувалася зарплата в 2014 році.         

Приклад: Загальна сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується ЄСВ всім 

працівникам підприємства, в січні 2015 року становила 195 000 грн. На підприємстві в 

цьому місяці працювало 40 працівників. Середня зарплата по підприємству в січні 2015 

році становила 195 000 грн./40 чол. = 4 875,00 гривень.  Припустимо, що за весь 2014 рік 

всім працівникам було нараховано заробітну плату в розмірі 1 500 000 грн. У 2014 році на 

підприємстві працювало 35 осіб, при цьому підприємство нараховувало працівникам 

зарплату протягом усіх 12 місяців року.         

Визначимо середню заробітну плату по підприємству за 2014 рік: 1 500 000 грн./12 

місяців/35 працівників = 3 571,43 грн.         

Тепер визначимо, як виросла середня зарплата по підприємству в січні 2015 року 

порівняно з 2014 роком: 4 875,00 грн./3 571,43 грн. = 1,36.         

Отже, середня зарплата по підприємству в січні 2015 року збільшилася на 36 % порівняно 

з 2014 роком. Таким чином, підприємство виконало умову щодо збільшення середньої 

зарплати по підприємству мінімум на 30 % порівняно з середньою заробітною платою за 

2014 рік.         

Крім того, оскільки середня зарплата по підприємству в січні 2015 року становила                        

4 875,00 грн., підприємство виконало й умову 3 щодо середньої заробітної плати не менше 

3 мінімальних заробітних плат (тобто у січні 2015 року має бути не менше 3 654,00 грн.               

(1 218 грн. х 3)).       

Умова 4. Середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта 

становитиме не менше ніж 700 грн. Під середнім платежем розуміється середня сума ЄСВ, 

нарахованого роботодавцем на базу нарахування єдиного внеску в поточному місяці, в 

розрахунку на одного працівника, розрахована за ставкою єдиного внеску з урахуванням 

понижуючого коефіцієнта. 

Приклад: Понижуючий коефіцієнт, який може застосувати підприємство, виходячи з 

даних про збільшення зарплати на підприємстві у січні 2015 порівняно з 2014 роком, 

становить 0,64. Підприємство віднесено до 23 класу професійного ризику виробництва.  

Ставка ЄСВ у вигляді нарахування становить 37,26 %. З урахуванням понижуючого 

коефіцієнта - 23,85 % (37,26 % х 0,64). Загальна сума нарахованої зарплати всім 

працівникам підприємства в січні 2015 року (база нарахування ЄСВ) становить 195 000 

грн. На підприємстві в цьому місяці працювало 40 працівників. Середня заробітна лата по 

підприємству в січні 2015 року становила 4 875,00 грн.         

Середній платіж єдиного внеску на одну застраховану особу після застосування 

понижуючого коефіцієнта становить: 4 875,00 грн. х 23,85 відс. = 1 162,69 гривень. Отже, 

середній платіж на одного працівника після застосування понижуючого коефіцієнта 

перевищив встановлену величину (1 162,69 грн. > 700 грн.). Підприємством виконано ще 

одну умову. Таким чином, оскільки виконано всі умови підприємство має право на 

застосування понижуючого коефіцієнта.       
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13. СУМІСНИЦТВО ТА СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ (ПОСАД) 

Лист Державної фіскальної служби України «Про застосування норм законодавства» від 

14.02.2015р.  № 4979/7/99-99-17-03-01-17. 

ДФС України в листі № 4979/7/99-99-17-03-01-17 навела приклади розрахунку ЄСВ, 

зокрема, працівникам, які працюють за сумісництвом і суміщенням професій (посад).  

1. Приклад нарахування ЄСВ фізичним особам, які працюють за сумісництвом (неосновне 

місце роботи). Умова: заробітна плата сумісника в січні 2015 року – 1 100,00 грн. 

Нараховуємо та утримуємо ЄСВ:  

- нараховано ЄСВ за ставкою 36,76% (умовно) у розмірі 404,36 грн. (1 100,00 х 36,76%);  

- утримано ЄСВ за ставкою 3,6% у розмірі 39,60 грн. (1 100,00 х 3,6%).  

2. Приклади нарахування ЄСВ фізичним особам, які працюють за суміщенням професій 

(посад).  

Приклад 1: працівник працює на підприємстві на 0,75 ставки (основне місце роботи). На 

цьому підприємстві він також виконує обов’язки за суміщенням на 0,25 ставки. Умова: 

заробітна плата у січні 2015 року за основним місцем роботи на 0,75 ставки - 913,50 грн., 

за суміщенням на 0,25 ставки - 325,0 грн. (сумарно нараховано 1 238,50 грн.). 

Нараховуємо та утримуємо ЄСВ:  

- нараховано ЄСВ за ставкою 36,76% (умовно) у розмірі 455,27 грн. (1 238,50 х 36,76%); 

-  утримано ЄСВ за ставкою 3,6% в розмірі 44,59 грн. (1 238,50 х 3,6%).  

Приклад 2: працівник працює на підприємстві на 0,5 ставки (основне місце роботи). На 

цьому підприємстві він також виконує обов’язки за суміщенням на 0,25 ставки. Умова: 

заробітна плата у січні 2015 року за основним місцем роботи на 0,5 ставки - 675,0 грн., за 

суміщенням на 0,25 ставки - 325,0 грн. (сумарно нараховано 1 000,0 грн.). Нараховуємо та 

утримуємо ЄСВ:  

- нараховано ЄСВ за ставкою 36,76% (умовно) у розмірі 447,74 грн. (1 218,00 х 36,76%);  

- утримано ЄСВ за ставкою 3,6% в розмірі 36,0 грн. (1 000,00 х 3,6%).  

Також податківці навели приклади розрахунку ЄСВ у інших випадках, коли заробітна 

плата менша за мінімальну.  

3. Приклад нарахування ЄСВ фізичним особам, які працюють за основним місцем роботи 

на 0,75 ставки (умовно), де заробітна плата складає менше мінімальної (1 000,00 грн.). 

Умова: заробітна плата у січні 2015 року за основним місцем роботи на 0,75 ставки -                    

1 000,00 грн. Нараховуємо та утримуємо ЄСВ:  

- нараховано ЄСВ за ставкою 36,76% (умовно) у розмірі 447,74 грн. (1 218,00 х 36,76%); 

- утримано ЄСВ за ставкою 3,6% в розмірі 36,0 грн. (1 000,00 х 3,6%).  

4. Приклади нарахування ЄСВ фізичним особам, які частину місяця або повний місяць 

перебували у відпустці без збереження заробітної плати.  

Приклад 1: працівник працює на підприємстві за основним місцем роботи неповний 

місяць, оскільки частину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати. 

Умова: заробітна плата у січні 2015 року за основним місцем роботи складає 1 100 грн. 

(неповний місяць). Нараховуємо та утримуємо ЄСВ:  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

17 

 

- нараховано ЄСВ за ставкою 36,76% (умовно) у розмірі 447,74 грн. (1 218,00 х 36,76%); 

- утримано ЄСВ за ставкою 3,6% в розмірі 39,60 грн. (1 100,00 х 3,6%).  

Приклад 2: працівник оформлений на підприємстві за основним місцем роботи та повний 

місяць перебуває у відпустці без збереження заробітної плати. У такому разі ЄСВ не 

нараховується і не утримується, оскільки відсутня база нарахування ЄСВ. 
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14. ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ ТА НАДАННЯ 

ПОКУПЦЮ ФІСКАЛЬНОГО ЧЕКУ 

Державна податкова інспекція у м. Черкасах доводить до відома платників, що всі 

суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію товарів через мережу Інтернет, 

повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) та видавати покупцю 

розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.  

Це стосується і фізичних осіб – підприємців, які обрали ІІ або ІІІ групу спрощеної системи 

оподаткування. 

Вказані новації були запроваджені відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 

реформи» від 28.12.2014р. № 71-VIII. Метою таких змін є захист прав тих споживачів, які 

активно користуються послугами інтернет - магазинів. Адже раніше такий вид торгівлі 

був звільнений від обов’язкової видачі розрахункових документів.  

Результатом цього стало не спрощення здійснення діяльності, а постійне зловживання 

такою законодавчою нормою з боку продавців, в результаті якого споживачі не 

отримували жодних документів і, відповідно, не мали підстав звернутись до суду із 

заявою про порушення їх прав.  
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15. ОПРИЛЮДНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ  

Міністерство фінансів України на своєму сайті оприлюднило оновлені тексти 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку (МСБО) і Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2015 року.  

Ознайомитися з ними можна за гіперпосиланням:  

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=408095&cat_id=40

8093&ctime=1423500074268. 

 

 

 


