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1. ЗМІНЕНО ПОРІГ ІНДЕКСАЦІЇ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ З 101% 

ДО 103% 

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 

2003 р. № 1078 і від 9 грудня 2015 р. № 1013» від 11.02.2016р.  № 77. 

24 лютого набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2016р. № 77, 

згідно з яким індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина 

індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103% 

(раніше поріг становив 101%). 

Відповідні зміни внесені до Порядку проведення індексації грошових доходів населення. 

Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом і не пізніше 10 числа місяця, наступного 

за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях. 

Встановлено, що постанова застосовується з 1 грудня 2015 року. 
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2. ПЕРЕЛІК ЛИСТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДСУТНІСТЬ НЕОБХІДНОСТІ 

КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ В РІЗНИХ ВИПАДКАХ 

Розділом III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI не передбачено коригування фінансового результату до 

оподаткування на різниці за витратами у вигляді: 

- безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток 

(лист Головного управління ДФС у Запорізькій області «Про надання податкової 

консультації [щодо врахування витрат у вигляді наданої безповоротної фінансової 

допомоги юридичним особам - платникам податку на прибуток при визначенні 

фінансового результату до оподаткування]» від 03.02.2016р. № 361/10/08-01-15-02-11, 

Головного управління ДФС у Чернігівській області «Щодо коригування фінансового 

результату до оподаткування» від 19.02.2016р. № 600/10/25-01-15-02-09); 

- дооцінки фінансових інвестицій (лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо 

відображення в податковому обліку дооцінки фінансових інвестицій» від 09.02.2016р. 

№ 2538/10/26-15-11-02-11); 

- послуг кейтерингу та витрат на організацію харчування основних працівників та 

працівників за договорами цивільно-правового характеру (лист  Головного управління 

ДФС у Миколаївській області  «Щодо включення до складу витрат послуг кейтерингу 

та витрат на організацію харчування основних працівників та працівників за ЦПД» від 

11.02.2016р. № 431/10/14-29-15-01-10). 
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3. КУРСОВІ РІЗНИЦІ ПРИ ПЕРЕРАХУНКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗАСНОВНИКІВ 

НЕ Є ДОХОДАМИ 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо відображення в податковому обліку 

курсових різниць, які виникають внаслідок перерахунку зобов'язань засновників при 

формуванні статутного капіталу» від 03.02.2016р. № 1896/10/26-15-11-02-11. 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 розд. ІІІ 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.         

Згідно з абз. 8 п. 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

07.02.2013р. № 73, доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів 

або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком 

зростання капіталу за рахунок внесків власників).         

Пунктом 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних 

курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000р. № 193 із 

змінами і доповненнями (далі – Наказ № 196), зокрема встановлено, що визначення 

курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату 

балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею 

(відповідно до облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу 

застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових 

різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на 

початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок 

залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом 

дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, 

встановленого на кінець цього дня.        

Курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов'язань засновників при 

формуванні статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу (абз. 4 п. 8 

Наказу № 196) .         

Отже, курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов'язань засновників 

при формуванні статутного капіталу, не визнаються доходами та відображаються у 

складі додаткового капіталу. 
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4. ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА СУМУ НАРАХОВАНОГО ТА 

СПЛАЧЕНОГО ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО  

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо зменшення податку на прибуток на 

суму нарахованого та сплаченого податку на нерухоме майно» від 03.02.2016р.                         

№ 1897/10/26-15-11-02-11. 

Відповідно до п. 137.5 ст. 137 розд. ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                     

№ 2755-VI в редакції, що діяла до набрання чинності Закону України від 24.12.2015р.                

№ 909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» 

(далі – ПКУ), податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується 

на суму нарахованого та сплаченого податку на майно (в частині податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розд. XII ПКУ щодо об'єктів 

нежитлової нерухомості.         

Підпунктом 266.6.1 п. 266.6 ст. 266 розд. XII ПКУ встановлено, що для податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, базовий податковий (звітний) період 

дорівнює календарному року. Згідно з пп. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, платники податку 

– юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і 

до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням 

об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, 

передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.         

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується юридичними особами – 

авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, 

які відображаються в річній податковій декларації (абз. «б» пп. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 

ПКУ).        

Форму податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015р. № 408 (далі 

– Наказ № 408). Наказом № 408 передбачено, що сума податку на нерухоме майно за 

останній базовий податковий (звітний) квартал року визначається як різниця річної суми 

податку на нерухоме майно і суми податку на нерухоме майно за базові податкові (звітні) 

квартали року, крім останнього.         

Враховуючи зазначене, авансовий внесок з податку на нерухоме майно за ІV квартал 2015 

року (сплачений до 30 січня 2016 року) необхідно задекларувати в складі податкової 

декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2015 рік.         

Таким чином, нарахований та сплачений податок на майно (в частині податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки) за 2015 рік зменшує податок на прибуток, що 

підлягає сплаті, визначений за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 

рік.         
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5. САМОСТІЙНЕ ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК В ПОДАТКОВІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ З 

ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

Лист Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України 

«Щодо самостійного виправлення помилок в податковій декларації з податку на 

прибуток» від 09.02.2016р.  № 2812/10/28-10-06-11. 

 … Самостійне виправлення помилок здійснюється, як і раніше шляхом уточнення 

показників декларації відповідно до статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ), а саме: в уточнюючій декларації або у складі 

декларації за поточний звітний (податковий) період з поданням Додатка ВП.         

Показники Додатка ВП відображаються у двох таблицях:         

- показники таблиці 1 аналогічні показникам основної декларації та відображають дані 

виправлених показників за звітний (податковий) період, що уточнюється;         

- показники таблиці 2 відображають результати виправлення помилок, дані з яких 

переносяться до рядків 27-30, 32-34, 36-38 декларації.         

У разі самостійного виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 1 січня 2015 

року заповнюються показники таблиці 2, а у рядках таблиці 1 проставляються прочерки. 

Про зазначене нам вказує примітка 8 у Додатку ВП.         

У разі самостійного виправлення помилок в уточнюючій декларації за звітні (податкові) 

періоди до 1 січня 2015 року платниками заповнюються рядки 27-28, 30-31, 32, 34-35, 36 

та 38-39 Декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 20.10.2015р.  № 897, що відображають результат 

уточнення податкових зобов’язань.         

Оскільки основні показники, що обраховуються для визначення об’єкта оподаткування за 

новими правилами, суттєво змінилися, то для самостійного виправлення помилок за 

новою формою за звітні (податкові) періоди до 1 січня 2015 року платники мають право 

скористатися нормами пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ ПКУ щодо подання доповнення до 

податкової декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використано 

контролюючим органом при аналізі показників такої декларації. У такому разі платник 

зазначає про цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації, а 

доповнення до декларації вважатиметься невід'ємною частиною податкової 

декларації.         

Відповідні роз’яснення надані листом ДФС України від 04.01.2016р. № 102/7/99-99-19-02-

01-17. 
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6. ВРАХУВАННЯ АВАНСОВИХ ВНЕСКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПРИ 

ВИПЛАТІ ДИВІДЕНДІВ У ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Лист  Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо врахування авансових внесків з 

податку на прибуток при виплаті дивідендів у зменшення податкового зобов'язання» від 

09.02.2016р.  № 2534/10/26-15-11-02-11. 

При розрахунку зменшення нарахованої суми податку в рядку 16.3.1 Додатка ЗП до рядка 

16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015р. № 897 (далі – Декларація № 897), 

враховувати залишок суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток 

підприємств при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення 

податкового зобов’язання з цього податку станом на 01.01.2015р., що відображена у               

рядку 13.5.2 Додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємства, поданої за 2014 рік.        

Крім того, при поданні Декларації № 897 платникам податку на прибуток підприємств, які 

будуть розраховувати зменшення нарахованої суми податку у Додатку ЗП з урахуванням 

залишку суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток підприємств при 

виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового 

зобов’язання з цього податку станом на 01.01.2015р., рекомендовано подати доповнення 

до декларації, передбачене пунктом 46.4 статті 46 розділу ІІ ПКУ, з відповідним 

поясненням та зазначенням відповідних сум, вказавши про цей факт у спеціально 

відведеному місці в податковій декларації. 
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7. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО АКТИВУ 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо врахування авансових внесків з 

податку на прибуток при виплаті дивідендів у зменшення податкового зобов'язання» від 

09.02.2016р.  № 2534/10/26-15-11-02-11. 

Для визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток слід керуватись правилами 

бухгалтерського обліку.         

Відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові витрати», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 28.04.2006р. № 415 (далі – П(С)БО 31), фінансовими вважаються 

витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов`язані із запозиченнями. Такі 

витрати суб`єктами малого підприємництва визнаються витратами того звітного періоду, 

у якому вони були нараховані (визнані зобов`язаннями). Інші юридичні особи визнають 

фінансові витрати у тому звітному періоді, у якому вони були нараховані (визнані 

зобов`язаннями), за виключенням фінансових витрат, що капіталізуються.        

Капіталізацією фінансових витрат є включення фінансових витрат до собівартості 

кваліфікаційного активу (п. 3 П(С)БО 31). Відповідно до п. 13 П(С)БО 31 капіталізація 

фінансових витрат припиняється, якщо створення кваліфікаційного активу завершено.      

Відповідно до п. 140.2 ст. 140 Податковий кодекс України  від 02.12.2010р. № 2755-VI 

(далі – ПКУ) для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в 

пункті 140.1 статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, 

перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та 

компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), 

фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у 

бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими 

зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, 

фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності 

звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.        

Враховуючи наведене, при розрахунку суми перевищення відповідно до п. 140.2 ст. 140 

ПКУ враховується вся сума нарахованих у бухгалтерському обліку процентів 

незалежно від того, чи відображені такі проценти при формуванні фінансового 

результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку. 
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8. ВІДСОТКИ ПО КРЕДИТАХ НЕРЕЗИДЕНТІВ, ЯКІ В 2014 РОЦІ БУЛИ 

ПЕРЕНЕСЕНІ НА РЕЗУЛЬТАТИ МАЙБУТНІХ ПОДАТКОВИХ ПЕРІОДІВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо відображення в декларації з податку 

на прибуток за 2015 рік відсотків по кредитах нерезидентів, які в 2014 році були 

перенесені на результати майбутніх податкових періодів згідно з вимогами пунктів 141.2 

та 141.3 статті 141 ПКУ» від 11.02.2016р.  № 2882/6/99-99-19-02-01-15. 

Пунктом 20 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) передбачено, що витрати на сплату 

процентів, які відповідали вимогам п. 141.1 ст. 141 розділу ІІІ ПКУ у редакції, що діяла до 

1 січня 2015 року, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з 

положеннями п. 141.2 ст. 141 розділу ІІІ ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, 

підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування 

майбутніх звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року з урахуванням обмеження, 

передбаченого п. 40.3 ст. 140 ПКУ.         

Відповідно до п. 140.3 ст. 140 розділу ІІІ ПКУ проценти, які перевищують суму 

обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до 

оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних 

податкових періодів у сумі, зменшеної щорічно на 5% до повного її погашення з 

урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 цієї статті.        

Враховуючи наведене вище, відсотки по кредитах нерезидентів, які в 2014 році були 

перенесені на результати майбутніх податкових періодів згідно з вимогами п. 141.2 та 

141.3 ст. 141 ПКУ, відображаються в рядку 3.2.1 Додатка РІ з урахуванням обмеження, 

передбаченого п. 140.3 ст. 140 розділу ІІІ ПКУ. 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

11 

 

9. ЗАЙВО НАРАХОВАНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПОМИЛКОВО СКЛАДЕНА 

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа [щодо дій платника 

податку, який виявив помилку, пов'язану із зайво нарахованими податковими 

зобов'язаннями та складенням помилкової податкової накладної]» від 03.02.2016р.                                 

№ 2208/6/99-99-19-03-02-15. 

У випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання 

товарів/послуг та реєстрації їх в ЄРПН платник податку, з метою виправлення допущеної 

помилки, має право згідно з пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) скласти розрахунок коригування до помилкової 

податкової накладної.  

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) 

товарів/послуг з дотриманням визначених термінів реєстрації.         

Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 23.09.2014р. № 966.         

До податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за 

кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку. Дані, наведені в 

податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку 

платника.         

Таким чином, у податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, 

вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній та/або 

розрахунку коригування. Тому обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані 

в помилковій (другій) податковій накладній та/або розрахунку коригування, не 

підлягають відображенню в декларації. 
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10. КОРИГУВАННЯ ПДВ, ЯКЩО ПОКУПЕЦЬ НА ДАТУ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ 

ВЖЕ НЕПЛАТНИК ПДВ 

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

складання розрахунку коригування до податкової накладної, якщо на дату повернення 

товарів покупець таких товарів втрачає статус платника податку на додану вартість]» від 

03.02.2016р.  № 2205/6/99-99-19-03-02-15. 

Державна фіскальна служба України в листі від 03.02.2016р. № 2205/6/99-99-19-03-02-

15   пояснила порядок складання розрахунку коригування до податкової накладної, якщо 

на дату повернення товарів покупець таких товарів втрачає статус платника податку на 

додану вартість.  

…, якщо після здійснення операції з постачання товарів/послуг покупець таких товарів 

послуг втрачає статус платника податку на додану вартість, така особа втрачає право на 

коригування податкового кредиту, сформованого в період його реєстрації платником 

податку, а тому відсутні підстави для складання розрахунку коригування на такого 

покупця.         

У випадку, якщо після анулювання реєстрації покупця як платника ПДВ відбувається 

збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг, то постачальник таких 

товарів/послуг на дату такого збільшення складає нову податкову накладну на суму такого 

збільшення, в якій у графі «Код отримувача» проставляє умовний ІПН покупця 

«100000000000», у графі «Особа (платник податку) – продавець» зазначається 

«Неплатник». 
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11. ПРОДАЖ ВЖИВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

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

ПДВ операцій з постачання вживаних транспортних засобів]» від 03.02.2016р.                             

№ 2234/6/99-99-19-03-02-15. 

Відповідно до п. 189.3 ст. 189 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI 

(далі – ПКУ) вживаними товарами вважаються товари, що були в користуванні не менше 

року, а також транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного 

засобу.  

Новим транспортним засобом, зокрема новим наземним транспортним засобом, 

вважається той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства та при 

цьому має загальний наземний пробіг до 6000 кілометрів.     

Отже, легковий автомобіль буде вважатися вживаним товаром, якщо він:         

- або був у користуванні не менше 1 року (незалежно від наявного пробігу),         

- або реєструється в Україні відповідно до законодавства не вперше та при цьому має 

загальний наземний пробіг більше 6000 кілометрів (незалежно від терміну 

користування до 1 року або більше 1 року).         

Транспортні засоби, які не підпадають під визначення нових транспортних засобів, та 

мають: двигун внутрішнього згорання, зчеплення, коробку передач, шасі, кузов, механізм 

керування, колеса, тощо, будуть вважатися однорідними вживаними товарами, якщо такі 

транспортні засоби були у користуванні не менше року та мають ознаки однорідності, 

визначені пп. 14.1.131 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.         

Однорідними вживаними товарами відповідно до пп. 14.1.131 п. 14.1 ст. 14 ПКУ 

вважаються товари, що не є ідентичними, але мають схожі характеристики і складаються 

із схожих компонентів, у результаті чого виконують однакові функції порівняно з 

товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними.         

Для визначення товарів однорідними (подібними) враховуються такі ознаки:         

- якість та ділова репутація на ринку;        

- наявність торговельної марки;         

- країна виробництва (походження);         

- виробник;         

- рік виробництва;         

- новий чи вживаний;         

- термін придатності.         
 

При визначенні, чи є два легкових автомобілі однорідними в розумінні норм ПКУ, слід 

враховувати ознаки однорідності, визначені пп. 14.1.131 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.         

Так, два легкових автомобілі однієї торгової марки, однієї моделі, але виготовлені у різних 

роках не будуть вважатися однорідними товарами відповідно до пп. 14.1.131 п. 14.1 ст. 14  

ПКУ.         
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12. НАДАННЯ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НА УМОВАХ СУБЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ 

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України  від 02.12.2010р.              

№ 2755-VI (далі – ПКУ) визначено, що для операцій з постачання програмної продукції, 

тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим 

оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким звільняються від 

оподаткування цим податком операції з постачання програмної продукції.         

… якщо згідно з умовами ліцензійного/субліцензійного договору передбачено надання 

права на використання програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) без 

можливості продажу такого програмного забезпечення або здійснення відчуження в інший 

спосіб та/або умови використання не обмежені функціональним призначенням 

програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) і його відтворення не 

обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання, то отримання платежу як 

винагороди за надання вказаного права для цілей оподаткування податком на додану 

вартість визначається як роялті та відповідно така операція не є об’єктом оподаткування 

податком на додану вартість.        

 Якщо згідно з умовами ліцензійного/субліцензійного договору передбачено надання 

права на використання програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) з 

можливістю продажу такого об’єкта або здійснення відчуження в інший спосіб та/або 

умови використання обмежені функціональним призначенням такого програмного 

забезпечення (у тому числі компонентів до нього) і його відтворення обмежене кількістю 

копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), то 

отримання платежу як винагороди за надання вказаного права не буде вважатися роялті, а 

такий платіж є оплатою вартості поставленого програмного забезпечення (його копій), 

операції з постачання якого звільняються від оподаткування податком на додану вартість 

відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

15 

 

13. ОПОДАТКУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ, КОДИ УКТ ЗЕД ЯКИХ В 

ПЕРЕЛІКУ МІСТЯТЬ ПОЗНАЧКУ «*» 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд звернення [щодо застосування 

ставки податку на додану вартість при здійсненні платником податку операцій з 

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України 

медичних виробів]» від 03.02.2016р.  № 2214/6/99-99-19-03-02-15. 

…Необхідною умовою для застосування ставки податку на додану вартість 7% при 

здійсненні платниками податку на додану вартість операцій з постачання на митній 

території України та ввезення на митну територію України медичних виробів є наявність 

таких виробів у переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.         

На сьогодні перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України 

та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на 

додану вартість за ставкою 7%, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

03.09.2014р. № 410 (далі – Перелік).         

Перелік містить інформацію щодо найменування медичних виробів та коди згідно з УКТ 

ЗЕД, за якими класифікуються такі медичні вироби, операції з постачання на митній 

території України та ввезення на митну територію України яких підлягають 

оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків.         

При цьому окремі медичні вироби, коди УКТ ЗЕД яких в Переліку містять позначку «*», 

повинні мати відповідне маркування.         

Таким чином, операції платників податку з постачання на митній території України 

медичних виробів, які класифікуються за відповідними кодами товарних позицій згідно з 

УКТ ЗЕД та включені до Переліку і мають відповідне маркування (у разі необхідності), 

підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7%. При цьому 

застосування ставки податку на додану вартість при здійсненні таких операцій 

безпосередньо залежить від того, включений медичний виріб до Переліку чи ні.         

Операції платників податку з постачання на митній території України та ввезення на 

митну територію України медичних виробів, які не включено до Переліку, 

оподатковуються податком на додану вартість у загальновстановленому порядку за 

ставкою 20%. 
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14. ПРЕДСТАВНИЦТВО НЕРЕЗИДЕНТА МАЄ НАРАХОВУВАТИ ЄСВ НА ДОХІД 

ПРАЦІВНИКА-ІНОЗЕМЦЯ 

Лист Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України 

«Щодо ЄСВ» від 12.02.2016р. № 3097/10/28-10-06-11. 

МГУ ДФС – ЦО ОВП в листі від 12.02.2016р. № 3097/10/28-10-06-11 нагадало, що 

відповідно до ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

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

ЗУ № 2464-VI) платниками єдиного внеску є дипломатичні представництва і консульські 

установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи 

іноземних підприємств, установ та організацій (в тому числі міжнародні), розташовані на 

території України. 

Тобто представництво нерезидента є платником єдиного внеску, нарахованого на базу, 

визначену ст. 7 ЗУ № 2464-VI. Отже, здійснює нарахування та сплату єдиного внеску в 

разі нарахування та сплати доходу на користь працівника-іноземця. 
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15. ЗМІНЕНО ПРОПОРЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЄСВ 

Постанова КМУ «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 листопада 2014 р. № 675» від 18.02.2016р. № 85. 

КМУ постановою від 18.02.2016р. № 85 виклав в новій редакції пропорції розподілу 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Так, сума єдиного внеску, що сплачується платниками, зазначеними в п. (крім абзацу 

сьомого), 4 і 5 частини першої ст.4, абзаці третьому частини першої ст. 10 Закону України 

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

страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VI, розподіляється на: 

Напрям розподілу Відсоток, % 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття 

7,1767 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності 

7,726 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності 

6,5397 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної 

системи) 

78,5576 
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16. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СЛІД ОТРИМАТИ ВІД ФОП СПД 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо документа, що підтверджує державну 

реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності» від 09.02.2016р.                      

№ 2528/10/26-15-12-02-15. 

ДФСУ у м. Києві  в Листі від 09.02.2016 р. № 2528/10/26-15-12-02-15  ще раз нагадало, що 

з метою виконання положень п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ), незалежно від обраної системи оподаткування, 

єдиним документом, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта 

підприємницької діяльності є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.         

Одночасно, якщо для суб’єкта господарювання, який здійснює виплату доходів фізичній 

особі - підприємцю, важливе підтвердження перебування такої особи на спрощеній 

системі оподаткування, обліку і звітності з причин, не пов’язаних з виконанням положень 

п. 177.8 ст. 177 ПКУ, таким документом є витяг з реєстру платників єдиного податку.  
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17. ОПОДАТКУВАННЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування неприбуткових 

організацій та установ, зокрема використання доходів на цілі, не передбачені статутними 

документами» від 10.02.2016р.  № 2668/6/99-99-19-02-02-15. 

Державна фіскальна служба України в листі від 10.02.2016р. № 2668/6/99-99-19-02-02-15 

зазначила, що обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх 

доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації 

мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами                    

(пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI). 

У разі нецільового використання коштів неприбутковою організацією така неприбуткова 

організація зобов'язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) 

періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з 

початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити 

суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. 

Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового 

використання коштів. Така організація підлягає виключенню контролюючим органом з 

Реєстру.         

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 

грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально 

подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (за 

наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, 

визначений для квартального періоду.         

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і 

податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ 

ПКУ для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.  

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

20 

 

18. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо трансфертного ціноутворення» від 

10.02.2016р.  № 2716/6/99-99-19-02-02-15. 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо трансфертного ціноутворення» від 

15.02.2016р. № 3053/6/99-99-19-02-02-15.  

Державна фіскальна служба України  в листі від 10.02.2016р. № 2716/6/99-99-19-02-02-15 

пояснила окремі питання трансфертного ціноутворення. 

Визначення доходів. 

Кодексом не встановлено окремий порядок розрахунку вартісного критерію річного 

доходу платника податків для цілей трансфертного ціноутворення. В той же час для цілей 

пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134  Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI 

(далі – 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 

ст. 39 ПКУ розрахунок річного доходу здійснюється відповідно до вимог, встановлених 

пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ.         

Враховуючи те, що пп. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ визначено, що до обсягу річного доходу не 

включаються непрямі податки, обсяг річного доходу платника податків від будь-якої 

діяльності для цілей трансфертного ціноутворення розраховується як сумарне значення 

таких показників Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма                           

№ 2:         

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000),         

- інші операційні доходи (ряд. 2120),         

- дохід від участі в капіталі (ряд. 2200),         

- інші фінансові доходи (ряд. 2220),        

- інші доходи (ряд. 2240).        

Щодо впливу курсових різниць.         

Дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення 

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

ціноутворення та не враховується для обчислення обсягу (5 мільйонів гривень) 

господарських операцій платника податків із кожним контрагентом.         

Щодо визнання господарської операції з нарахування процентів 

контрольованою.         

Господарські операції із нарахування процентів на користь пов’язаної особи - нерезидента 

відповідають умовам, визначеним пп. 39.2.1.7 пп. 39.2 ст. 39 ПКУ, такі операції 

визнаються контрольованими незалежно від їх відображення при формуванні різниць 

відповідно до ст. 140 ПКУ.  

В листі  від 15.02.2016р. № 3053/6/99-99-19-02-02-15 Державна фіскальна служба України 

розглянула: 

Питання щодо підтвердження місця реєстрації чи резиденства контрагента – 

нерезидента при здійсненні контрольованих операцій. 
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Для підтвердження місця реєстрації чи резиденства контрагента – нерезидента при 

здійсненні контрольованих операцій може бути використаний будь-який документ, що дає 

змогу ідентифікувати нерезидента (включаючи найменування держави (території), 

зокрема, це може бути довідка (або її нотаріально засвідчена копія), яка надається 

нерезидентом для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх 

походження з України відповідно до п. 103.4 ст. 103 ПКУ.         

Щодо визнання господарських операцій контрольованими для цілей трансфертного 

ціноутворення, які документально не підтверджені.     

Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, 

договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що 

можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. Отже, 

господарські операції, які підпадають під дію п. 39.2 ст. 39 ПКУ, визнаються 

контрольованими операціями для цілей трансфертного ціноутворення, незалежно від того, 

підтверджені такі операції повністю чи частково відповідними первинними документами 

(пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ).   

Щодо використання джерел інформації (тендеру) для цілей трансфертного 

ціноутворення. 

Ціни господарських операцій, встановлені на конкурсних торгах державних закупівель, не 

підпадають під дію пп. 39.2.1.8 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ як такі, що відповідають 

принципу «витягнутої руки». 

Щодо вимог до змісту, структури та обсягу інформації про політику трансфертного 

ціноутворення компанії, то такими вимогами є визначення складових формування 

компанією умов контрольованих операцій, які відповідатимуть принципу 

«витягнутої руки». 

З урахуванням Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-рп/99 від 09.02.1999 

(справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів), при 

направленні після 01.01.2015р. Державною фіскальною службою України запитів 

платникам податків про надання документації з трансфертного ціноутворення щодо 

окремих контрольованих операцій, здійснених у 2013-2014 роках, платники податків та 

контролюючі органи зобов’язані застосовувати норми підпунктів 39.4.4 – 39.4.9 п. 39.4              

ст. 39 ПКУ, тобто застосовувати норми, чинні на момент направлення запиту. 
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19. ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ 

РЕАЛІЗАЦІЮ ПАЛЬНОГО, ПЛАТНИКАМИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа [щодо реєстрації суб'єктів 

господарювання, які здійснюють реалізацію пального, платниками акцизного податку]» 

від 10.02.2016р.  № 2781/6/99-99-19-03-03-15. 

З 01 січня 2016 року згідно з пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України  

від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) платником акцизного податку є особа, яка 

реалізує пальне.         

Реалізація пального для цілей розділу VI ПКУ – це будь-які операції з передачі (відпуску, 

відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-

продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на 

комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових 

договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу 

місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід 

права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) 

пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються 

реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній 

території України на підставі договорів зберігання (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).         

Відповідно до пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 ПКУ особи, які здійснюватимуть реалізацію 

пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими 

органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - 

підприємців до початку здійснення реалізації пального.  Отже, особи, які здійснюватимуть 

реалізацію пального в розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, підлягають обов’язковій 

реєстрації як платники акцизного податку.         

Платники акцизного податку, які реалізують пальне, для роботи в системі електронного 

адміністрування пального мають бути зареєстровані в контролюючих органах не пізніше 

ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального згідно з пп. 212.3.4                   

п. 212.3 ст. 212 ПКУ.         

Разом з цим повідомляємо, що з метою забезпечення реалізації положень ПКУ, з 

урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015р. № 909-VIII, ДФС розроблено 

проекти:    

- постанов Кабінету Міністрів України:   «Деякі питання електронного адміністрування 

реалізації пального», якою передбачається затвердження Порядку електронного 

адміністрування реалізації пального, одним із елементів якого є Порядок реєстрації 

платників акцизного податку;  «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру 

акцизних накладних»;   

- наказів Міністерства фінансів України: «Про затвердження форми заяви про 

реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, 

розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) 

залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування 

акцизної накладної, заявки на поповнення залишку пального»; «Про затвердження 

форми Акта інвентаризації залишку пального, Порядку заповнення та подання Акта 

інвентаризації залишку пального».  
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20. ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо зняття з обліку договору управління 

майном» від 15.02.2016р.  № 3173/6/99-99-19-02-02-15. 

Відповідно до ст. 1029 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-ІV (далі – 

ЦКУ) за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає 

другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона 

зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах 

установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).         

Статтею 1032 ЦКУ визначено, що установником управління є власник майна.        

Згідно зі ст. 1033 ЦКУ управитель, якщо це визначено договором про управління майном, 

є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається 

відповідно до закону та договору управління майном. Договір про управління майном не 

тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в 

управління.         

До 1 січня 2015 року відповідно до положень п. 153.13 ст. 153 та п. 64.6 ст. 64 

Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) договори з 

управління майном перебували на обліку у податкових органах як самостійні платники 

податку на прибуток.         

Відповідно до вимог пп. 153.13.4 п. 153.13 ст. 153 ПКУ в редакції, чинній до 1 січня 2015 

року, прибуток від кожного договору управління оподатковувався на загальних підставах 

та податок сплачувався до бюджету управителем майна.         

Договори управління майном відповідно до п. 3.9 Порядку обліку платників податків і 

зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. № 1588, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 503/25280 зі 

змінами та доповненнями (далі – Порядок), з моменту взяття на облік відносились до 

категорії платників податку на прибуток.         

Однак, починаючи з 1 січня 2015 року, згідно із змінами, внесеними до ПКУ, договори з 

управління майном виключено з кола платників податку на прибуток.        

 Відтепер, згідно з п. 64.6 ст. 64 ПКУ, на обліку у контролюючих органах повинні 

перебувати договори управління майном, на які поширюються особливості податкового 

обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені ПКУ.         

Таким чином, враховуючи внесені з 1 січня 2015 року до ПКУ зміни щодо виключення з 

категорії платників податку на прибуток договорів з управління майном, такі договори 

відповідно до Порядку підлягають зняттю з обліку як платники цього податку.  


