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1. З 1 СІЧНЯ РЕЄСТРАЦІЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ НЕЗАЛЕЖНО ВІД 

СУМИ ПДВ В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ 

Обов’язковій реєстрації платником ПДВ підлягатимуть особи, у яких загальна сума 

оподатковуваних операцій перевищує 1,0 млн.грн. 

Платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, 

складену в електронній формі та зареєстровану в ЄРПН. 

Також з 1 січня наступного року обов’язковій реєстрації як платника ПДВ 

підлягатимуть особи, у яких загальна сума оподатковуваних операцій перевищує 1,0 

млн. гривень (у 2014 році – 300 тис. грн). Обмеження щодо добровільної реєстрації 

платником ПДВ відсутні. Достатньо лише подати заяву. 

З 1 січня 2015 року при постачанні товарів/послуг база оподаткування ПДВ не може бути 

нижче ціни придбання, а база оподаткування при постачанні необоротних активів не може 

бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що 

склалась станом на початок звітного податкового періоду, протягом якого здійснюються 

такі операції. 

У разі відсутності обліку необоротних активів база оподаткування обчислюється, 

виходячи із звичайної ціни. 

Зазначені норми не стосуються товарів (послуг), ціни на які підлягають державному 

регулюванню, а також газу, що постачається для потреб населення. 

Такі зміни внесені Законом України від 31.07.2014р. № 1621-VII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» та набули 

чинності з 3 серпня 2014 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dtkt.com.ua/show/0sid0111.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=2&search.y=7&search=%21
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1204.350.0
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1204.350.0
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2. ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРОДАЖ ІНВАЛЮТНИХ НАДХОДЖЕНЬ - 100%  

Постанова Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на валютному ринку України» від 

20.08.2014р. № 515. 

Правління Нацбанку постановою «Про врегулювання ситуації на валютному ринку 

України» від 20.08.2014р. № 515 збільшило з 50% до 100% розмір обов’язкового продажу 

на міжбанку надходжень в іноземній валюті з-за кордону.  

Також у постанові продовжено норму про скорочений строк - 90 календарних днів - 

розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.  

Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї 

групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів та в російських рублях. У 

тексті постанови від 20.08.2014р. № 515 зазначено, що вона набирає чинності з 21 серпня 

2014 року і діє до 21 листопада 2014 року.  

Документ офіційно опублікований 21 серпня 2014 року. 
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3. НОВА РЕДАКЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МИТНІ ДЕКЛАРАЦІЇ  

Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з 

питань державної митної справи» від 06.08.2014р. № 304. 

КМУ постановою від 06.08.2014р. № 304 вніс зміни до деяких своїх постанов з питань 

державної митної справи. 

Зокрема, внесено зміни до Положення про митні декларації, якими уточено, що митна 

декларація на бланку єдиного адміністративного документа для декларування товарів, які 

переміщуються через митний кордон України декларантами, заповнюється на товари, 

митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 150 євро (до цього - 100 євро). 

Крім цього, внесено зміни до постанови КМУ від 18.01.2003р. № 93 «Про справляння 

плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування 

митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» та Порядку 

застосування заходів гарантування під час вивезення у митному режимі переробки за 

межами митної території товарів, продукти переробки яких обов'язкові до повернення на 

митну територію України і випуску у вільний обіг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/304-2014-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/304-2014-%D0%BF
http://docs.dtkt.ua/doc/1210.339.0
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1052.1943.0
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1052.1943.0
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1052.1943.0
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4. ЗМІНИ ДО П(С)БО 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства фінансів України  з бухгалтерського обліку» від 14.07.2014р. 

№ 754. 

Міністерство фінансів України наказом від 14.07.2014р. №754 внесло зміни до деяких 

нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, а 

саме до: 

1) П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». 

Найголовніші зміни торкнулися саме його. Зокрема, Мінфін постановив, що операції в 

інвалюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом 

перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, 

дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і 

витрат). 

Підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті 

відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням 

особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі 

якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині 

застосування валютного курсу. 

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 застосовується: 

- на дату балансу - валютний курс на кінець дня дати балансу; 

- на дату здійснення господарської операції -  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. 

2) П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»: 

У Звітах про фінансові результати (форма №2-м і 2-мс): 

- у графі 1 рядка 2290 форми № 2-м цифри «2268» замінили цифрами «2280»; 

- у графі 1 рядка 2280 форма № 2-мс цифри «2240» замінили цифрами «2160». 

3) П(С)БО 31 «Фінансові витрати» 

В новій редакції викладено приклад 5 додатку 2 «Приклади визначення суми фінансових 

витрат, що підлягають включенню до собівартості кваліфікаційного активу». 

4) Приведено у відповідність до теперішніх «валютнокурсових» змін і Порядок 

бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1027.441.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1027.139.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1027.139.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1027.139.0
http://blank.dtkt.ua/blank/50
http://blank.dtkt.ua/blank/51
http://docs.dtkt.ua/doc/1097.661.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1209.710.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1209.710.0
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Зокрема, передбачено, що при визначенні курсових різниць на дату здійснення 

господарської операції перераховуються всі відповідні монетарні статті із 

застосуванням валютного курсу на кінець дня цієї дати. 

Для визначення курсових різниць на звітну дату застосовується валютний курс на кінець 

дня звітної дати. 

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.  
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5. АВАНСОВІ ВНЕСКИ З ПРИБУТКУ МОЖНА ЗМЕНШИТИ НА СУМИ 

АВАНСІВ ПРИ ВИПЛАТІ ДИВІДЕНДІВ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо врахування сплачених авансових 

внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у зменшення сум щомісячних 

авансових внесків з податку на прибуток» від 17.07.2014р. № 17176/7/99-99-19-02-02-17.  

Міндоходів у листі від 17.07.2014р. № 17176/7/99-99-19-02-02-17 роз'яснило, що сума 

перевищення сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів 

зараховується у зменшення авансових внесків у наступних звітних місяцях до повного її 

погашення. 

Зменшення нарахованої суми податку здійснюється шляхом заповнення додатка ЗП, 

сумарне значення якого переноситься до рядка 13 «Зменшення нарахованої суми 

податку» декларації з податку на прибуток. 

Якщо сума авансових внесків, сплачених у зв’язку із виплатою дивідендів, 

перевищуватиме суму податкових зобов'язань за 2013 рік, то сума такого перевищення та 

сума сплачених авансових внесків у зв’язку із виплатою дивідендів у 2014 

році зменшуватиме суми щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, що 

підлягатимуть сплаті у 2014 році. 

При цьому податківці радять платникам податків звертатись із заявою про зарахування 

податків до територіального органу Міндоходів за місцем обліку. 
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6. ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ТЕРМІН ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ПО ОПЛАТІ ТОВАРІВ: ЩО 

З ПОДАТКОВИМ КРЕДИТОМ 

Лист Міністерство доходів і зборів України «Щодо застосування терміну позовної 

давності при визначенні права платника ПДВ декларувати від'ємне значення з ПДВ» від 

25.06.2014р. № 11459/6/99-99-19-03-02-15. 

Товари/послуги, які отримані платником податку та не оплачені протягом терміну 

позовної давності, вважаються безоплатно отриманими, так як відсутній факт їх 

придбання (оплати). 

Оскільки пунктом 198.3 статті 198 Кодексу визначено, що платник податку має право 

включити до складу податкового кредиту суму податку, яка нарахована (сплачена) ним у 

зв’язку з придбанням товарів/послуг, то після закінчення терміну позовної давності щодо 

оплати товарів/послуг відносно суми податку на додану вартість, яка входила до складу 

вартості таких товарів/послуг, платник податку втрачає право на податковий кредит. 

У звітному періоді, в якому минув термін позовної давності щодо оплати таких 

товарів/послуг, платник податку зобов'язаний на підставі бухгалтерської довідки зняти 

нараховану суму податку на додану вартість по отриманих товарах/послугах, щодо оплати 

яких минув термін позовної давності, та відобразити цю суму в рядку 16.1 розділу II 

податкової декларації з податку на додану вартість. 
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7. ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо обмеження готівкових розрахунків» 

від 21.07.2014р. № 25/6/99-99-22-06-03-15/415. 

Пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013р. № 210 

«Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» (далі - Постанова № 210) 

установлено граничну суму розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством 

(підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 000 гривень. 

Згідно з пунктом 2.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

15.12.2004р. № 637 (далі - Положення № 637), підприємства (підприємці) мають право 

здійснювати розрахунки готівкою з фізичною особою в межах 150 000 гривень протягом 

одного дня за одним або кількома платіжними документами. При цьому кількість 

фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується. 

Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством 

(підприємцем), установлені пунктом 1 Постанови № 210 та пунктом 2.3 глави 2 

Положення № 637, стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які 

матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, розрахунків 

за договорами, надання чи повернення позики, в тому числі за виплачену та повернену 

поворотну фінансову допомогу. 
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8. ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР З ДЕКРЕТНИХ НЕ УТРИМУЄТЬСЯ 

Оскільки об’єктом оподаткування військовим збором є доходи фізичних осіб, зокрема, у 

формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших 

виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку 

з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, то при визначенні об'єкту 

оподаткування в частині зарплатних виплат слід керуватися підпунктом 14.1.148 

пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.  

Також з метою визначення об'єкту оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

використовується Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом 

Держкомстату від 13.01.2004р. № 5 (далі - Інструкція № 5). Саме на цей документ 

посилається Міндоходів в листі від 06.08.2013р. № 9531/5/99-99-17-03-03-16.        

Сума допомоги  з тимчасової непрацездатності, сума допомоги по вагітності і пологам, а 

також оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності коштами підприємства не 

відносяться до фонду оплати праці відповідно до підпунктів 3.2-3.3 Інструкцій № 5. Тому 

підстав дня утримання військового збору з декретних немає. З декретних необхідно 

утримувати тільки єдиний внесок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.86?page=2#pn198
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.86?page=2#pn198
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.86#pn126
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.86#pn125
http://docs.dtkt.ua/doc/1031.112.1
http://docs.dtkt.ua/doc/1041.56961.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1031.112.1#pn130
http://docs.dtkt.ua/doc/1031.112.1#pn138
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9. ОПОДАТКУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ 

ДОГОВОРІВ: ПОДАТКІВЦІ ЗМІНЮЮТЬ СВОЮ ДУМКУ 

Оподаткуванню військовим збором підлягають доходи, отримані за цивільно-правовими 

договорами, зокрема, договором підряду/договором про надання послуг, на підставі яких 

провадиться їх оплата 

Згідно з пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для цілей 

Розділу IV Кодексу заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку 

у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. 

Вступаючи у трудові відносини з підприємствами, працівники укладають трудові 

договори.  

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, 

організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому 

трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові 

заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.  

Виконання робіт, надання послуг фізичною особою може здійснюватися як на підставі 

трудового договору , так і на інших юридичних підставах, зокрема на підставі цивільно-

правового договору.  

Відповідно до пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 Розділу XX Перехідних положень Податкового 

кодексуоб’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема доходи у формі заробітної 

плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які 

нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та 

за цивільно-правовими договорами. 

Тобто, під об’єктом оподаткування військовим збором розуміється дохід, який 

нараховується (виплачується, надається) платнику податку у зв’язку з трудовими 

відносинами та за цивільно – правовими договорами. Результатом цивільно – правового 

договору є факт виконання робіт (надання послуг). 

За цивільно-правовими договорами (договором підряду/договором про надання послуг) 

оплачується виконана робота/надана послуга, що у межах бухгалтерського обліку 

підтверджується первинними документами, зокрема, актами виконаних робіт (актами 

приймання – передачі).  

Згідно зі статтею 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона 

(підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої 

сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. 

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням 

другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної 

дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві 

зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (частина перша ст. 901 ЦКУ). 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.86?page=2#pn199
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.86?page=42#pn10072
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.86?page=42#pn10072
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.25.98?page=13#pn3925
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.25.98?page=14#pn4188
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Отже, для цілей оподаткування військовий збором факт оплати у межах цивільно-

правового договору (договору підряду/договору про надання послуг) кваліфікується як 

об’єкт оподаткування. 

Таким чином, оподаткуванню військовим збором підлягають доходи, отримані за 

цивільно-правовими договорами, зокрема договором підряду/договором про надання 

послуг, виконання робіт /надання послуг яких підтверджуються актами виконаних 

робіт (актами приймання – передачі) на підставі яких провадиться їх оплата. 

Нагадаємо, що раніше ГСФУ стверджувала, що оподаткуванню військовим збором 

підлягають доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, які належать до фонду 

оплати праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://consulting.dtkt.ua/taxation/pdfo/3237
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10. АТО І НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК З ПРАЦІВНИКОМ 

 

Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України «Щодо 

розслідування нещасних випадків з працівниками підприємств, які постраждали внаслідок 

антитерористичної операції під час виконання трудових (посадових) обов'язків в інтересах 

своїх підприємств» від 21.07.2014р. № 5640/0/5.2-09/6/14. 

Держгірпромнагляд у листі від 21.07.2014р. № 5640/0/5.2-09/6/14 роз'яснив процедури 

розслідування нещасних випадків з працівниками підприємств, які постраждали внаслідок 

АТО під час виконання трудових (посадових) обов'язків в інтересах своїх підприємств. 

Так, зважаючи на ускладнення, які виникли під час проведення АТО перед спеціальними 

комісіями, Держгірпромнагляд дозволив їм складати акти за формами H-5 та H-1 на 

зазначену категорію постраждалих працівників у разі підтвердження виконання ними 

трудових (посадових) обов'язків в інтересах своїх підприємств, і невиконання при цьому 

робіт військового характеру без висновків компетентних органів. 

Під час складання цих актів комісіям із спеціальних розслідувань пропонується зазначати 

вид події - код «23», а причини нещасних випадків - код – «33». 

Зокрема, вид події зазначати з наступним формулюванням, залежно від 

обставин: «Травмування (вбивство) внаслідок ведення бойових дій інших сторін» або 

«Травмування (вбивство) внаслідок тимчасового перебування в зоні бойових дій, не 

виконуючи роботи військового характеру». 

Причини нещасних випадків необхідно зазначати, як «Ведення бойових дій» або 

«Тимчасове перебування в зоні бойових дій, не виконуючи роботи військового 

характеру». 

Такі акти є підставою для вирішення питання щодо забезпечення права громадян на 

соціальний захист, у тому числі право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


