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1. НАБЛИЖАЄТЬСЯ СТРОК ПОДАЧІ  ДАНИХ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ 

Відповідно до Закону № 1701-VII  до 25.09.2015р. всі юридичні особи, зареєстровані до 

набрання чинності цим Законом, зобов’язані подати державному реєстратору відомості 

про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) 

- юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера). 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - це фізична особа, яка незалежно від 

формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління 

або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що 

здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма 

активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, 

результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати 

умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати 

функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого 

або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою 

самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в 

юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в 

юридичній особі.  

При цьому, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка 

має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в 

юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або 

є тільки посередником щодо такого права (пункт 20 статті 1 Закону України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»). 

Водночас, згідно пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону                              

№ 1701-VII від обов’язку подання відомостей про своїх кінцевих бенефіціарних власників 

(контролерів) звільнені лише: 

1) політичні партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські об’єднання, 

торгово-промислові палати, релігійні організації, державні та комунальні підприємства, 

державні органи, органи місцевого самоврядування та їх асоціації; 

2) юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо 

кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх 

засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) - фізичні особи є 

бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи. 

Звертаємо увагу, що відомості про склад (перелік) засновників (учасників) профспілкової 

організації, яка має статус юридичної особи, можна з’ясувати за допомогою електронного 

сервісу, розміщеного на веб-сторінці Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, у розділі 

«Безкоштовний запит», обравши критерій пошуку «юридична особа» та зазначивши у 

графі «Запит» повне найменування або код ЄДРПОУ відповідної організації. 

За результатами проведення правової експертизи поданих документів, легалізуючий орган 

згідно Порядку передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) 

відповідно до частини 4 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців», затвердженого наказом Міністерства юстиції 

http://blank.dtkt.ua/blank/209
http://blank.dtkt.ua/blank/209
 https:/usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch


ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

3 

 

України від 01.07.2013р. № 1302/5 направляє реєстраційну картку державному 

реєстратору для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру. 

Зразок заповнення реєстраційної картки наведений у додатку. Заповнюються лише 

сторінки 1 та 4. Спосіб отримання повідомлення про результати розгляду державним 

реєстратором поданих документів у картці відмічений для прикладу. Підпис керівника на 

заповнених сторінках реєстраційної картки засвідчується печаткою організації. 
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2. ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного 

ціноутворення» від 15.07.2015р. № 609-VIII. 

13 серпня 2015 року набув чинності Закон України від 15.07.2015р. № 609-VIII «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення». 

Серед змін у трансфертному ціноутворенні слід зазначити, зокрема, наступне: 

- вилучено посилання на можливість контролю операцій за правилами статті 39 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI для цілей нарахування ПДВ; 

- збільшено обсяг контрольованих операцій одного контрагента з 20 до 50 млн. грн., при 

досягненні якого платники податків зобов'язані подавати звіт про контрольованих 

операціях центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову і 

митну політику; 

- визначено умови, за наявності яких господарські операції визнаються такими, що 

відповідають принципу «витягнутої руки»; 

- встановлено вичерпний перелік  фінансових показників, що забезпечують встановлення 

відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», та які можуть 

використовуватись під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій; 

- скорочено підстави для перевірки контрольованих операцій; 

- визначено, що пропорційне коригування для контрольованих операцій з резидентами, 

здійснених до 1 січня 2015 року, проводиться за правилами, що діяли до 1 січня 2015 

року. 
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3. ЗА ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ  НАКЛАДНИХ, 

СКЛАДЕНИХ ДО 1 ЖОВТНЯ ШТРАФИ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

При порушенні термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних, складених до 1 жовтня 2015 року, норми пункту 

120 прим.1.1 ст. 120 прим. 1 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI 

(далі – ПКУ), щодо штрафних (фінансових) санкцій, не застосовуються. 

Починаючи з четвертого робочого дня після дати набрання чинності Законом України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення 

адміністрування податку на додану вартість», реєстрація в Єдиному реєстрі податкових 

накладних податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 1 липня 2015 

року, здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною 

пунктом 200 прим. 1.3 статті 200 прим. 1 ПКУ. 

Відповідні норми встановлено пунктом 35 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ в новій редакції 

згідно із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 16.07.2015р.                            

№ 643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення 

адміністрування податку на додану вартість», який набрав чинності з 29.07.2015р. 

Нагадуємо: положеннями пункту 120 прим.1.1 ст. 120 прим.1 ПКУ визначено, що 

порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації 

податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану 

вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі 

податкових накладних, встановлених ст. 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення 

на платників податку на додану вартість, на яких відповідно до вимог ст. 192 та 201 цього 

Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі: 

- 10% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових 

накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 

календарних днів; 

- 20% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових 

накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 

календарних днів; 

- 30% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових 

накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 

календарних днів; 

- 40% від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових 

накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і 

більше календарних днів. 

Пунктом 120 прим.1.2 ст. 120 прим.1 ПКУ встановлено, що відсутність з вини платника 

реєстрації податкової накладної, що підлягає наданню покупцю - платнику податку на 

додану вартість, та розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному 

реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за 

собою накладення на платників податку, на яких відповідно до вимог ст. 192 та 201 цього 

Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі % від суми податку 

на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування.  

 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/183
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=13#st120
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=13#st120
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=23#st201
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=20#st192
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=23#st201
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4. ОНОВЛЕНО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПЕРЕКАЗ 

ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ 

З 1 вересня набуде чинності наказ Міністерства фінансів України від 24.07.2015р. № 666, 

який оновив Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) 

податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного 

відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру 

зарахованих грошових коштів. 

Що ж змінилося в порівнянні з попередньою редакцією? 

1. Відсутня норма, згідно з якою у разі здійснення платником податків-юридичною 

особою сплати за відокремлений підрозділ у полі 3 друкується код ЄДРПОУ 

відокремленого підрозділу, за яке виробляється така сплата. 

2. Доданий приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі перерахування до 

бюджету Казначейством ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ.  

Відповідно додані також нові коди сплати - 242 і 258. 

3. У прикладах заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати за оренду 

держмайна за договором оренди, укладеним між органами приватизації та господарським 

товариством (ФОП) або між держпідприємством і господарським товариством (ФОП), 

уточнено, що в графі 1 проставляємо службовий код («*»), а графи 2 - 3 і 5 - 7 не 

заповнюються.  

4. Відсутні приклади заповнення поля «Призначення платежу» у разі погашення суми 

податкового боргу юридичних осіб, при здійсненні передоплати (доплати) за митне 

оформлення на депозитний рахунок, перерахування в бюджет і повернення з бюджету сум 

митних платежів.  

У документі також наведено алгоритм і приклади заповнення поля «Призначення 

платежу» платіжки на інші варіанти грошових перерахувань.  

5. Передбачено, що у разі наявності у платника податків/платника ЄСВ податкового 

боргу/недоїмки по ЄСВ розрахунковий документ на переказ грошових коштів 

приймається до виконання незалежно від напряму сплати, зазначеного в полі 

«Призначення платежу» розрахункового документа, зарахування грошових коштів 

відбувається в порядку черговості, визначеному Податковим кодексом України  від 

02.12.2010р. № 2755-VI, а такого виду сплати органами ГФС присвоюється код виду 

сплати 140. 

6. Змінено коди і їх назви у Переліку кодів видів сплати. Зокрема, додані наступні нові 

коди: 

- 136 «Сплата грошового зобов'язання, визначеного територіальним органом ГФС за 

підсумками роботи підрозділів з погашення заборгованостей»; 

- 137 «Сплата грошового зобов'язання, визначеного територіальним органом ГФС за 

підсумками роботи інших підрозділів»; 

- 138 «Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки 

підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб (інші надходження)»; 

- 242 «Надходження до бюджету грошових коштів з рахунку в системі електронного 

адміністрування ПДВ»; 
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- 244 «Сплата податкового зобов'язання за уточнюючим розрахунком у разі застосування 

податкового компромісу»; 

- 246 «Сплата податкового зобов'язання за податковим повідомленням-рішенням у разі 

застосування податкового компромісу»; 

- 258 «Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду»; 

- 358 «Сплата грошових зобов'язань по митних платежах, визначеним за результатами 

контрольно-перевірочної роботи підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб». 
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5. ОНОВЛЕНІ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015р.                           

№ 643-VIII Державна фіскальна служба України повідомляє про запровадження 

з 01.08.2015р. оновлених електронних сервісів в системі електронного адміністрування 

ПДВ:      

  

Код форми Назва сервісу Код форми 
Назва сервісу 
з 01.08.2015р. 

J/F1300103 

Запит щодо отримання 

відомостей з Єдиного реєстру 

податкових накладних 
  

J/F1400103 

Витяг з Єдиного реєстру 

податкових накладних 

(надається як на вказану дату, 

так і в розрізі контрагентів із 

зазначенням дати на номеру 

документа та суми податку) 

  

J/F1301204 

Запит щодо отримання 

реквізитів рахунку та 

відомостей про стан рахунку в 

системі електронного 

адміністрування податку на 

додану вартість та суми податку, 

на яку він має право 

зареєструвати податкові 

накладні та/або розрахунки 

коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних 

J/F1301205 

Запит щодо отримання реквізитів 

рахунку та відомостей про стан 

рахунку в системі електронного 

адміністрування податку на 

додану вартість та суми податку, 

на яку він має право 

зареєструвати податкові накладні 

та/або розрахунки коригування в 

Єдиному реєстрі податкових 

накладних 

J/F1401204 

Витяг з системи електронного 

адміністрування ПДВ 
J/F1401205 

Витяг з системи електронного 

адміністрування ПДВ 

J/F1301301 

Запит на отримання інформації 

щодо суми збільшення, на яку 

платник має право 

зареєструвати податкові 

накладні/розрахунки 

коригування до податкових 

накладних в Єдиному реєстрі 

податкових накладних (ΣНакл), за 

рахунок сум від'ємного значення 

попередніх звітних (податкових) 

періодів до 1 лютого 

2015 року, що були 

задекларовані платником у 

додатку 2 до декларації з ПДВ 

J/F1301302 

Запит на отримання інформації 

щодо суми збільшення, на яку 

платник має право зареєструвати 

податкові накладні/розрахунки 

коригування до податкових 

накладних в Єдиному реєстрі 

податкових накладних (ΣНакл), за 

рахунок суми залишку від’ємного 

значення попередніх (звітних) 

податкових періодів. 

 

J/F1401301 

Витяг з системи електронного 

адміністрування ПДВ щодо 

суми збільшення, на яку платник 

має право зареєструвати 

податкові накладні/розрахунки 

коригування до податкових 

накладних 

J/F1401302 

Витяг з системи електронного 

адміністрування ПДВ щодо суми 

збільшення , на яку платник має 

право зареєструвати податкові 

накладні/розрахунки коригування 

до податкових накладних 

http://sfs.gov.ua/data/files/99973.RAR
http://sfs.gov.ua/data/files/99981.RAR
http://sfs.gov.ua/data/files/99975.RAR
http://sfs.gov.ua/data/files/103438.ARJ
http://sfs.gov.ua/data/files/99983.RAR
http://sfs.gov.ua/data/files/103443.ARJ
http://sfs.gov.ua/data/files/99976.RAR
http://sfs.gov.ua/data/files/103440.ARJ
http://sfs.gov.ua/data/files/99985.RAR
http://sfs.gov.ua/data/files/103444.ARJ
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J/F1301402 

Запит щодо отримання 

відомостей з Єдиного реєстру 

податкових накладних 
  

J/F1401402 

Витяг з Єдиного реєстру 

податкових накладних 

(надається по виданих 

податковим накладним та 

розрахункам коригування 

зареєстрованих з порушенням 

граничного терміну реєстрації за 

запитуваний період, та 

податкові накладні за вказаним 

кодом філії) 

  

J/F1301901 

Запит щодо отримання 

інформації в розрізі операцій з 

системи електронного 

адміністрування ПДВ 

J/F1301902 

Запит щодо отримання інформації 

в розрізі операцій з системи 

електронного адміністрування 

ПДВ 

J/F1401901 

Витяг в розрізі операцій з 

системи електронного 

адміністрування ПДВ 

J/F1401902 

Витяг в розрізі операцій з 

системи електронного 

адміністрування ПДВ 

http://sfs.gov.ua/data/files/102289.RAR
http://sfs.gov.ua/data/files/102290.RAR
http://sfs.gov.ua/data/files/99979.RAR
http://sfs.gov.ua/data/files/103442.ARJ
http://sfs.gov.ua/data/files/99987.RAR
http://sfs.gov.ua/data/files/103446.ARJ
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6. ВІДКОРИГОВАНО ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ 

ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИХ ПОВТОРНО МОБІЛІЗУВАЛИ 

Постанова КМУ «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку обчислення середньої 

заробітної плати» від 29.07.2015р.  № 542. 

Кабінет Міністрів України постановою від 29.07.2015р. № 542 вніс зміни до пункту 4 

Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 

08.02.1995р. № 100. 

Так, працівникам, які були звільнені в запас із військової служби за призовом під час 

мобілізації, на особливий період та повторно призвані для проходження військової 

служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, обчислення середньої 

заробітної плати проводиться з урахуванням норм цього Порядку. 

У разі коли розрахована в установленому порядку середня заробітна плата є нижчою від 

середньої заробітної плати, яка зберігалась за працівником протягом періоду попередньої 

військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, для розрахунку 

компенсації застосовується середня заробітна плата, яка зберігалась за працівником 

протягом періоду попередньої військової служби за призовом під час мобілізації, на 

особливий період. 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1056.80.7#pn57
http://docs.dtkt.ua/doc/1056.80.7#pn57
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7. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: ОДИН КОД БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» 

від 20.07.2015р.  № 651. 

Міністерством фінансів України наказом від 20.07.2015р. № 651 «Про затвердження змін 

до бюджетної класифікації» об’єднано коди бюджетної класифікації з податку на 

прибуток підприємств. Відтак, податок на прибуток та авансовий внесок із цього податку 

будуть обліковувати за одним кодом бюджетної класифікації. Відповідні зміни внесено до 

Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 

14.01.2011р. № 11. 

При цьому авансові внески з податку на прибуток підприємств, які обліковувалися за 

відповідними кодами класифікації доходів бюджету, зараховують на відповідні коди 

класифікації доходів бюджету для обліку податку на прибуток підприємств. 

Такі зміни дозволять автоматично об’єднати всі переплати з податку на прибуток в 

особових картках платників податків, та враховувати їх під час сплати поточних 

зобов’язань із цього податку. 
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8. ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ  

Лист Державної фіскальної служби України «Про деякі особливості функціонування 

системи електронного адміністрування ПДВ» від 11.08.2015р.                                                        

№ 29562/7/99-99-19-03-02-17. 

ДФС України у листі від 11.08.2015р. № 29562/7/99-99-19-03-02-17 нагадала про деякі 

особливості функціонування системи електронного адміністрування ПДВ у зв'язку із 

змінами до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI Законом України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення 

адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015р. № 643-VIII. Серед основних 

змін, зокрема, наступні:  

1) за платниками податку – покупцями закріплено право формувати податковий кредит на 

підставі копій податкових накладних, отриманих з ЄРПН, без необхідності отримання 

таких податкових накладних безпосередньо від продавця; 

2) платникам надається можливість отримувати від ДФС інформацію про рух коштів на 

їхньому електронному рахунку (інформацію щодо сум податку, перерахованого з 

електронного рахунку платника в бюджет, на спеціальний рахунок суб’єкта спеціального 

режиму оподаткування ПДВ та на поточний рахунок платника); 

3) платникам податку, які постачають комунальні послуги населенню, на електронні 

рахунки будуть зараховуватись кошти, що надаються таким платникам у вигляді 

субвенцій з бюджету для погашення заборгованості з різниці в тарифах. На суму таких 

коштів ДФС автоматично збільшуватиме реєстраційну суму платника шляхом збільшення 

показника (ΣПопрах); 

4) скасовуються штрафні санкції та пеня за порушення строків сплати податку до 

бюджету за умови, якщо платник забезпечив наявність у визначені законодавством строки 

необхідної суми коштів для сплати податкових зобов’язань на електронному рахунку. 

Штрафні санкції та пеня, нараховані платнику протягом перехідного періоду системи 

електронного адміністрування ПДВ за таке порушення при забезпеченні у визначені ПКУ 

строки необхідної суми коштів для сплати податкових зобов’язань на електронному 

рахунку, підлягають списанню контролюючим органом за місцем реєстрації платника 

податку на додану вартість протягом 14 робочих днів; 

5) встановлюється штраф за неправомірне збільшення реєстраційної суми за рахунок 

завищення від’ємного значення податку, яке залишилось непогашеним станом на 1 липня 

2015 року та відображене платником у звітності за червень. Штраф до платника 

застосовується у розмірі 10 % суми завищення такого від’ємного значення. Зменшення 

реєстраційної суми здійснюється ДФС на підставі узгодженого податкового 

повідомлення-рішення. 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/183
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9. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ ЗА ЗВІТНІ ПЕРІОДИ З 

ЛИПНЯ 2015 РОКУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо особливостей заповнення звітності з 

ПДВ за липень 2015 року» від 07.08.2015р.  № 29168/7/99-99-19-03-02-17. 

ДФС України у листі від 07.08.2015р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17 повідомила про окремі 

особливості складання податкової звітності за звітні періоди, починаючи з липня 2015 

року. 

З урахуванням змін, внесених до статті 198 розділу V Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) Законами України від 28.12.2014р. № 71-VІІІ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо податкової реформи» (далі – Закон № 71) та від  16.07.2015р. № 643-VІІІ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування 

податку на додану вартість» (далі – Закон № 643), з 1 липня 2015 року податковий кредит 

звітного періоду формується платником податку з сум податку на додану вартість, 

нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх 

використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях). 

Одночасно пунктом 198.5 статті 198 ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний 

нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно 

до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного 

(податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – 

ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену  податкову накладну за 

товарами/послугами, необоротними активами, у разі, якщо такі товари/послуги, 

необоротні активи призначаються для їх використання та/або починають 

використовуватися в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від 

оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що 

не є господарською діяльністю. Якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без 

податку на додану вартість (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування 

тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в 

операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що 

здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською 

діяльністю, нарахування податкових зобов’язань не здійснюється незалежно від дати їх 

придбання. 

Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 

року, які призначаються для використання та/або починають використовуватися у 

зазначених вище операціях, податкові зобов’язання згідно з пунктом 198.5 статті 198 

розділу V ПКУ нараховуються тільки у випадку, якщо суми податку, нараховані 

(сплачені) під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового 

кредиту. З урахуванням наведеного, починаючи з липня 2015 року податкова декларація з 

податку на додану вартість (далі – декларація) складається з урахуванням таких 

особливостей її заповнення. 

1. Особливості заповнення Розділу І декларації «Податкові зобов’язання». 

Податкові зобов'язання, які платник податку зобов'язаний нарахувати згідно з пунктами 

198.5 статті 198 та 199.1 статті 199 розділу V ПКУ, вказуються в рядку 1.1 декларації, 

якщо для нарахування податкових зобов’язань застосовується ставка податку 20 відсотків, 

та у рядку 1.2 декларації – якщо застосовується ставка 7 відсотків. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=22#pn3882
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=20#st189
http://blank.dtkt.ua/blank/183
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=22#pn3882
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=22#pn3882
http://blank.dtkt.ua/blank/26
http://blank.dtkt.ua/blank/26
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Для нарахування податкових зобов’язань у відповідності з пунктом 199.1 статті 199 

розділу V ПКУ частка використання товарів/послуг, необоротних активів в 

неоподатковуваних операціях визначається по аналогії з правилами, встановленими 

пунктом 199.2 статті 199 розділу V ПКУ для визначення частки використання 

товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях. 

Частка використання товарів/послуг в неоподатковуваних операціях визначається як 

відсоток обсягу операцій з постачання товарів/послуг, що не оподатковуються податком 

на додану вартість (операції, що звільнені від оподаткування, та операції, що не є об’єктом 

оподаткування), за попередній календарний рік у загальному обсязі постачання за такий 

рік (сукупний обсяг оподатковуваних (без урахування сум податку) та неоподатковуваних 

операцій). 

В додатку  7 (Д7) до декларації за січень 2015 року була розрахована частка використання 

товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, яка повинна була 

використовуватися протягом 2015 року для формування податкового кредиту (графа 6 

таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації). Починаючи з липня 2015 року для визначення 

податкових зобов’язань у відповідності з пунктом 199.1 статті 199 розділу V ПКУ слід 

використовувати частку, яка визначається як різниця між 100 відсотками та значенням 

графи 6 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації за січень 2015 року. 

Приклад. 

Платником протягом кількох років здійснюється щомісячна оплата оренди складського 

приміщення, в якому одночасно зберігаються призначені для реалізації учнівські 

підручники вітчизняного виробництва (операції з їх постачання звільняються від 

оподаткування згідно з підпунктом 197.1.25 статті 197 розділу V ПКУ) та ввезені на митну 

територію України друковані видання іноземного виробництва (операції з їх постачання 

оподатковуються за ставкою 20 відсотків). В 2015 році ця плата згідно з договором 

становить 12'000 грн. (10 000 + 2 000 ПДВ) на місяць. 

Оскільки послуга з оренди одночасно використовується в оподатковуваних і в звільнених 

від оподаткування операціях, то за правилами формування податкового кредиту, які були 

діючими до 1 липня 2015 року, до складу податкового кредиту могла бути віднесена не 

вся сума ПДВ 2 000 грн., а лише та її частина, яка відповідає частці оподатковуваних 

операцій в загальному їх обсязі. 

Протягом першого півріччя 2015 року для визначення розміру сум податку, сплаченого за 

оренду складського приміщення, які могли бути включені до складу податкового кредиту, 

платник використовував частку обсягу оподатковуваних операцій у загальному обсязі 

операцій. Розмір частки на 2015 рік, обчислений у додатку 7 (Д7) до декларації за січень 

2015 року, становить 65 відсотків. 

За результатами червня 2015 року з 2 000 грн. сплаченого податку платником до складу 

податкового кредиту було включено 1 300 грн. та відображено в декларації за червень у 

розділі ІІ «Податковий кредит» в рядку 15.1 у колонці А обсяг операції 6 500 грн. (10 000 

грн. х 65 %) та у колонці Б суму податку 1 300 грн. (2 000 грн. х 65 %). У рядку 15.2 

відображений обсяг придбаної послуги, який припадає на частку звільнених від 

оподаткування операцій 3 500 грн. (10 000 х [100 % – 65 %]). 

З урахуванням змін, внесених до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ з 1 липня 2015 

року, така ж сума платежу (12 000 грн.), сплачена в липні 2015 року за оренду того ж 

складського приміщення, повинна бути повністю включена до складу податкового 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=22#st199
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=22#st199
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=22#pn3901
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=21#pn3816
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кредиту та відображена в декларації за липень у розділі ІІ «Податковий кредит» в рядку 

10.1.1 у колонці А обсяг операції 10 000 грн. у колонці Б сума податку 2 000 грн. 

3 1 липня 2015 року на частину обсягу придбаної послуги з оренди, яка відповідає частці 

звільнених від оподаткування операцій (100 % – 65 % = 35 %) платник повинен 

нарахувати податкові зобов’язання у розмірі 3 500 грн. (10 000 грн. х 35 %) та відобразити 

у розділі І «Податкові зобов’язання» у рядку 1.1 у колонці А обсяг операції 3 500 грн.                   

(10 000 грн. х 35 %) та у колонці Б суму податку 700 грн. (2 000 грн. х 35 %) у декларації 

за липень 2015 року. 

2. Особливості заповнення Розділу ІІ декларації «Податковий кредит». 

Всі суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг 

починаючи з 01.07.2015р., відображаються в розділі ІІ податкової декларації з податку на 

додану вартість: 

- в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за 

ставкою податку 20 %; 

- в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за 

ставкою податку 7 %; 

- в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за 

ставкою податку 0 %. 

Враховуючи те, що застосування пільгового режиму оподаткування (звільнення від ПДВ) 

до операцій із ввезення товарів на митну територію України не змінилося, порядок 

відображення операцій із ввезення товарів на митну територію України в рядку 12 не 

змінюється. Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються. 

3. Особливості заповнення Розділів ІІІ та ІV декларації. 

Особливості відображення в ІІІ розділі податкової декларації з податку на додану вартість 

за липень 2015 року сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з 

податку на додану вартість до бюджету (далі – суми переплат), що обліковуються у 

інтегрованій картці платника податку (далі – ІКПП) станом на 1 липня 2015 року, 

визначені підпунктом 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, роз’яснено в листі ДФС 

України від 22.06.2015р. № 22408/7/99-99-19-03-01-17. 

Переплати, які виникли у зв’язку з перерахуванням зайвих коштів на спеціальний рахунок 

платника податку на додану вартість – сільськогосподарського підприємства, що обрав 

спеціальний режим відповідно до статті 209 розділу V ПКУ, чи залишаються у 

розпорядженні сільськогосподарського підприємства відповідно до пункту 209.18 статті 

209 розділу V Кодексу, при розрахунку реєстраційної суми не враховуються. 

Встановлений підпунктом 4 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ порядок перенесення 

до декларацій за липень 2015 року залишків від’ємного значення, яке обліковується у 

платників податку станом на 01.07.2015, здійснюється окремо: 

- по деклараціях, за якими здійснюються розрахунки з бюджетом (форма декларації 

0110); 

- по деклараціях сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим 

відповідно до статті 209 розділу V ПКУ (форма декларацій 0121 – 0123); 

- по деклараціях сільськогосподарського підприємства, яке відповідно до пункту 209.18 

статті 209 розділу V ПКУ не зареєструвалося суб’єктом спеціального режиму 

оподаткування (форма декларації 0130). 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.123?page=37#pn8511
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З урахуванням вимог підпункту 4 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ розмір 

податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується: 

1) на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту 

наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 

розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу ІІІ декларації за червень 2015 

року. 

Якщо платник податку на додану вартість є суб’єктом спеціального режиму 

оподаткування та одночасно з декларацією форми 0110 складає декларації за формами 

0121-0123 або 0130, значення рядка 24 розділу ІІІ кожної з форм декларацій, які подані 

ним за червень 2015 року (0110, 0121-0123, 0130), переноситься до рядка 20.1 розділу ІІІ 

відповідної декларації за липень 2015 року; 

2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на 

кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 

20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 

2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної 

в текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, 

та незалежно від її розміру. 

Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах  розділ ІV 

декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не 

подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок 

від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом 

звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до 

податкової декларації за відповідний звітний період). Отже, починаючи з липня 2015 року 

платники податку не задекларують бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку 

в розділі ІV декларації. 

З липня 2015 року декларування бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку 

здійснюється тільки в розділі ІІІ декларації (рядок 23.2 розділу ІІІ декларації), в тому числі 

і за рахунок  залишку від’ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 року. 

При виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 

01.02.2015р., в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок 

від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, 

сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком «+» або «-» відповідно довідково 

відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому 

подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники 

таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу ІV. 

Помилки, які були допущені в звітних періодах після 01.02.2015, виправляються шляхом 

внесення змін до відповідних показників розділу ІІІ уточнюючого розрахунку за 

відповідний звітний період. 
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10. ПРО ПЛАТІЖ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ  

Лист Державної фіскальної служби України «Про платіж за використання комп'ютерної 

програми» від 18.08.2015р.  № 30644/7/99-99-19-02-02-17. 

ДФС України у листі від 18.08.2015р. № 30644/7/99-99-19-02-02-17 відповіла, які платежі 

за використання комп’ютерних програм підпадають під визначення роялті, а саме: 

- платіж за програмне забезпечення для використання у власній господарській діяльності 

за функціональним призначенням з умовою обмеженого відтворення чи встановлення на 

робочі місця в обмеженій кількості копій не  визнається роялті; 

- платіж за програмне забезпечення, якщо згідно з ліцензійною угодою підприємству 

(покупцю) власник авторських прав (продавець) надав невиключне майнове право 

розмноження і розповсюдження примірників програмного забезпечення на певній 

території та протягом певного строку  підпадає під визначення роялті; 

- платіж за надання права на використання бази даних за її функціональним 

призначенням відповідно до ліцензійного договору не є роялті. 

- платіж за програмне забезпечення (примірник), придбане через Інтернет для 

використання у власній господарській діяльності  не підпадає під визначення роялті. 

- платіж за придбані виключні майнові права на комп’ютерну програму - не підпадає під 

визначення роялті; 

- якщо визначення у Кодексі терміна «роялті» не співпадає з визначенням у 

міжнародному договорі про уникнення подвійного оподаткування, яке саме визначення 

застосовується при оподаткуванні доходів нерезидента відповідно до  п. 141.4 ст. 141 

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

поняття роялті застосовуються положення такого міжнародного договору. 

Якщо підприємство здійснює платежі, які згідно з правилами бухгалтерського обліку 

визнаються роялті і відповідно відносяться на витрати у періоді їх виникнення, а для цілей 

оподаткування податком на прибуток такі платежі не визнаються роялті, то чи повинне 

підприємство коригувати фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток 

на різниці, встановлені п.п. 140.5.5-140.5.7 п.140.5 ст. 140 ПКУ? Ні, не повинне. 

Як оподатковуються ПДВ операції з постачання примірників об’єктів інтелектуальної 

власності, зокрема комп’ютерних програм? 

Якщо згідно з умовами ліцензійного договору передбачено надання ліцензіату права на 

використання програмного забезпечення без можливості продажу такого програмного 

забезпечення або здійснення відчуження в інший спосіб та/або умови використання не 

обмежені функціональним призначенням програмного забезпечення і його відтворення не 

обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим 

споживачем»), то отримання ліцензіаром платежу від ліцензіата 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 відповідно до п.п. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 ПКУ. Якщо згідно з умовами 

ліцензійного договору передбачено надання ліцензіату права на використання 

програмного забезпечення з можливістю продажу такого програмного забезпечення або 

здійснення відчуження в інший спосіб та/або умови використання обмежені 

функціональним призначенням такого програмного забезпечення і його відтворення 

обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим 

споживачем»), то отримання ліцензіаром платежу від ліцензіата як винагороди за надання 

вказаного права не буде вважатися роялті та відповідно на таку операцію 

поширюватиметься режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість 

згідно з пунктом 26-1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.125?page=14#pn2578
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.125?page=21#pn3677
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?page=37#pn8485
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11. ЯК З ЛИПНЯ ВИПРАВЛЯТИ ПОМИЛКИ У ЗВІТНОСТІ З ПДВ,  ДОПУЩЕНІ  

ДО 01.02.2015Р. 

Податківці у інформаційно-довідковому ресурсі «ЗіР» (категорія 101.28) роз'яснили,  що 

при виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 

01.02.2015р., в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок 

від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим 

кредитом, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком «+» або «–» відповідно 

довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний 

період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. 

Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу ІV.  

Помилки, які були допущені в звітних періодах після 01.02.2015р., виправляються шляхом 

внесення змін до відповідних показників розділу ІІІ уточнюючого розрахунку за 

відповідний звітний період. 

 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/26
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12. ЯКІ ВІДОМОСТІ ВІДОБРАЖАТИ У ДОДАТКОВОМУ ПОЛІ РЯДКА 22.1 

ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ 

ДФС України в інформаційно-довідковому ресурсі «ЗіР» (категорія 101.08) роз'яснила, що 

для заповнення додаткового поля рядка 22.1 декларації з ПДВ враховуються суми, на які 

автоматично збільшено реєстраційну суму відповідно до п. 34 пірозд. 2 розд. ХХ 

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

З метою коректного заповнення декларації платники податків можуть за відповідним 

запитом до ДФС отримати інформацію щодо реєстраційної суми на момент подання 

декларації. 

З цією метою засобами клієнтського програмного забезпечення направляється Запит про 

стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку, на яку мають 

право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування (J/F1301205), на 

підставі якого платнику податку надається Витяг з системи електронного адміністрування 

(J/F1401205), який містить інформацію щодо:  

- стану рахунку (залишок на рахунку/заборгованість), 

- суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні 

та/або розрахунки коригування, складових формули розрахунку такої суми. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?page=37#pn8510
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13. ПРИ ОФОРМЛЕННІ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ МОЖНА 

ВИКОРИСТОВУВАТИ ФАКСИМІЛЕ 

ДФС України у підкатегорії 136.05 ЗІР відповіла, чи може при оформленні первинних 

документів, які є підставою для податкового обліку, застосовуватись факсиміле. 

Згідно з п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI  (далі - 

ПКУ) для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат 

та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових 

зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, 

фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і 

зборів, ведення яких передбачено законодавством.  

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних 

декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом 

першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ. 

Пунктом 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

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

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

обов’язкові реквізити, зокрема особистий підпис або інші дані, що дають змогу 

ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.  

Відповідно до абзацу першого п.п. 2.1 п. 2 Положення про документальне забезпечення 

записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 24.05.1995р. № 88 (далі – Наказ), первинні документи – це документи, створені у 

письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, 

включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. 

Згідно з пп. 2.5 п. 2 Наказу документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути 

скріплений печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про 

електронні документи та електронний документообіг. 

Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису 

допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного 

законодавства. 

Приписами частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.                             

№ 435-IV  передбачено, що використання при здійсненні операцій факсимільного 

відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, 

електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у 

випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за 

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

власноручних підписів. 

Тобто використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних 

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

власноручних підписів, не порушує законодавства  
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14. ЩОДО МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ З 01.07.2015Р. 

Лист  Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа [стосовно митного 

оформлення медичних виробів]» від 02.07.2015р. № 13756/6/99-99-24-03-01-15. 

З 01.07.2015р. митне оформлення імпорту товарів, які підпадають під дію: 

1. Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також Технічного регламенту щодо 

активних медичних виробів, які імплантують, здійснюється на підставі: 

а) декларації про відповідність, або  

б) заяви щодо медичних виробів особливого призначення (для медичних виробів, 

виготовлених на замовлення, а також для медичних виробів, призначених для клінічних 

досліджень), або  

в) наявності товару в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного 

призначення (до 1 липня 2016 р. - для медичних виробів, строк дії свідоцтва про державну 

реєстрацію яких необмежений чи закінчується після 1 липня 2016 р.; до закінчення строку 

дії свідоцтва про державну реєстрацію - для медичних виробів, строк дії свідоцтва про 

державну реєстрацію яких закінчується до 1 липня 2016 року).  

2. Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro, 

здійснюється на підставі: 

а) декларації про відповідність або 

б) наявності товару в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного 

призначення (до 1 липня 2016 р. - для медичних виробів, строк дії свідоцтва про державну 

реєстрацію яких необмежений чи закінчується після 1 липня 2016 р; до закінчення строку 

дії свідоцтва про державну реєстрацію - для медичних виробів, строк дії свідоцтва про 

державну реєстрацію яких закінчується до 1 липня 2016 року). 
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15. ОСТАННІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ В РОЗРАХУНКУ ЧАСТКИ 

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

Головне управління ДФС у Вінницькій області інформує, що з 29.07.2015р. набрали 

чинності зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 

16.07.2015р. № 643-VIII до статті 199 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                          

№ 2755-VI (далі – ПКУ), якою визначені правила розподілу податкового кредиту по ПДВ 

у разі, якщо придбані або виготовлені товари, послуги чи основні засоби одночасно 

використовуються в оподатковуваних та пільгових операціях. 

Установлено, що в Єдиному реєстрі податкових накладних у термін не пізніше останнього 

дня звітного (податкового) періоду платники мають зареєструвати зведену податкову 

накладну на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх 

придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, 

необоротних активів в неоподатковуваних операціях. 

Внаслідок виключення другого абзацу із пункту 199.4 статті 199 ПКУ, скасовано 

обов’язок платників у проведенні перерахунку частки використання необоротних активів 

в оподатковуваних операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що 

настають за роком, в якому вони почали використовуватися 
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16. ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА В ЗОНІ 

АТО 

Лист  Міністерства фінансів України «Щодо надання роз'яснення [про проведення 

інвентаризації підприємствами на тимчасово окупованій території України та у зоні 

проведення антитерористичної операції, відображення у бухгалтерському обліку операцій 

з передплати періодичних видань, терміни проведення передоплати при закупівлі за 

бюджетні кошти]» від 03.06.2015р.  № 31-11420-08-10/18126. 

Мінфін у листі від 03.06.2015р. № 31-11420-08-10/18126 роз'яснив, що підприємства на 

тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО (або їх структурні 

підрозділи (відокремлене майно)), проводять інвентаризацію: 

 - у випадках, обов'язкових для її проведення; 

 - і тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ 

уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, 

в яких відображені зобов'язання та власний капітал цих підприємств. 

Зазначені підприємства зобов'язані провести інвентаризацію станом на 1 число місяця, що 

настає за місяцем, у якому зникли перешкоди для доступу до активів, первинних 

документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в 

бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.         

У річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити 

безпечний та безперешкодний доступ, та зобов'язання і власний капітал, які не можуть 

бути документально підтверджені у зв'язку з відсутністю доступу до відповідних 

первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними 

бухгалтерського обліку.       

Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної фінансової та бюджетної 

звітності окремо подають зведену фінансову та бюджетну звітність розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території 

  

http://blank.dtkt.ua/types/finanse
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17. ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРАЦІВНИКА 

НА РОБОТУ 

Лист  Міністерства соціальної політики України «Щодо заповнення повідомлення про 

прийняття працівника на роботу» від 04.08.2015р. № 432/13/155-15. 

Мінсоцполітики у листі від 04.08.2015р. № 432/13/155-15 повідомило, що до початку 

роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до Державної 

фіскальної служби або її територіальних органів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015р. № 413 «Про порядок 

повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття 

працівника на роботу» передбачено, що дата наказу (розпорядження) про прийняття 

працівника на роботу та дата початку роботи працівника відрізняються. 
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18. ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕРЕЛІК БАНКІВ, ГАРАНТІЯ ЯКИХ ДАЄ ПРАВО НА 

АВТОМАТИЧНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ 

Постанова КМУ «Про затвердження переліку банків, отримання фінансової гарантії яких 

надає право на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість 

платникам такого податку» від 29.07.2015р.  № 538. 

Кабінет Міністрів України постановою від 29.07.2015р. № 538 затвердив перелік банків, 

отримання фінансової гарантії яких дає право на автоматичне бюджетне відшкодування 

ПДВ платникам такого податку: 

- Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк»); 

- Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»; 

- Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк». 
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19. ВАЛЮТНІ НАДХОДЖЕННЯ РЕЗИДЕНТАМ ВІД СУБ’ЄКТІВ КРИМУ 

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРОДАЖУ НА МІЖБАНКУ 

Лист  Національного банку України «Роз'яснення щодо обов'язкового продажу 

надходжень в іноземній валюті на користь резидентів від суб'єктів Криму» від 

03.08.2015р.  № 40-02015/54281. 

Відповідно до пунктів 1 і 2 постанови НБУ «Про застосування окремих норм валютного 

законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони 

«Крим» від 03.11.2014р. № 699 для цілей застосування нормативно-правових актів 

Нацбанку особа, що перебуває на території СЕЗ «Крим» (суб'єкт Криму), прирівнюється 

до нерезидента. А перекази (платежі) з материка на територію СЕЗ «Крим» або навпаки 

здійснюються в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами НБУ для операцій 

з переказу коштів за межі України/в Україну. 

Відповідно до п. 2 постанови НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і 

валютному ринках України» від 03.06.2015р. № 354 (далі – Постанова № 354) 

обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку підлягають надходження в 

іноземній валюті з-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими 

банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних 

представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної 

діяльності без створення юридичної особи. Також в цю категорію входять надходження в 

іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі 

індивідуальних ліцензій Нацбанку. 

Згідно з п. 9.4 ст. 9 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та 

про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території 

України» від 12.08.2014р.  № 1636-VII вимоги законодавства України щодо обов'язкового 

продажу надходжень (у тому числі виручки) в іноземній валюті не застосовуються до 

юридичних осіб з місцезнаходженням на території СЕЗ «Крим». 

Тобто, Закон звільняє від обов'язкового продажу надходження в іноземній валюті на 

користь суб'єктів Криму, однак не містить аналогічних винятків для надходжень в 

іноземній валюті на користь резидентів від суб'єктів Криму. 

Слід також враховувати, що на підставі постанови НБУ «Про відкликання та анулювання 

банківських ліцензій і генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих 

банків і закритті банками відокремлених підрозділів, розташованих на території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» від 06.05.2014р. № 260 банкам 

України заборонено встановлювати кореспондентські відносини з банками України та 

іноземними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, які розташовані 

та/або здійснюють свою діяльність на території АР Крим та міста Севастополя, і 

відкривати відокремлені підрозділи на цій території. Оскільки можливість відкриття 

банками України рахунків суб'єктам Криму на території СЕЗ «Крим» відсутня, то 

перерахування цими суб'єктами коштів в іноземній валюті на користь резидентів можуть 

здійснюватися виключно з рахунків, відкритих в іноземних банках. Крім випадків 

використання суб'єктами Криму рахунків, відкритих у банках України на материку. 

Таким чином, надходження в іноземній валюті з-за меж материка на користь резидентів 

від суб'єктів Криму підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному 

ринку України з дотриманням порядку та в розмірі, які встановлені законодавством 

України, зокрема, Постановою № 354. 
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20. СТОСОВНО ДЕЯКИХ ОБМЕЖЕННЬ ЩОДО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ В 

КРИМ  

Мінекономрозвитку оприлюднило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку переміщення товарів з/в тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим на іншу територію України та/або з іншої території України 

на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим» № 3621 від 

31.07.2015р. 

Метою проекту постанови є встановлення чітких вимог до переміщення товарів з/на 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим на іншу територію України 

та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію Автономної 

Республіки Крим, а також упорядкування заходів державного контролю за такою 

діяльністю. 

Зокрема, передбачається визначити перелік мінімально необхідного асортименту товарів, 

які допускатимуться для переміщення з/на тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим. 

  

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=762d3b98-b3ed-4a68-943d-6690405ec767&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuPeremischenniaTovarivZ-vTimchasovoOkupovanoiTeritoriiAvtonomnoiRespublikiKrimNaInshuTeritoriiuUkrainiTa-aboZInshoiTeritoriiUkrainiNaTimchasovoOkupovanuTeritoriiuAvtonomnoiRespublikiKrim
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=762d3b98-b3ed-4a68-943d-6690405ec767&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuPeremischenniaTovarivZ-vTimchasovoOkupovanoiTeritoriiAvtonomnoiRespublikiKrimNaInshuTeritoriiuUkrainiTa-aboZInshoiTeritoriiUkrainiNaTimchasovoOkupovanuTeritoriiuAvtonomnoiRespublikiKrim
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=762d3b98-b3ed-4a68-943d-6690405ec767&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuPeremischenniaTovarivZ-vTimchasovoOkupovanoiTeritoriiAvtonomnoiRespublikiKrimNaInshuTeritoriiuUkrainiTa-aboZInshoiTeritoriiUkrainiNaTimchasovoOkupovanuTeritoriiuAvtonomnoiRespublikiKrim
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=762d3b98-b3ed-4a68-943d-6690405ec767&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuPeremischenniaTovarivZ-vTimchasovoOkupovanoiTeritoriiAvtonomnoiRespublikiKrimNaInshuTeritoriiuUkrainiTa-aboZInshoiTeritoriiUkrainiNaTimchasovoOkupovanuTeritoriiuAvtonomnoiRespublikiKrim
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21. ЗНЯТО ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

Відповідно до Закону України  «Про внесення зміни до статті 288 Податкового кодексу 

України щодо граничного розміру орендної плати» від 30.06.2015р. № 557-VIII вносяться 

зміни до Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати за 

земельні ділянки державної та комунальної власності. Закон набрав чинності з 24 липня 

2015 року . 

Законом передбачено, що річна сума платежу за оренду земельних ділянок державної та 

комунальної власності може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки у разі 

визначення орендаря на конкурентних засадах. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1214.227.0

