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1. ЩОДО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ З 1 СІЧНЯ 2015 РОКУ 

До розділу V Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) та 

підрозділу 2 Перехідних положень внесено значну кількість змін, переважно пов’язаних з 

процедурами адміністрування податку (в т.ч. щодо електронного адміністрування ПДВ). 

Так, з 1 січня 2015р.: 

1) критерієм обов’язкової реєстрації суб’єкта платником ПДВ є обсяг оподатковуваних 

операцій за останні 12 календарних місяців в розмірі, що перевищує 1 000 000 

грн. (раніше було 300 000 грн.); 

2) база оподаткування ПДВ операцій з продажу товарів (продукції, робіт, послуг) чи 

необоротних активів в будь-якому випадку не може бути нижче собівартості таких товарів 

(продукції, робіт, послуг), а для необоротних активів – їх балансової вартості за даними 

бухгалтерського обліку. Митна вартість, як і раніше, не впливає на визначення бази 

оподаткування при подальшому продажі імпортованих товарів чи необоротних активів; 

3) скорочено граничний термін включення податкових накладних до податкового кредиту 

до 180 днів (для платників податку, що застосовують касовий метод – до 60 календарних 

днів, для банківських установ – при одержанні ними права власності на заставне майно); 

4) звільняються від оподаткування операції з експорту зернових та технічних культур 

товарних позицій 1001-1008, 1205, 1206 00 УКТ ЗЕД (при цьому зберігається спеціальний 

режим оподаткування ПДВ сільськогосподарських товаровиробників, а також звільнення 

від оподаткування ПДВ вказаних культур крім операцій, з їх постачання виробником чи 

першим посередником); 

5) продовжено режим звільнення від оподаткування операцій з постачання відходів та 

брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури 

та відходів) товарної позиції 4707 УКТ ЗЕД; 

6) право на податковий кредит за операцією з придбання послуг у нерезидента (імпорту 

послуг) виникає за датою реєстрації податкової накладної на суму податкових зобов’язань 

за такою операцією, що зареєстрована в Єдиному реєстрі (раніше таке право виникало в 

місяці сплати податку за декларацією, в якій задекларовані відповідні податкові 

зобов’язання); 

7) платники ПДВ матимуть право декларувати від’ємне значення податку для бюджетного 

відшкодування у місяці отримання такого від’ємного значення (а не у наступному місяці, 

як було раніше); 

8) розрахунок коригування до податкової накладної відтепер можна виписувати для 

виправлення помилок, допущених при складанні податкової декларації, у томи числі не 

пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.  

Введення електронного адміністрування ПДВ із використанням спеціального рахунку, 

відкритого в органах казначейства та розрахунком формули, якою обмежується ліміт 

реєстрації податкових накладних, відкладено до 1 липня 2014р. При цьому ліміт, на яку 

може бути зареєстровано податкові накладні, буде включати: 

- непогашені залишки сум ПДВ, що були заявлені платником податку до бюджетного 

відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року; 
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- задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 

2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ майбутніх звітних 

періодів; 

- залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після 

бюджетного відшкодування (рядок 24 декларації з ПДВ за січень 2015р.); 

- від’ємне значення суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) (рядок 19 декларації з ПДВ за січень 

2015р.); 

- суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ станом на 

01.07.2015р. 

За бажанням платника непогашені залишки сум ПДВ, що були заявлені платником 

податку до бюджетного відшкодування, можуть бути повернені платнику податку у 

порядку, визначеному ст.200 ПКУ в редакції, яка діяла станом на 31.12.2014р. 

1 липня 2015р. зареєстрованим платникам податку буде збільшено суму ліміту для 

реєстрації податкових накладних на суму середньомісячного розміру сум ПДВ, 

задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних 

місяців. Вказана сума підлягає щоквартальному перерахунку. 

ПКУ містить колізійні норми щодо порядку реєстрації податкових накладних та їх видачі 

покупцям. 

Так, п. 201.1 ст. 201 ПКУ, який набув чинності 01.01.2015р., передбачає, що платник 

податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену в 

електронній формі та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому, 

відповідно до п.11 підрозділу 2 Перехідних положень ПКУ, реєстрація всіх без 

виключення податкових накладних в Єдиному реєстрі є обов’язковою лише з 01.02.2015р. 

Безпосередньо ДФС не запровадила сервісу, за допомогою якого можна здійснювати 

обмін податковими накладними між платниками податку (як з реєстрацією таких 

податкових накладних в Єдиному реєстрі, так і без їх реєстрації). На сьогодні такий обмін 

є можливим лише за допомогою програмних сервісів iFin, Арт-Звіт Плюс, MeDoc, Соната 

(кожний з перевагами та недоліками, притаманними окремим сервісам). 

Водночас, п. 201.10 ст. 201 ПКУ, який набрав чинності з 01.01.2015р. визначає надання 

податкової накладної покупцю як умовний обов’язок (на вимогу покупця), а реєстрацію 

податкової накладної в Єдиному реєстрі – як безумовний обов’язок. При цьому, податкова 

накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником 

податку-продавцем, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум 

податкового кредиту. 

Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної до Єдиного реєстру  

є квитанція в електронному вигляді. 

З метою отримання податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі, покупець 

надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного реєстру, за яким отримує в 

електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної (абзац 5 

п. 201.10 ст. 201 ПКУ). 

ПКУ передбачає запровадження санкцій за порушення термінів реєстрації податкових 

накладних в Єдиному реєстрі (ст.120-1 ПКУ): 

- 10% від суми ПДВ – в разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів, 
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- 20% від суми ПДВ – в разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів, 

- 30% від суми ПДВ – в разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів, 

- 40% від суми ПДВ – в разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних 

днів. 

Згідно з п. 35 підрозділу 2 Перехідних положень ПКУ, вказані штрафні санкції не 

застосовуються при порушення термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових 

накладних, складених в період з 01.02.2015р. до 01.07.2015р. 

З метою уникнення можливих претензій з боку Державної фіскальної служби, ми радимо 

реєструвати з 01.01.2015р. в Єдиному реєстрі всі податкові накладні, водночас 

рекомендуючи покупцям отримувати витяг з Єдиного реєстру відповідно до абзацу 

п’ятого п. 201.10 ст. 210 ПКУ. За вимогою покупця – надавати такому покупцю податкову 

накладну в електронному вигляді (за допомогою одного з сервісів: iFin, Арт-Звіт Плюс, 

MeDoc, Соната) або навіть в паперовому вигляді. 
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2. ПОВІДОМЛЕННЯ ОРГАНІВ ДФС ПРО ПРИЙНЯТТЯ ГРОМАДЯНИНА НА 

РОБОТУ 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації 

фонду оплати праці» від 28.12.2014р.  № 77-VIII. 

Законом України від 28.12.2014р. № 77-VIII в новій редакції викладено статтю 24  

Кодексу законів про працю від 10.12.1971р., згідно з якою працівник не може бути 

допущений до роботи без: 

- укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або 

уповноваженого ним органу, 

- повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення 

формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного соціального 

внеску про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом 

міністрів України. 

Окрім цього, цим же Законом виключено норму, згідно з якою трудовий договір між 

працівником і фізичною особою потрібно було реєструвати у державній службі 

зайнятості. 
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3. ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ПОДАТКОВИХ 

НАКЛАДНИХ 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного 

реєстру податкових накладних» від 30.01.2015р.  № 20. 

Кабінет Міністрів України постановою від 30.01.2015р. № 20 вніс зміни до Порядку 

ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого урядовою постановою від 

29.12.2010р. № 1246.  

Змінами, зокрема, передбачено, що розрахунок коригування до податкової накладної (далі 

– ПН), яка  складена до 1 лютого 2015 року та відомості якої не підлягали внесенню до 

Єдиного реєстру податкових накладних у зв’язку з недосягненням суми у 10 тис. грн., 

підлягає реєстрації після реєстрації такої ПН. 

Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби 

зареєструвати ПН (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності - 1095 

днів) та розрахунок коригування до неї. Документом також уточнено, що період з 1 

лютого до 1 липня 2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація ПН та/або 

розрахунків коригування здійснюється без обмеження суми ПДВ. Починаючи з 1 липня 

2015 року ПН підлягають реєстрації з дотриманням вимог щодо наявності суми, 

обчисленої за формулою згідно з п. 200-1.3 Податкового кодексу України від  02.12.2010р. 

№ 2755-VI. 

Постанова від 30.01.2015р. № 20 набере чинності з 1 лютого 2015 року. 
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4. ЗМІНЕНО ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ  

Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Міністерства фінансів України» від 23.01.2015р. № 13. 

Міністерство фінансів України наказом від 23.01.2015р. № 13 внесло зміни до:  

- Форми податкової декларації з податку на додану вартість;  

- Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у 

зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;  

- Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість;  

- Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які 

дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на 

додану вартість;  

- Порядку заповнення податкової накладної.  

Наказ від 23.01.2015р. № 13 набрав чинності з 30.01.2015р.  

Враховуючи зазначене, податківці повідомили, що звітність із ПДВ за оновленими 

формами слід подавати з 1 березня 2015 року починаючи з таких звітних періодів: лютий 

2015 року та І квартал 2015 року. Звітність із ПДВ за звітні (податкові) періоди ІV квартал 

2014 року та січень 2015 року повинна подаватися за формами, затвердженими наказом 

Міністерства фінансів України від 23.09.2014р. № 966 (без урахування змін, унесених 

наказом № 13). 
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5. ОСОБЛИВОСТІ УТОЧНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА 

ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПОДАТКОВОГО 

КОМПРОМІСУ 

Наказ Державної фіскальної служби України «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на 

прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового 

компромісу» від 17.01.2015р. № 13. 

ДФС України наказом від 17.01.2015р. № 13 затвердила Методичні рекомендації щодо 

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

податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу.  

Цим документом визначено порядок дій контролюючих органів при виконанні положень 

підрозд. 92 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ). Методичні рекомендації не встановлюють нових 

норм права, а носять виключно рекомендаційний та роз’яснювальний характер щодо 

єдиного розуміння застосування процедури податкового компромісу.  

Податковий компроміс - це режим звільнення від юридичної відповідальності платників 

податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з 

податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові 

періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 ПКУ.  

Щоб скористатися умовами амністії, слід подати уточнюючий розрахунок, який 

затверджує Мінфін. При цьому в обов’язковому порядку до нього подається перелік 

(опис) господарських операцій, щодо яких здійснено уточнення показників за 

деклараціями. До затвердження форми уточнюючого розрахунку платник має право 

подати за діючою на час подання формою як окремий документ із Заявою про компроміс. 

Заява подається у довільній формі, в ній зазначається про подання уточнюючого 

розрахунку для застосування до нього процедури досягнення податкового компромісу. 

Нагадаємо, податкову амністію передбачено Законом України від 25.12.2014р. № 63-VIII. 

Закон набрав чинності з 17.01.2015 року. 
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6. ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ НА ПОСЛУГИ  

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

28.01.2015р.  № 2394/7/99-99-19-03-02-17. 

ДФС України в листі від 28.01.2015р. № 2394/7/99-99-19-03-02-17 роз’яснює окремі 

питання заповнення податкових накладних у зв’язку із запровадженням електронного 

адміністрування ПДВ.  

Звернемо увагу на такі положення листа:  

- якщо вартість послуги визначається із застосуванням одиниць обліку, які 

відображаються у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку, то в 

графах 5.1 та 5.2 податкової накладної зазначаються одиниці виміру (умовне 

позначення і код) згідно з КСПОВО;  

- якщо послуга, яка надається, не має одиниці обліку, у графі 5.1 зазначається «послуга», 

а графа 5.2 не заповнюється; 

- у разі складання податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, 

що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, у 

графі 6 податкової накладної зазначається «1»;  

- у разі складання податкової накладної на часткове постачання послуги або на суму 

попередньої оплати частини вартості послуги, у графі 6 зазначається відповідна частка 

наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. Наприклад, за умови 

постачання частини послуги, яка відповідає половині обсягу, вказаного в договорі, або 

в разі отримання суми попередньої оплати у розмірі половини договірної вартості 

послуги у графі 6 зазначається число «0,5»; 

- у графі 7 податкової накладної зазначається ціна постачання одиниці товару/послуги 

без урахування податку на додану вартість. Графа 7 заповнюється у гривнях із 

копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством. 
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7. ЩОДО ШТРАФІВ ЗА НЕСПЛАТУ (НЕСВОЄЧАСНУ СПЛАТУ) ЄДИНОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ 

З 1 січня 2015 року Законом України від 28.12.2014р. № 77-VIIІ, зокрема, збільшено 

розмір штрафу за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне 

перерахування) єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ). Тепер за це порушення штраф 

накладається у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум (п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону України 

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

страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VI).  

Раніше розмір штрафу складав 10% своєчасно не сплачених сум. За несплату або невчасну 

сплату ЄСВ, яке було вчинено до 31.12.2014р. включно, фіскальні органи нараховують 

фінансові санкції у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум ЄСВ незалежно від дати 

фактичної сплати. За порушення, що виникло з 01.01.2015р., буде накладатися штраф у 

розмірі 20% своєчасно не сплачених сум ЄСВ.  

Рішення про застосування штрафних санкцій за несплату (неперерахування) або 

несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ складається згідно з додатком 9 до 

Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міндоходів від 09.09.2013р.                     

№ 455.  
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8. ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ У РОЗ’ЯСНЕННЯХ ПОДАТКІВЦІВ  

1. Лист Державної фіскальної служби України «Про систему електронного 

адміністрування ПДВ» від 19.01.2015р.  № 1403/7/99-99-19-03-01-17. 

ДФС України у листі від 19.01.2015р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 роз’яснює основи 

системи електронного адміністрування ПДВ.  

З урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI 

(далі – ПКУ) Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VІІІ 

(Закон набрав чинності з 1 січня 2015 року) система електронного адміністрування ПДВ 

запроваджується поетапно (п. 35 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ):  

- з 1 січня до 1 липня 2015 року (або до дати, визначеної в окремому рішенні ВРУ про 

скорочення терміну перехідного періоду) – у тестовому режимі;  

- з 1 липня 2015 року – на постійній основі.  

Для кожного платника податку Казначейством відкрито один електронний рахунок. 

Відкриття та обслуговування електронних рахунків Казначейством здійснюється на 

безоплатній основі. Інформація про рух коштів на електронних рахунках платникам 

податку надає ДФСУ за відповідним запитом платника на безоплатній основі без 

обмеження кількості запитів та у часі. Датою початку використання електронного рахунку 

є 01.02.2015р. для суб’єктів господарювання, які зареєстровані платниками ПДВ до 

01.02.2015р., а для суб’єктів господарювання, які будуть зареєстровані як платники ПДВ у 

будь-який період після 01.02.2015р., – дата їх реєстрації платниками податку.  

З 1 липня 2015 року (або з дати, визначеної в окремому рішенні ВРУ про скорочення 

перехідного періоду) на рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ платники 

податку зараховують також кошти у сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що 

обчислюється відповідно до п. 200¹.3 ПКУ. Такі кошти надають право для реєстрації в 

Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкових накладних/розрахунків 

коригування. Поповнення електронного рахунка платника ПДВ за рахунок інших джерел, 

наприклад з поточних рахунків інших осіб, не передбачено.  

Також автори листа звернули увагу на особливості формування та реєстрації в ЄРПН 

податкових накладних у період тестового режиму. Вони нагадали, що починаючи з 1 січня 

2015 року всі податкові накладні/розрахунки коригування до них складаються платниками 

податку виключно в електронному вигляді.  

До 1 лютого 2015 року платникам ПДВ надано можливість реєстрації податкових 

накладних/розрахунків коригування до них у ЄРПН незалежно від суми ПДВ, що 

міститься у податковій накладній/розрахунку коригування. З 1 лютого 2015 року 

обов’язковій реєстрації в ЄРПН підлягатимуть всі податкові накладні, сформовані за 

операціями, датованими починаючи з 1 лютого 2015 року, в тому числі податкові 

накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від 

оподаткування, а також податкові накладні, що не надаються покупцю, а також незалежно 

від суми ПДВ, вказаної в такій податковій накладній.  

Розрахунок коригування до таких податкових накладних також обов’язково реєструється 

в ЄРПН. Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН з 1 лютого 

2015 року до 1 липня 2015 року здійснюється без обмеження сумою ПДВ, обчисленою за 

формулою, визначеною п. 2001.3 ПКУ. Починаючи з першого звітного періоду 2015 року 
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(січень/І квартал) податкова звітність з ПДВ подається до контролюючого органу всіма 

платниками податку виключно в електронній формі.  

2. Головне фіскальне відомство підготувало листівку «Електронні рахунки платників у 

системі електронного адміністрування ПДВ» від 21.01.2015р. № б/н. У цьому документі 

податківці повторили окремі положення свого листа від 19.01.2015р. № 1403/7/99-99-19-

03-01-17, який розміщено на головній сторінці веб-порталу ДФСУ.  

Так, для кожного платника податку Казначейством відкрито один електронний рахунок. 

Відкриття та обслуговування електронних рахунків Казначейством здійснюється на 

безоплатній основі. Інформація про рух коштів на електронних рахунках платникам 

податку надається ДФСУ за відповідним запитом платника на безоплатній основі без 

обмеження кількості запитів та у часі.  

Протягом дії системи електронного адміністрування ПДВ у тестовому режимі платники 

податку самостійно зараховують на такі електронні рахунки кошти з власних поточних 

рахунків, відкритих у банківських установах, у сумах, необхідних для сплати до бюджету 

узгоджених податкових зобов’язань з цього податку, задекларованих ними в податковій 

звітності з ПДВ. 

 З 1 липня 2015 року (або з дати, визначеної в окремому рішенні ВРУ про скорочення 

перехідного періоду) на рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ платники 

податку зараховують також кошти у сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що 

обчислюється відповідно до п. 200¹.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                    

№ 2755-VI (далі – ПКУ) та надає право для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових 

накладних податкових накладних/розрахунків коригування. Кошти з електронного 

рахунку платника ПДВ перераховуються Казначейством в автоматичному режимі до 

бюджету та/або на рахунок, відкритий у банку та/або органі Казначейства 

сільськогосподарськими підприємствами – суб’єктами спеціального режиму 

оподаткування, визначений ст. 209 ПКУ. Таке перерахування коштів здійснюється на 

підставі реєстрів платників ПДВ, який автоматично формується ДФС та надсилається 

Казначейству. 

 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

13 

 

9. ЩОДО СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ  

Державна фіскальна служба України на своєму сайті оприлюднила листівку «Щодо 

спрощення процедури реєстрації платників податків» від 16.01.2015р. № б/н. У ній 

податківці розповіли про зміни в реєстрації платників ПДВ та правил перебування на 

єдиному податку. Нагадаємо, що зміни передбачено Законом України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)» 

від 28.12.2014р. № 71-VIII. 
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10. ВІДМІНЕНО ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВІДНЕСЕННЯ ДО ВИТРАТ СУМ 

ДОБОВИХ 

В зв’язку з новим порядком визначення оподатковуваного прибутку, введеного Законом 

України від 28.12.2014р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» з 1 січня 2015 року не 

має обмежень щодо віднесення до податкових витрат сум добових.  

Відтепер витрати на відрядження в податковому обліку відображаються за правилами 

бухгалтерського обліку. Проте попередні  обмеження залишились для цілей нарахування 

податку на доходи фізичних осіб. Так, не включаються в оподатковуваний дохід платника 

ПДФО добові витрати: 

- в межах території України - не більше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку на кожний 

календарний день такого відрядження (в 2015 році - 243,6 грн.); 

- для відряджень за кордон - не більше 0,75 розміру мінімальної заробітної плати (в 2015 

році - 913,5 грн.). 
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11. ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ НОВОГО ПРАЦІВНИКА 

ПОТРІБНО ШЛЯХОМ ПОДАННЯ ТАБЛИЦІ 5 ДОДАТКА 4 ЗВІТУ З ЄСВ  

Лист  Державної фіскальної служби України «Про організацію роботи» від 29.01.2015р.  

№ 2627/7/99-99-17-03-01-17. 

ДФС України в листі від 29.01.2015р. № 2627/7/99-99-17-03-01-17 роз’яснює, що таблиця 

5 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013р. № 454 (далі 

- Порядок), призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.  

Таблиця 5 подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду було, зокрема, 

укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, окрім цивільно-

правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем) із застрахованою 

особою. Оскільки на сьогодні відсутній порядок повідомлення податкового органу про 

прийняття працівника на роботу, заповнення таблиці 5 додатка 4 до Порядку до прийняття 

відповідного порядку вважається «повідомленням», яке подається у складі обов’язкової 

звітності за календарний місяць до територіальних органів ДФС із зазначенням трудових 

відносин із прийнятими працівниками. При цьому окремо при кожному прийнятті 

працівника на роботу титульний аркуш із таблицею 5 додатка 4 до Порядку не подається. 
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12. ВІДОБРАЖЕННЯ У ФОРМІ № 1ДФ СУМ ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ ТА ПДФО З 

НЕПЕРСОНІФІКОВАНИХ ДОХОДІВ  

Лист Державної фіскальної служби України «Про внесення змін в адміністрування 

податку на доходи фізичних осіб та військового збору» від 21.01.2015р.  № 1665/7/99-99-

17-02-01-17. 

Головне фіскальне відомство у листі від 21.01.2015р. № 1665/7/99-99-17-02-01-17 

роз’яснює, як обкладати доходи громадян податком на доходи фізичних осіб (далі -

ПДФО) та військовим збором (далі - ВЗ), а також порядок відображення у формі № 1ДФ 

сум ПДФО та ВЗ з окремих доходів. Звернемо увагу на положення листа щодо 

відображення у формі № 1ДФ неперсоніфікованих доходів (процентів, виграшів, призів у 

лотерею). 

Так, при звітуванні за цими виплатами податковий агент відображає у цій формі загальну 

суму доходів, нарахованих у вигляді процентів, виграшів (призів) та загальну суму 

утриманого з них ПДФО без зазначення відомостей про фізичну особу - платника податку, 

яка одержала дохід у вигляді виграшу(призу). Те ж стосується і військового збору.  

Контролери зазначили: відображення податковим агентом загальної суми доходу, з якого 

утримано ВЗ за звітний період, передбачено у формі № 1ДФ без відображення 

персоніфікованих даних фізичних осіб - платників ВЗ. Водночас нагадаємо, що у діючий 

на сьогодні формі № 1 ДФ нема місця для відображення сум ВЗ. Тому зробити так, як 

рекомендують податківці, неможливо. За усними консультаціями фахівців ДФСУ нова 

форма № 1ДФ знаходиться на реєстрації в Мін’юсті. До набрання чинності нової форми 

звітувати потрібно за старою (без згадки про суми ВЗ). Однак, після того, як форму 

офіційно оновлять, доведеться подати уточнюючий розрахунок.  

За подання уточнюючого розрахунку в цьому випадку штрафи контролери обіцяють не 

застосовувати. 
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13. ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК З 1 СІЧНЯ 2015 РОКУ: РОЗ'ЯСНЮЮТЬ 

ПОДАТКІВЦІ 

ДФС у Харківській області роз'яснила, що платниками податку з нового року є фізичні та 

юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з 

чинним законодавством власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і 

мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. 

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень 

за кожен легковий автомобіль. 

Для фізичних осіб податок обчислюється контролюючим органом (ДФС) на підставі 

даних, які до 1 квітня 2015 року надаються органами внутрішніх справ. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про 

сплату податку з транспортних засобів, які перебувають у власності фізичних осіб, 

здійснюється контролюючим органом до 1 липня звітного року за місцем проживання 

(реєстрації) платника. 

Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів від дня вручення податкового 

повідомлення-розв'язку за місцем реєстрації транспортних засобів. 

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

до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта 

оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Юридичні особи сплачують податок авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, 

що наступає за звітним кварталом. 
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14. ПЕНСІЙНИЙ ЗБІР В КРИМУ НЕ СПРАВЛЯЄТЬСЯ 

Постанова  Пенсійного фонду «Про затвердження Змін до деяких постанов правління 

Пенсійного фонду України» від 10.12.2014р.  № 26-1. 

Пенсійний фонд України постановою від 10.12.2014р. № 26-1 затвердив зміни до деяких 

постанов правління Пенсійного фонду України. 

Зокрема, відкориговано Інструкцію про порядок обчислення і сплати страхувальниками та 

застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

до Пенсійного фонду України. 

Так, встановлено, що підприємствам та організаціям, які мають місцезнаходження на 

території вільної економічної зони «Крим», розрахунки фактичних витрат на виплату та 

доставку пільгових пенсій не надсилаються. 

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, передбачений Законом України «Про 

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997р.  № 400/97-ВР  на 

території вільної економічної зони «Крим» не справляється. 

У разі якщо попереднім місцезнаходженням або місцем проживання платника були АР 

Крим або місто Севастополь, орган Пенсійного фонду за новим місцезнаходженням або 

місцем проживання платника не пізніше наступного робочого дня з дня отримання 

відомостей про внесення змін до відомостей про юридичну особу або про фізичну особу - 

підприємця за архівними даними відображає суми боргу чи помилково (надміру) сплачені 

суми платежів у відкритих картках особових рахунків платника. 
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15. З 1 СІЧНЯ 2015 РОКУ ОТРИМУВАТИ ТМЦ МОЖНА І БЕЗ ДОВІРЕНОСТІ 

01.01.2015р. втратила чинність Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і 

використаних довіреностей на одержання цінностей. Це означає, що з 1 січня 2015 року 

довіреність не є обов’язковим документом при отриманні матеріальних цінностей. 

Відповідний наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2014р. № 987, яким скасовано 

цю Інструкцію, набув чинності з 1 січня 2015 року.  

Крім того, цим наказом унесено зміни до Положення про документальне забезпечення 

записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 24.05.1995р. № 88.  

Так, зазначене Положення доповнене нормою, якою визначено, що повноваження на 

здійснення господарської операції особи, яка на користь юридичної особи або фізичної 

особи-підприємця отримує основні кошти, запаси, нематеріальні активи, грошові 

документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з угодою, 

підтверджуються відповідно до законодавства.  

Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, 

довіреністю, актом органу юридичної особи тощо. 

Таким чином, з 1 січня 2015 року порядок отримання цінностей повністю залежить від 

домовленості між продавцем і покупцем. Безумовно, така домовленість має бути 

прописана в договорі. Крім того, можна використовувати довіреність, складену в 

довільній формі з урахуванням положень ст. 245 - 250 Цивільного кодексу України від 

16.01.2003р. № 435-ІV. 
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16. ВІДПУСТКИ ПРАЦІВНИКАМ ЗА МІСЦЕМ РОБОТИ НА ТЕРИТОРІЇ 

ПРОВЕДЕННЯ АТО  

Закон  України «Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки» від 

15.01.2015р.  № 121-VIII. 

Президент підписав Закон України від 15.01.2015р. № 121-VIII, яким ст. 25 Закону 

України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504/96-ВР доповнена новим видом 

неоплачуваної відпустки. Згідно з ухваленим Законом працівники, які працюють на 

території проведення АТО, мають право на отримання відпустки без збереження 

заробітної плати на весь період проведення АТО з урахуванням часу, необхідного для 

повернення до місця роботи, але не більш як 7 календарних днів після прийняття рішення 

про припинення АТО. Така відпустка надається за бажанням працівника в обов’язковому 

порядку.  
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17. ЗМІНЕНО ПРАВИЛА СПЛАТИ ПЕНСІЙНОГО ЗБОРУ З КУПІВЛІ ІНОЗЕМНОЇ 

ВАЛЮТИ 

Законом України від 28.12.2014р. № 71-VIII внесено зміни до Закону України від 

26.06.1997р. № 400/97-ВР «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування». 

Так, з 1 січня 2015 року платниками пенсійного збору є, зокрема, фізичні особи, які 

здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в готівковій формі (крім фізичних осіб, 

що здійснюють операції з купівлі інвалюти для погашення кредитів). Нагадаємо, що 

раніше його сплачували також й юридичної особи і, в тому числі, й за купівлю валюти в 

безготівковій формі. 

Ставку пенсійного збору для вищезазначених платників підвищили і тепер вона 

становить  2 % від об'єкта оподаткування (раніше  - 0,5%). 
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18. ЗМІНИ У ПРАВИЛАХ НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК  

Парламент ухвалив Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» (базовий законопроект від 22.12.2014 р. № 1539) щодо удосконалення окремих 

положень соціальної політики.  

Законодавчим актом встановлено щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 

календарних днів для догляду за інвалідом з дитинства І групи підгрупи А. Також 

передбачено відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у 

медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною-інвалідом підгрупи А, якій 

виповнилося шість та більше років, вісімнадцятирічного віку.  

Відповідні зміни внесено до ст. 83 та 182¹ Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971р. (далі - КЗпП) та ст. 4, 5 і 19 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996р.                         

№ 504/96-ВР (далі - Закон про відпустки). Законом із ст. 179 КЗпП та ст. 18 Закону про 

відпустки виключено положення про те, що за особами, які знаходяться у відпустці для 

догляду за дитиною і працюють на умовах неповного робочого часу, зберігається право на 

допомогу до досягнення дитиною трирічного віку.  

Крім того, доповнено ст. 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 

21.11.1992р. № 2811-ХII нормою, якою визначено, що особам, які на 30.06.2014р. мали 

право на отримання допомоги при народженні дитини у розмірі, встановленому на першу 

дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається 

щомісячна допомога у розмірі 130 грн. 


