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1. НОВА ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм та Порядку заповнення і 

подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 28.01.2016р. № 21. 

Законом України від 24.12.2015р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909) внесено суттєві зміни до 

Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI в частині визначення 

податкових зобов’язань з податку на додану вартість та їх сплати до бюджету, зокрема, 

сільськогосподарськими товаровиробниками.         

З метою забезпечення виконання нових правил оподаткування, запроваджених з 

01.01.2016р., Міністерством фінансів України наказом від 28.01.2016р. № 21 «Про 

затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на 

додану вартість» (далі – Наказ № 21) затверджена нова форма декларації з податку на 

додану вартість. Наказ № 21 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.01.2016р. за 

№ 159/28289 та опубліковано в офіційному виданні «Урядовий кур’єр» 30.01.2016р.  

Враховуючи те, що останні зміни в оподаткуванні, які запроваджено з 1 січня 2016 року, 

повною мірою можуть бути відображені лише в податковій декларації з податку на додану 

вартість, що затверджена Наказом № 21, податкова звітність з ПДВ, починаючи із 

звітного періоду січень 2016 року, усіма платниками податку подається за новою 

формою в електронному вигляді.   
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2. З 8 ЛЮТОГО 2016 РОКУ - НОВІ БЮДЖЕТНІ РАХУНКИ 

На виконання наказів Державної казначейської служби України від 14.01.2016р. № 13 

«Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації 

доходів бюджету» та від 22.01.2016р.  № 20 «Про відкриття рахунків з обліку надходжень 

до державного та місцевих бюджетів і внесення змін до їх аналітичних 

параметрів» відкрито рахунки з обліку надходжень до державного та місцевих 

бюджетів на 2016 рік. 

Дата початку здійснення операцій по зарахуванню надходжень до державного та місцевих 

бюджетів на рахунки  - 08.02.2016р. 
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3. З 01.04.2016 РОКУ - НОВА ФОРМА ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та 

Порядку заповнення податкової накладної» від 31.12.2015р.  № 1307. 

Наказом  Міністерства фінансів України від 31.12.2015р. № 1307 «Про затвердження 

форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» затверджено 

нову форму податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної. 

Одночасно втратять чинність: 

- наказ Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року № 957 «Про 

затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової 

накладної», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за                

№ 1235/26012; 

- наказ Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1129 «Про внесення 

змін до наказу Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року № 957», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за                                  

№ 1455/26232; 

- пункти 3, 4 наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13 «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 102/26547. 

Цей наказ набирає чинності з 1 числа другого місяця, що настає за місяцем його 

офіційного опублікування. 

Наказ планують опублікувати в «Офіційному віснику України» від 12 лютого; у такому 

разі нова податкова накладна та Порядок її заповнення будуть чинними з 1 квітня                      

2016 року.  
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4. ОСОБЛИВОСТІ ЩОДО ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

ЗА НОВОЮ ФОРМОЮ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про затвердження декларації з податку на 

прибуток підприємств» від 04.01.2016р.  № 102/7/99-99-19-02-01-17. 

Перше подання декларації з податку на прибуток за новою формою здійснюється за 

результатами діяльності за 2015 рік. 

Заповнення рядків 18, 21, 24 декларації з податку на прибуток передбачено для платників, 

які подають звітність поквартально, на що вказує примітка - «6», а рядки 19, 22 та 

25 заповнюються платниками, які подають звітність поквартально та за рік, на що 

вказує примітка - «7».  

При цьому в платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний 

рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20, 23) декларації з податку на прибуток 

підприємств, тобто відповідні рядки заповнюються з однаковими показниками. 
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5. РІЗНИЦІ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ НАРАХУВАННІ АМОРТИЗАЦІЇ 

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про вартість необоротних активів для цілей 

нарахування амортизації відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України» від 

28.01.2016р. № 2784/7/99-99-19-02-02-17. 

Для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) визнається вартість основних засобів та 

нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної 

відповідно до положень бухгалтерського обліку. 

Крім того, з урахуванням вимог п. 11 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» 

ПКУ при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно 

до п. 138.3 ст. 138 ПКУ балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів 

станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що 

визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III 

ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. 

 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

8 

 

6. ПЕРЕВЕДЕННЯ (УСТУПКА) БОРГУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про надання роз'яснення [щодо 

оподаткування операцій за договорами про відступлення права вимоги]» від 29.01.2016р.  

№ 2047/10/28-10-06-11. 

Положення Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI не передбачають 

коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з відступлення 

права вимоги. 

Тобто, доходи та витрати з вищезазначених операцій мають визначатися відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 

Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку, викладеними у 

Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. № 91, 13 

«Фінансові інструменти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

30.11.2001р. № 559, 15 «Дохід» затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від   29.11.1999р. № 290, 16 «Витрати», затвердженого Міністерства фінансів України від 

31.12.1999р. № 318. 
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7. АВАНСОВИЙ ВНЕСОК ПО ДИВІДЕНДАМ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про затвердження декларації з податку на 

прибуток підприємств» від 04.01.2016р.  № 102/7/99-99-19-02-01-17. 

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

не передбачено перенесення на наступні звітні (податкові) роки залишку суми авансових 

внесків при виплаті дивідендів, які не зараховані у зменшення податкового зобов'язання з 

податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) 

рік. 

Міністерство фінансів не може погодитись із вказаним твердженням з таких підстав. 

Чинні положення ПКУ (зокрема, підпункт 57.11.2 статті 57) передбачають, що сума 

сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає 

зарахуванню у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, 

задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік. Тобто, чинна 

редакція Кодексу не містить чіткої конкретизації щодо періоду (минулого або звітного), в 

якому сплачено такі авансові внески при виплаті дивідендів. 

Отже, Міністерство фінансів вважає, що залишок суми авансових внесків, які не враховані 

в рахунок зменшення податкових зобов’язань у минулих роках, можливо враховувати в 

рахунок зменшення податкового зобов’язання звітних (податкових) років до повного 

погашення такого залишку. 

І як наслідок, лист ДФС України від 28.01.2016р. № 2279/7/99-99-19-02-01-17 про 

внесення змін до листа ДФС від 04.01.2016р. № 102/7/99-99-19-02-01-17: 

Законом № 909 вилучено абзац четвертий пункту 57.1 статті 57 розділу ІІ Кодексу, яким 

передбачалася сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств 

(1/12 нарахованої суми податку за попередній звітний (податковий) рік) та зменшення 

щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств на суму сплачених 

авансових внесків при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення 

податкового зобов’язання з цього податку. З метою реалізації норми абзацу четвертого 

пункту 57.1 статті 57 розділу ІІ Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2016 року, таке 

зменшення щомісячних авансів передбачалося відображати при розрахунку значення 

рядка 26 Декларації № 897.         

Разом з тим, Кодексом встановлено, що сума сплачених авансових внесків з податку на 

прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового 

зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний 

(податковий) рік (підпункт 57.11.2 пункту 57.11 статті 57 розділу ІІ Кодексу).         

Тобто сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, що не врахована в 

рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток за звітний період, у 

якому сплачена така сума авансових внесків, повинна враховуватися в рахунок зменшення 

податкового зобов’язання наступних звітних (податкових) періодів до її повного 

погашення.  

При цьому не зараховані у зменшення податкового зобов’язання суми сплачених 

авансових внесків при виплаті дивідендів станом на 01.01.2015 р. повинні враховуватися у 

зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток у податковій декларації за 

2015 рік та наступних звітних (податкових) періодах до повного їх погашення.         



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

10 

 

Враховуючи зазначене, рекомендуємо при розрахунку зменшення нарахованої суми 

податку в рядку 16.3.1 Додатка ЗП до рядка 16 ЗП Декларації N 897 за 2015 рік також 

враховувати залишок суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток 

підприємств при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення 

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

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

підприємства (для страховиків – у рядку 08.2 Податкової декларації з податку на доходи 

(прибуток) страховика, для банків – у рядку 14.5.2 Додатка ЗП до рядка 14 Податкової 

декларації з податку на прибуток банку), поданої за 2014 рік.         

При поданні Декларації № 897 платниками податку на прибуток підприємств, які будуть 

розраховувати зменшення нарахованої суми податку у Додатку ЗП з урахуванням залишку 

суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті 

дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з 

цього податку станом на 01.01.2015 р., рекомендуємо подати доповнення до декларації, 

передбачене пунктом 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу, з відповідним поясненням та 

зазначенням відповідних сум, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в 

податковій декларації».  

2. Доповнити новим розділом «Зменшення нарахованої суми податку на суми податку на 

прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за 

кордоном» такого змісту:    «Підпунктом 141.4.9 пункту 141.4 статті 141 розділу III 

Кодексу передбачено, що суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що 

сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними 

податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за 

правилами, встановленими розділом ІІІ Кодексу. Розмір зарахованих сум податку з 

іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми 

податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.  

З метою використання платниками права, передбаченого підпунктом 141.4.9 пункту 141.4 

статті 141 розділу III Кодексу, рекомендуємо платникам збільшити показник рядка 16 

Додатка ЗП на суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені 

суб’єктами господарювання за кордоном, що зараховуються під час сплати ними податку 

в Україні. При поданні Декларації № 897 платниками податку на прибуток підприємств, 

які будуть розраховувати зменшення нарахованої суми податку у Додатку ЗП з 

урахуванням сум податку на прибуток, що сплачені за кордоном, рекомендуємо подати 

доповнення до декларації, передбачене пунктом 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу, з 

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

спеціально відведеному місці в податковій декларації». 

І додатково надаємо приклади позитивної судової практики:  

Ухвала ВАСУ від 14.04.2015р. у справі № К/800/4199/15. Постанова ВСУ від 08.12.2015р. 

у справі № 810/6086/13-а:  

Податкова не має права відмовити в зарахуванні переплати податку на прибуток у 

рахунок щомісячних авансових внесків із цього податку. Платник податку, у якого при 

сплаті авансових внесків із податку на прибуток при виплаті дивідендів утворилася сума, 

що перевищує суму авансових внесків із податку на прибуток, має право зменшити сплату 

внесків із цього податку на суму перевищення в наступних звітних місяцях до повного її 

погашення. Платник податку має право також очікувати від контролюючого органу дії 

щодо зарахування суми перевищення в рахунок зменшення авансових внесків із податку 

на прибуток у визначених законом наступних звітних місячних періодах. 
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8. СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ТМЦ, ЩО БУЛИ ЗНИЩЕНІ НА 

ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АТО  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо відображення в податковому обліку 

списання основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, що були знищені на 

території проведення антитерористичної операції» від 06.01.2016р.                                                 

№ 157/6/99-99-19-02-02-15. 

Щодо коригування фінансового результату при визначенні оподатковуваного прибутку в 

податковій декларації за 2015 рік.         

Починаючи з 1 січня 2015 року змінено порядок формування об’єкта оподаткування 

податку на прибуток.         

Так, згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                       

№ 2755-VI (далі – ПКУ) об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ 

«Податок на прибуток підприємств» ПКУ.         

Порядок коригування фінансового результату на різниці, які виникають при нарахуванні 

амортизації необоротних активів, визначено нормами ст. 138 ПКУ.        

Фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму залишкової 

вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі 

ліквідації або продажу такого об'єкта (п. 138.1 ст. 138 ПКУ).         

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму залишкової вартості 

окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням 

положень цієї статті ПКУ, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (п. 138.2 ст. 138 

ПКУ).         

Таким чином, при визначенні оподатковуваного прибутку в податковій декларації за 2015 

рік платник податку на прибуток коригує свій фінансовий результат до оподаткування 

згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ на суму залишкової (балансової) вартості об'єкта 

основних засобів при його списанні. Списання знищених товарно-матеріальних цінностей 

(готової продукції та малоцінних швидкозношувальних предметів) здійснюється згідно з 

правилами бухгалтерського обліку.         

Щодо відображення в податковому обліку з ПДВ списання основних засобів, що були 

знищені на території проведення АТО.         

Згідно з п. 189.9 ст. 189 ПКУ у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби 

ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей 

оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або 

невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент 

ліквідації.         

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі 

засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин 
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непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди 

платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих 

засобів, що підтверджується відповідно до законодавства, або коли платник податку подає 

контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або 

перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок 

чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.         

Враховуючи викладене, лише після встановлення факту ліквідації основних виробничих 

або невиробничих засобів суб'єкт господарювання має право на застосування положень та 

п. 189.9 ст. 189 ПКУ.         

При цьому якщо ліквідація основних виробничих або невиробничих засобів відбулась у 

зв'язку з викраденням, знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної 

сили, що підтверджено відповідно до законодавства, для суб'єкта господарювання така 

ліквідація не розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих 

засобів за звичайними цінами відповідно до абзацу другого п. 189.9 ст. 189 ПКУ.         

Щодо відображення в податковому обліку списання товарно-матеріальних цінностей, що 

були знищені на території проведення АТО.         

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається 

виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, 

нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 

ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:        

- придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;         

- придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому 

числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій 

у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.        

 Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі 

товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях 

у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового 

періоду, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного 

податкового періоду.         

Згідно з п. 198.5 ст. 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові 

зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 

ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати 

в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) в терміни, встановлені цим 

Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, 

необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або 

виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або 

виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо 

такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або 

починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю 

платника податку.         

Враховуючи викладене, при списанні запасів та готової продукції (для товарів, 

необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого 

придбання суми податку були включені до складу податкового кредиту) в зв'язку з тим, 

що вони не можуть бути використані в межах господарської діяльності платника ПДВ, 

платник податку не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому 
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відбувається їх списання, повинен здійснити нарахування податкових зобов'язань з ПДВ 

за основною ставкою, скласти зведену податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН в 

терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації.         

База оподаткування при списанні таких товарно-матеріальних цінностей визначається 

виходячи з вартості їх придбання.         

Щодо визнання витратами ремонтних робіт орендованих приміщень (договір оренди 

припинено), які були зруйновані.     

Визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування здійснюється 

згідно з бухгалтерським обліком відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку.         

Для визначення оподатковуваного прибутку платника, витрати на ремонтні роботи 

орендованих приміщень (договір оренди припинено), які були зруйновані, 

відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.         

Щодо визнання витратами залишкової вартості основних засобів та товарно-матеріальних 

цінностей, які неможливо вивезти із зони АТО.         

Тимчасові заходи для підтримки суб’єктів господарювання в зоні проведення 

антитерористичної операції визначено Законом України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014р. № 1669-VII (далі – Закон                       

№ 1669).         

Статтею 1 Закону № 1669 встановлено, що період проведення АТО – це час між датою 

набрання чинності Указом Президента України від 14.04.2014р. № 405/2014 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014р. «Про невідкладні заходи 

щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» 

(далі – Указ № 405) та датою набрання чинності Указом Президента України про 

завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території 

України.         

Територія проведення АТО – територія України, на якій розташовані визначені у 

затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку населені пункти, де проводилася 

АТО, яка розпочата згідно з Указом № 405.         

Закон № 1669 не скасовує обов'язків, визначених розділом ІІІ ПКУ формувати об’єкт 

оподаткування податком на прибуток за загальними правилами.         

Враховуючи зазначене, вказані обов'язки мають бути виконані платниками податку на 

прибуток у повному обсязі.         

Також відповідно до п. 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 879 (далі – 

Положення № 879), у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування 

цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником 

підприємства, обов'язково проводиться інвентаризація активів та зобов'язань, що 

перебувають на балансі суб'єкта господарювання.         

При цьому згідно з п. 8 Положення № 879 підприємства, що знаходяться на території 

проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене 

майно) перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, 
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обов'язкових для її проведення, 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 01 число місяця, 

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

документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в 

бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.        

Протягом терміну дії Закону № 1669 єдиним належним та достатнім документом, що 

підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на 

території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від 

відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат 

Торгово-промислової палати України (ст. 10 Закону № 1669).        

Порядок документального оформлення інвентаризації активів та зобов'язань, що 

перебувають на балансі суб'єкта господарювання, визначено у Положенні № 879.         

Таким чином, після встановлення факту ліквідації основних засобів, товарно-матеріальних 

цінностей та за наявності сертифіката Торгово-промислової палати України, що 

підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на 

території проведення антитерористичної операції, суб'єкт господарювання має право 

відобразити таку ліквідацію у фінансовій та /або податковій звітності. 
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9. ПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА, ЯКА ОТРИМУЄТЬСЯ ПІСЛЯ 

01.01.2015Р. 

Лист Головного управління ДФС у Вінницькій області «Щодо оподаткування поворотної 

фінансової допомоги, отриманої в 2015 році від фізичних осіб – резидентів» від 

15.01.2016р. № 98/10/02-32-15-02. 

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                 

№ 2755-VI (далі – ПКУ) під поворотною фінансовою допомогою розуміють суму коштів, 

що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає 

нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за 

користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.        

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р.  № 71-VIII, який 

набрав чинності з 01.01.2015р., розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ 

викладено у новій редакції.         

Починаючи з 01.01.2015р. об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається 

шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до 

положень розділу ІІІ ПКУ.        

В оновленому розділі ІІІ ПКУ (податок на прибуток підприємств) не передбачено жодних 

особливостей оподаткування поворотної фінансової допомоги, подібних до правил, що 

діяли в редакції до 01.01.2015 року.         

За правилами бухгалтерського обліку поворотна фінансова допомога не пливає на 

фінансовий результат оскільки:         

- згідно з п. 5 П(С)БО 15 (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290) дохід 

визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює 

зростання власного капіталу, тобто при отриманні поворотної фінансової допомоги 

дохід не визнається як в бухгалтерському, так і в податковому обліку;         

- згідно з п. 5 П(С)БО 16 (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318) витрати 

відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 

збільшенням зобов'язань, згідно п. 9.3 П(С)БО 16 не визнаються витратами й не 

включаються до звіту про фінансові результати погашення одержаних позик, отже 

при поверненні поворотної фінансової допомоги витрати не визнаються як в 

бухгалтерському, так і в податковому обліку.        

Враховуючи вищенаведене, поворотна фінансова допомога, яка отримується після 

01.01.2015р. не впливає на об‘єкт оподаткування. 
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10. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ДЛЯ РОЗДІЛУ ІІІ ПКУ  

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо податкового обліку безоплатно 

отриманих основних засобів відповідно до розділу III ПКУ «Податок на прибуток» від 

15.01.2016р.  № 1167/10-28-10-06-11. 

Загальні правила нарахування та розрахунку амортизації та визначення доходу.   

Згідно пункту 135.1 статті 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI зі 

змінами та доповненнями (далі – ПКУ), редакція якого діяла до 1 січня 2015 року, доходи, 

що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного 

періоду за датою, визначеною відповідно до статті 137 ПКУ, на підставі документів, 

зазначених у пункті 135.2 статті 135 ПКУ, та складаються з:         

- доходу від операційної діяльності, який визначається відповідно до пункту 135.4 статті 

135 ПКУ;         

- інших доходів, які визначаються відповідно до пункту 135.5 статті 135 ПКУ, за 

винятком доходів, визначених у пункті 135.3 статті 135 та у статті 136 ПКУ.        

В редакції підпункту 135.5.4 пункту 135.5 статті 135 ПКУ, яка діяла до 1 січня 2015 року, 

інші доходи включали:         

вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному 

періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової 

допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної 

кредиторської заборгованості, крім випадків, коли операції з надання/отримання 

безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його 

відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.         

Відповідно по підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ, об'єктом оподаткування є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.         

Відповідно до пунктів 138.1, 138.2 статті 138 ПКУ, при обчисленні об’єкта оподаткування 

податком на прибуток, фінансовий результат до оподаткування коригується на різниці, які 

виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.         

Фінансовий результат до оподаткування збільшується:         

- на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності;        

- на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних 

активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності;         

- на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних 

активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.        
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Фінансовий результат до оподаткування зменшується:  

- на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів 

відповідно до пункту 138.3 статті 138 ПКУ;        

- на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних 

активів, визначеної з урахуванням положень статті 138 ПКУ, у разі ліквідації або 

продажу такого об’єкта;         

- на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або 

нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від 

зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності.         

Основними нормативними документами, що регламентують облік основних засобів та 

нематеріальних активів, а також їх відображення у бухгалтерському обліку або 

міжнародній фінансовій звітності, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 

«Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. 

№ 92 (далі – П(С)БО 7), Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 

активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999р. № 242 

(далі – П(С)БО 8), Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) «Основні 

засоби» від 01.01.2014р. та Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) 

«Нематеріальні активи» від 01.01.2014р. 

Пунктом 7 П(С)БО 7 та пунктом 10 П(С)БО 8 встановлено, що придбані (створені) основні 

засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною 

вартістю.         

Порядок розрахунку амортизації основних засобів для визначення об’єкта оподаткування 

наведено у пункті 138.3 статті 138 ПКУ.         

Об’єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, та нематеріальний 

актив слід оцінювати за собівартістю (пункт 15 МСБО 16, пункт 24 МСБО 38).         

Відповідно до підпункту 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 ПКУ, не підлягають амортизації 

та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:        

- вартість гудвілу;         

- витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, 

модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.         

Термін «невиробничі основні засоби» означає основні засоби, які не використовуються в 

господарській діяльності платника податку. Відповідно до пункту 22 П(С)БО 7, об’єктом 

амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості земельних ділянок, природних 

ресурсів і капітальних інвестицій).         

Пунктом 4 П(С)БО 7 встановлено, що під амортизацією розуміється систематичний 

розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного 

використання (експлуатації).         

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених 

підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 

пункту 138.3 статті 138 ПКУ.        
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При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» 

методу (підпункт 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 ПКУ).         

Щодо включення безоплатно отриманих основних засобів до балансової вартості, то 

згідно пункту 11 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, при розрахунку 

амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 

138 ПКУ, балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 

січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом 

на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III ПКУ у редакції, 

що діяла до 1 січня 2015 року.         
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11. ОПОДАТКУВАННЯ БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.    

Нормами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92 (далі – 

П(С)БО 7) та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003р. № 561, визначено 

відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів та нарахування 

амортизації на них.         

У податковому обліку не передбачено обмежень щодо нарахування амортизації на основні 

засоби, безоплатно отримані платником податку, тому такі основні засоби, отримані після 

01.01.2015р., які використовуються у господарській діяльності платника податку, 

підлягають амортизації згідно з пунктом 138.3 статті 138 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ). 

Однак, як вже зазначалося, згідно з пунктом 11 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні 

положення» ПКУ, при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів 

відповідно до пункту 138.3 статті 138 ПКУ, балансова вартість основних засобів та 

нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості 

таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 

та 148 розділу III ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.         

При цьому відповідно до пункту 144.1 статті 144 ПКУ у редакції, що діяла до 

01.01.2015р., амортизації підлягали, зокрема витрати на придбання (самостійне 

виготовлення) основних засобів, тобто, на вартість безоплатно отриманих основних 

засобів амортизація не нараховувалась.         

Отже, до переліку об’єктів основних засобів, які підлягають амортизації у податковому 

обліку, не відносяться основні засоби, безоплатно отримані платником податку до 

01.01.2015р., крім:         

- безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, 

водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу 

спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на 

приєднання до вказаних мереж або об’єктів;         

- основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок 

коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії 

Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов’язань за гарантією Кабінетом 

Міністрів України;         

- безоплатно отриманих для експлуатації підприємствами залізничного транспорту 

загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що 

перебували на балансі інших підприємств;         

- основних засобів, якщо їх вартість визначена на рівні звичайної ціни, отриманих в 

концесію відповідно до Закону України «Про особливості передачі в оренду чи 

концесію об’єктів централізованого водо -, теплопостачання і водовідведення, що 

перебувають у комунальній власності» (пункт 144.1 статті 144 ПКУ у редакції, чинній 

до 01.01.2015р.).         

Отже, відповідно до пунктів 138.1, 138.2, 138.3 статті 138 ПКУ, при обчисленні об’єкта 

оподаткування податком на прибуток фінансовий результат до оподаткування коригується 

на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.         
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При цьому фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої 

амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або 

нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 ПКУ (пункти 138.1, 138.2 

статті 138 ПКУ).         

Аналогічні відповіді містяться у Загальнодоступному Інформаційно - довідковому ресурсі 

на сайті Державної фіскальної служби України в категоріях 102.06.01 та 102.06.02. 
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12. ВРАХУВАННЯ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ВІД ПАТЕНТОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАДЕКЛАРОВАНОГО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2014 РОКУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо врахування від'ємного значення від 

патентованої діяльності, задекларованого за результатами 2014 року, при визначенні 

об'єкта оподаткування податком на прибуток» від 15.01.2016р.  № 666/6/99-95-42-03-15. 

Пунктом 152.2 ст. 152 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – 

ПКУ) у редакції, яка діяла до 01.01.2015р., було передбачено, що платник податку на 

прибуток, який проводив діяльність, що підлягала патентуванню був зобов’язаний окремо 

визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначати податок від 

іншої діяльності. З цією метою такий платник повинен був вести окремий облік доходів, 

отриманих від діяльності, що підлягала патентуванню, та витрат, пов’язаних з веденням 

діяльності з урахуванням від’ємного значення як результату розрахунку об’єкта 

оподаткування.         

При цьому, від’ємне значення як результат розрахунку об’єкта оподаткування, отриманий 

від ведення діяльності, яка підлягала патентуванню, не враховувався для визначення 

об’єкта оподаткування та відшкодовувався за рахунок доходів, отриманих у майбутніх 

податкових періодах від такої діяльності (абзац другий п. 150.1 ст. 150 ПКУ у редакції, яка 

діяла до 01.01.2015р.).         

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р.  № 71-VIII розділ 

ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ викладено в новій редакції, якою не 

передбачено окремого порядку списання збитків від патентованої діяльності.         

Починаючи з 01.01.2015р. особливості оподаткування податку на прибуток встановлено 

ст. 134 ПКУ.         

Згідно пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ 

«Податок на прибуток підприємств» ПКУ.         

Відповідно до пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 ПКУ фінансовий результат до оподаткування 

зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових 

(звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 3 

підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.         

Отже, від’ємне значення об’єкта оподаткування від патентованої діяльності, що виникло у 

попередніх звітних (податкових) періодах, враховується у складі загального від’ємного 

значення об’єкта оподаткування, що зменшує фінансовий результат до оподаткування 

відповідно до положень пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 ПКУ у вигляді різниці. 
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13. ЗМЕНШЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПДВ НА ПІДСТАВІ 

РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про надання роз'яснення [щодо зменшення 

суми податкових зобов'язань з ПДВ на підставі розрахунку коригування до податкової 

накладної]» від 14.01.2016р.  № 1057/10/28-10-06-11. 

… У разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг податкові зобов’язання 

постачальника (продавця) та податковий кредит отримувача (покупця) підлягають 

коригуванню на підставі складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування. 

Якщо розрахунок коригування складений в одному податковому періоді, а зареєстрований 

в іншому (у межах встановленого п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI 15-денного терміну), то на підставі такого розрахунку 

коригування постачальник зменшує податкові зобов’язання у податковій звітності, яка 

подається за результатами звітного періоду, в якому складено такий розрахунок 

коригування. 
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14. ТЕРМІНИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ НА ПІДСТАВІ 

ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В ЄРПН 

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

15.01.2016р. № 1201/7/99-99-19-03-02-17. 

Згідно з п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – 

ПКУ) у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до 

податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових 

накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 

календарних днів з дати складання податкової накладної. 

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

податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, 

відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано 

податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше: 

- ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної; 

- для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів 

з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку. 

Таким чином, починаючи з 29.07.2015р. податок на додану вартість, зазначений у 

податковій накладній (складеній як до 29.07.2015р., так і після цієї дати), яка була 

своєчасно зареєстрована в ЄРПН, може бути включений до складу податкового кредиту 

того податкового (звітного) періоду, у якому вона складена, або будь-якого наступного 

звітного періоду протягом 365 календарних днів з дати складання такої податкової 

накладної. 

До набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 

16.07.2015р. № 643-VIII податкові накладні, складені за операціями з постачання 

товарів/послуг та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, включалися до податкового кредиту 

того податкового (звітного) періоду, на який припадала дата їх складання. 

Податок на додану вартість, зазначений у податковій накладній (складеній як до 

29.07.2015р., так і після цієї дати), яка була зареєстрована в ЄРПН з порушенням терміну, 

встановленого пунктом 201.10 статті 201 або пунктом 39 підрозділу 2 розділу ХХ 

«Перехідні положення» ПКУ, може бути включена до складу податкового кредиту того 

податкового (звітного) періоду, у якому вона зареєстрована в ЄРПН, або будь-якого 

наступного звітного періоду, але не пізніше 365 календарного дня з дати складання такої 

податкової накладної. 

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових 

накладних в ЄРПН не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до 

податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на 

додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за 

відповідний звітний період (пункт 201.10 статті 201 ПКУ). 
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15. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНИХ ПОДАТКОВИХ 

НАКЛАДНИХ 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо послуг, які мають безперервний 

характер» від 12.01.2016р. № 254/10/26-15-11-01-18. 

Лист Головного управління Державної фіскальної служби України у Тернопільській 

області «Щодо можливості застосування методу складання зведених податкових 

накладних» від 30.12.2015р. №2009/10/19-00-15-01/12/11977. 

Якщо платник податку – постачальник протягом звітного періоду здійснив декілька 

операцій з постачання товарів покупцю – платнику податку, то в такому випадку не 

пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, платник податку може 

скласти для такого покупця зведену податкову накладну, в якій буде відображено обсяг 

усіх операцій з постачання товарів, поставлених йому за відповідний звітний період. 

У разі отримання платником в рахунок оплати вартості товарів/послуг коштів в сумі, що 

перевищує суму фактично поставлених протягом такого місяця товарів/послуг, то таке 

перевищення вважається попередньою оплатою, на яку складається окрема податкова 

накладна у загальному порядку. Така податкова накладна складається не пізніше 

останнього дня відповідного звітного періоду. 

З метою застосування норм п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI (далі – ПКУ) постачання послуг оренди не може розглядатися як постачання, 

яке має безперервний або ритмічний характер. На суму орендної плати постачальником 

(орендодавцем) складається податкова накладна у загальному порядку на дату настання 

першої події. 

Якщо орендодавцем виступає небюджетна установа, то кошти, що отримуються від 

орендаря як компенсація будь-яких витрат, передбачених договором оренди, включаються 

до бази оподаткування ПДВ орендодавця та оподатковуються ПДВ у 

загальновстановленому порядку, оскільки є складовою частиною операцій з постачання 

послуг при наданні в оренду нерухомого майна. 

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може 

бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ. 
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16. АВТОМАТИЧНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ ВІДМІНЕНО  

З 01.02.2016 р. вводяться два реєстри бюджетного відшкодування ПДВ: 

- один - для реєстрації заяв від тих, хто відповідає ознакам, встановленим п. 200.19 ст. 200 

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

- другий  - для реєстрації заяв від тих, хто цим ознакам не відповідає. 

В обох реєстрах зазначатимуться дані не тільки про надходження заяв та їх обробку, а і 

дані про дату висновку, який надісланий Держказначейству для перерахування 

відповідних сум на рахунок платника ПДВ, дату і суму ПДВ, яка була фактично 

відшкодована. 

пп. 200.19 ст.200 ПКУ: Критерії платників податку, одночасна відповідність яким є 

підставою для внесення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування такого 

платника до Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування, зазначеного у 

підпункті «а» підпункту 200.7.1 пункту 200.7 цієї статті: 

200.19.1. не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України 

"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; 

200.19.2. юридичні особи та фізичні особи - підприємці, включені до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не 

внесено записів про: 

а) відсутність підтвердження відомостей; 

б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання); 

в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця; 

г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до 

установчих документів юридичної особи; 

ґ) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на 

підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

200.19.3. мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за 

даними податкового обліку перевищує у 3 рази суму податку, заявлену до відшкодування, 

або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, фінансову гарантію, що діє з дня подачі відповідної заявки 

про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі якщо за результатами перевірки 

встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум 

податку до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути продовжена 

додатково на термін до двох років), а також здійснюють операції з вивезення товарів з 

митної території України у митному режимі експорту, питома вага яких протягом 

попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не 

менше 40 % загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним 

періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів)». 
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17. ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ОПЕРАЦІЙ З РЕІМПОРТУ ТА ПОДАЛЬШОЇ 

УТИЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОДАТКОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

Лист Головного управління ДФС у Житомирській області «Щодо оподаткування ПДВ 

операцій з реімпорту та подальшої утилізації товару та відображення в податковій 

звітності» від 06.01.2016 р. № 13/6/06-30-15-01-19. 

Оскільки повернутий товар не використано в господарській діяльності платника (товар 

підлягає утилізації), то згідно з вимогами абз. г) п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) платник податку зобов'язаний 

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

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

(податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, 

встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за 

товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, 

придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання 

або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі 

якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або 

починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника 

податку.  

Нараховані податкові зобов’язання у зв’язку з використанням товарів в операціях, що не є 

господарською діяльністю платника податку, відображаються в розділі І «Податкові 

зобов’язання» податкової декларації з податку на додану вартість. 
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18. ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ЧАСТКИ ВИКОРИСТАННЯ 

ТОВАРІВ/ПОСЛУГ, НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В ОПОДАТКОВУВАНИХ 

ОПЕРАЦІЯХ ПРОТЯГОМ 2015 РОКУ 

Лист Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з 

обслуговування ВП «Щодо проведення перерахунку частки використання товарів/послуг, 

необоротних активів в оподатковуваних операціях протягом 2015 року» від 14.01.2016р. 

№ 1082/10/28-10-06-11. 

Для визначення обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій 

використовуються показники податкової звітності платника податку за січень - грудень 

2015 року, а саме:       

обсяг оподатковуваних операцій визначається з урахуванням такого:         

враховуються обсяги операцій, зазначені в рядках (колонка А) 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 8.1.1, 8.1.2, 

8.1.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 декларацій та уточнюючих розрахунків, поданих протягом 2015 

року незалежно від того, за який звітний період здійснювалося уточнення показників 

звітності;         

із рядків 8.1.3, 8.2.3 слід прийняти до розрахунку тільки обсяги операцій, що підлягали 

оподаткуванню за нульовою ставкою;         

не враховуються обсяги операцій, за якими, починаючи з 1 липня 2015 року, були 

нараховані податкові зобов’язання згідно з пунктами 198.5 статті 198 та 199.1 статті 199 

розділу V Кодексу, та які відображені в рядках 1.1 та 1.2 декларацій та уточнюючих 

розрахунків;        

обсяг неоподатковуваних операцій обчислюється з урахуванням такого:         

використовуються обсяги операцій, зазначені в рядках (колонка А) 3, 4, 5, 8.1.3, 8.2.3 

декларацій та уточнюючих розрахунків, поданих протягом 2015 року, незалежно від того, 

за який звітний період здійснювалося уточнення показників звітності;        

 із рядків 8.1.3, 8.2.3 слід виключити з розрахунку обсяги операцій, що підлягали 

оподаткуванню за нульовою ставкою.         

Для визначення як оподатковуваних, так і неоподатковуваних обсягів операцій з 

уточнюючих розрахунків використовується значення графи 6 підрядка «Колонка А» 

відповідних рядків.         

У графі 4 рядка 3.1 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації вказується загальний обсяг 

операцій платника (сума обсягів оподатковуваних і неоподатковуваних операцій).        

 Обсяг оподатковуваних операцій вказується в графі 5 рядка 3.1 таблиці 1 додатка 7 (Д7) 

до декларації.         

У графі 6 рядка 3.1 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації визначається частка 

(коефіцієнт) оподатковуваних операцій у загальному обсязі операцій (оподатковувані та 

неоподатковувані операції).         

Порядку перерахунку частки використання товарів/послуг та необоротних активів в 

оподатковуваних операціях.         
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Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в 

оподатковуваних операціях здійснюється в таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації.         

Враховуючи те, що з 1 липня 2015 року змінено правила формування податкового 

кредиту, такий перерахунок здійснюється в два етапи.         

Перший етап. Коригування податкового кредиту, нарахованого протягом першого 

півріччя (січень - червень) 2015 року.         

Здійснюється перерахунок сум податку, включених до складу податкового кредиту 

протягом першого півріччя (січень - червень) 2015 року, та визначається сума податку, на 

яку слід збільшити або зменшити податковий кредит, сформований протягом цього 

періоду (січень - червень).         

Для перерахунку суми податку на додану вартість, що повинна збільшити або зменшити 

суму податкового кредиту, використовується коефіцієнт, розрахований у графі 6 рядка 3.1 

таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації.         

Перерахунок здійснюється згідно з таблицею 2 додатка 7 (Д7) до декларації. У графах 3 та 

5 таблиці 2 додатка 7 (Д7) до декларації вказуються показники звітності за перше півріччя 

2015 року. Сума податку, визначена шляхом такого розрахунку, збільшує або зменшує 

суму податкового кредиту, нараховану протягом першого півріччя (січень - червень) 2015 

року. Результат перерахунку зазначається в рядку 16.4 розділу ІІ "Податковий кредит" 

декларації за грудень 2015 року.         

На суму податку, визначеного за результатами перерахунку, яка повинна збільшити або 

зменшити суму податкового кредиту за результатами першого півріччя 2015 року, 

податкові накладні / розрахунки коригування не складаються.         

Другий етап. Коригування податкових зобов’язань, нарахованих протягом другого 

півріччя (липень - грудень) 2015 року.         

Починаючи з 1 липня 2015 року, до складу податкового кредиту включались усі суми 

податку, нарахованого (сплаченого) під час придбання товарів/послуг, а на ту частину 

суми податку, яка відповідала частці товарів/послуг, що використовувались в 

неоподатковуваних операціях, здійснювалося нарахування податкових зобов’язань за 

правилами, встановленими пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, та складалась 

зведена податкова накладна, яка підлягала реєстрації в ЄРПН.        

 У зв’язку з цим за результатами другого півріччя здійснюється перерахунок не 

податкового кредиту, а сум податкових зобов’язань, нарахованих протягом другого 

півріччя (липень - грудень) 2015 року на підставі пункту 199.1 статті 199 розділу V 

Кодексу, та визначається сума податкових зобов’язань, на яку слід збільшити або 

зменшити податкові зобов’язання, сформовані протягом цього періоду.         

Приклад розрахунку податкових зобов’язань за правилами, встановленими пунктом 199.1 

статті 199 розділу V Кодексу, які застосовувалися, починаючи з 1 липня 2015 року, 

наведено у розділі 1 листа ДФС від 07.08.2015 р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17.         

Для перерахунку суми податку на додану вартість, що повинна збільшити або зменшити 

суму податкових зобов’язань, використовується частка використання товарів/послуг, 

необоротних активів в неоподатковуваних операціях, яка визначається як різниця між 100 

відсотками (загальний обсяг операцій) та відсотком оподатковуваних операцій, 
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розрахованим у графі 6 рядка 3.1 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації за грудень 2015 

року.         

Надалі визначається сума податкових зобов’язань, яка мала бути нарахована згідно з 

пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу протягом другого півріччя 2015 року (липень 

- грудень), та порівнюється із сумою податкових зобов’язань, на яку згідно з пунктом 

199.1 статті 199 розділу V Кодексу були складені зведені податкові накладні та включені 

до рядків 1.1 та/або 1.2 декларацій відповідних звітних періодів.         

Різниця між результатами проведеного розрахунку та фактично нарахованими протягом 

другого півріччя податковими зобов’язаннями є сумою податкових зобов’язань, на яку 

слід збільшити або зменшити податкові зобов’язання, донараховані протягом другого 

півріччя (липень - грудень) згідно з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу.        

 Така сума збільшення або зменшення податкових зобов’язань визначається окремо по 

кожній з податкових накладних, складених протягом другого півріччя 2015 року (липень - 

грудень) відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу.        

 На суму податку, визначеного за результатами перерахунку, яка повинна збільшити або 

зменшити суму податкових зобов’язань за результатами другого півріччя 2015 року, до 

кожної з таких зведених податкових накладних складаються розрахунки коригування, які 

підлягають реєстрації в ЄРПН.         

Результат коригування вказується з відповідним знаком у рядку 8.4.2 розділу І декларації 

за грудень 2015 року, оскільки з урахуванням змін до Кодексу, показники, для яких був 

передбачений цей рядок, відсутні.        

При цьому в рядку 8.4.2 розділу І декларації за грудень заповнюється тільки колонка Б, а 

колонка А не заповнюється.         

Такі розрахунки коригування також відображаються у таблиці 1 додатка 1 (Д1) до 

декларації за грудень 2015 року в частині, яка відповідає рядку 8.4.2.         

При цьому в графі 2 «Отримувач (покупець)» таблиці 1 додатка 1 (Д1) до декларації 

платник зазначає власні дані, в графі 3 «Індивідуальний податковий номер покупця» 

вказує умовний ІПН «400000000000»; в графах 4, 5 вказуються дані зведених податкових 

накладних, складених у другому півріччі 2015 року (липень - грудень) згідно з пунктом 

199.1 статті 199 розділу V Кодексу; в графах 6, 7 - дані розрахунків коригування, 

складених до таких зведених податкових накладних; у графі 8 як підстава для складання 

розрахунку коригування вказується відповідний пункт Кодексу «199.1»; у графах 11 та 12 

вказуються суми податку (у разі зменшення із знаком «-»); графи 9, 10 та 13 не 

заповнюються.  
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19. ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ПРИ НАДАННІ 

ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ І ПОСЛУГ, ДОПОМІЖНИХ У 

ТРАНСПОРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо порядку визначення бази 

оподаткування ПДВ при наданні транспортно-експедиторських послуг і послуг, 

допоміжних у транспортній діяльності»  від 15.01.2016 р. № 699/6/99-99-19-03-02-15. 

База оподаткування ПДВ при наданні транспортно-експедиторських послуг і послуг, 

допоміжних у транспортній діяльності, визначається за загальним правилом, визначеним у 

пункті 188.1 статті 188 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – 

ПКУ), а саме: база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається 

виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів 

(крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості 

послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку 

на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для 

виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них 

препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).         

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість 

матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо 

покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості 

товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми 

неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані 

платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних 

зобов'язань. Базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у 

межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління відповідно до пункту 

189.4 статті 189 ПКУ, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, 

встановленому статтею 188 ПКУ. Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового 

кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах 

договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-

правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за 

правилами, встановленими статтями 187 і 198 ПКУ.        

Отже, у випадку залучення експедитором до виконання договору транспортного 

експедирування інших осіб, які постачають послуги, що є допоміжними у транспортній 

діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та 

інші аналогічні види послуг, база оподаткування ПДВ як у експедитора, так і у третіх осіб 

визначається з урахуванням вимог пункту 189.4 статті 189 ПКУ.         

Враховуючи те, що база оподаткування ПДВ визначається лише для операцій з 

постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 

України відповідно до статті 186 ПКУ, то при наданні послуги, місце постачання якої 

відповідно до статті 186 ПКУ визначено поза межами митної території України, об’єкт 

оподаткування ПДВ у постачальника таких послуг не виникає, а тому база оподаткування 

ПДВ при здійсненні такої послуги не визначається.         

Питання оподаткування транспортно-експедиторської діяльності розглянуті в 

Узагальнюючій податковій консультації щодо порядку оподаткування податком на додану 

вартість транспортно-експедиторської діяльності, затвердженій наказом ДПС України від 

06.07.2012р. № 610 (далі - узагальнююча консультація). 
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20. ОСНОВНІ ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ ПДФО З 01.01.2016 РОКУ 

До 01.01.2016р. Після 01.01.2016р. 

Заробітна плата Заробітна плата 

Ставки: 

- 0% - для 0,5 розміру мінімальних місячних 

заробітних плат (609 грн.); надається для 

заробітних плат не вище 1 710 грн.; 

- 15% до 10-кратного розміру мінімальних 

місячних заробітних плат (12 180 грн.); 

- 20% на суму перевищення 10-кратного 

розміру мінімальних місячних заробітних плат. 

Ставки: 

- 0% - для 0,5 розміру мінімальних місячних 

заробітних плат (689 грн.); надається для 

заробітних плат не вище 1 930 грн.; 

- 18%  - до розміру заробітної плати без 

обмеження.  

 

Тимчасова податкова соціальна пільга (так 

звана 100 відсоткова пільга) дорівнює 50 

відсоткам мінімальної заробітної плати (609 

грн.), встановленої на 1 січня звітного року 

для  всіх працівників, які отримуватимуть 

заробітну плату у 2016 році не вище 1 710 грн. 

на місяць. 

Розмір податкової соціальної пільги (так 

звана 100 відсоткова пільга)  залишено на 

постійній основі у розмірі, що дорівнює 50 

відсоткам мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня звітного року для  всіх 

працівників, які отримуватимуть заробітну 

плату у 2016 році не вище 1 930 грн. (1 378 грн. 

х 1,4) на місяць. 

Доходи відмінні від заробітної плати та 

інвестиційного доходу – 20%. 
Доходи відмінні від заробітної плати, 

дивіденди від неплатників податку на 

прибуток – 18%. 

Інший дохід: 

- 5% - дивіденди; 

- 20% - інший інвестиційний дохід. 

Інший дохід: 

- 5% - дивіденди від платників податку на 

прибуток; 

- 18% - інші пасивні доходи, в тому числі 

проценти по депозитам. 

Оподаткування пенсій - 15%  від МЗП  (1 218 

х 3 = 3 654 гривень). 

Оподаткування пенсій - 15% від перевищення 

рівня 3 МЗП (1 378 х 3 =  4 134 гривень). 
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21. ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА В 2016 РОЦІ - 689 ГРН. 

Збільшення розміру податкової соціальної пільги в 2016 році не відбудеться. Згідно з 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2016 році» від 24.12.2015р.  № 909-VIII, розмір податкової соціальної пільги й надалі 

дорівнюватиме половині, а не повному розміру прожиткового мінімуму. 

Таким чином, виходячи з показників мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, 

встановлених Державним бюджетом на 2016, податкова соціальна пільга на 2016 рік 

становить: 
  

- 100 % ПСП - 689 грн.; 

- 150 % ПCП – 1 033,50 гpн.; 

- 200 % ПCП – 1 378,00 гpн. 

При цьому, розрахунок граничної суми доходу, яка дає право на застосування ПСП, не 

зміниться. А отже, становитиме у 2016 році розмір місячного прожиткового мінімуму, 

діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 

та округлений до найближчих 10 гривень – 1 930 грн. 
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22. ПЕРЕРАХУНОК ПДФО, ПЕРЕРАХУНОК ТА ОБМЕЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ 

Роботодавець платника податку зобов'язаний здійснити, у тому числі за місцем 

застосування податкової соціальної пільги перерахунок суми доходів, нарахованих такому 

платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної 

пільги: 

а) за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати 

за останній місяць звітного року; 

б) під час проведення розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної 

пільги у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у 

випадках, визначених пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI (випадки, коли ПСП не може бути застосована); 

в) під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє 

трудові відносини з таким роботодавцем. 

Роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум 

нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках 

для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку 

право на застосування податкової соціальної пільги. 

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума 

такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного 

доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми 

такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного 

погашення суми такої недоплати. 

Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє 

трудові відносини з роботодавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму 

оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена 

частина такої недоплати включається до складу податкового зобов'язання платника 

податку за наслідками звітного податкового року та сплачується самим платником. 
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23. ВІДОБРАЖЕННЯ В ФОРМІ № 1ДФ ПЕРЕРАХУНКУ ПДФО 

МОБІЛІЗОВАНОМУ ПРАЦІВНИКУ 

Лист Головного управління ДФС у Тернопільській області «Щодо подання податкового 

розрахунку 1ДФ» від 30.12.2015р. № 2021/10/19-00-17-01-22-1/12033. 

У разі повернення коштів з державного бюджету у межах компенсації середнього 

заробітку працівника, призваного на військову службу під час мобілізації, на особливий 

період, роботодавець проводить перерахунок на повернення податку і зазначає результати 

перерахунку у податковому розрахунку за ф. 1ДФ у періоді в якому було проведено таке 

повернення. 

 Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є 

однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі 

інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за 

рядками й реквізитами, які уточнюються. 

Коригування показників розділу I: 

- для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно 

повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» - на виключення рядка; 

- для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи 

і у графі 9 указати «0» - на введення рядка;  

Коригування показників розділу II: підрозділ «Військовий збір»: - для виключення 

помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір - 

виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку 

«Військовий збір» відобразити правильну інформацію. 

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з 

недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, 

нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, 

якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення 

податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку - тягнуть за 

собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень (за повторні дії – 1 020 гривень). 

Ці штрафи не застосовуються, якщо недостовірні відомості або помилки  виникли у 

зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) та були виправлені відповідно до вимог 

ст. 50 ПКУ. 

Відповідно до пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, роботодавець та/або податковий агент має 

право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-

який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, 

незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної 

пільги. 
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24. ЯК ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ ІНОЗЕМНИЙ ДОХІД, ОТРИМАНИЙ 

ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Про розгляд листа [щодо оподаткування 

іноземного доходу, отриманого громадянином України]» від 12.01.2016р.  № 123/К/26-15-

17-01-10. 

Відповідно до пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                

№ 2755-IV (далі - ПКУ) дохід, отриманий з джерел за межами України, - будь-який дохід, 

отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної 

території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних 

доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання 

послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в 

оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий 

склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від 

продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних 

активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких 

видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних 

контролюючим органам.         

Пунктом 162.1 ст.162 ПКУ платниками податку на доходи фізичних осіб є: фізична особа 

- резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні 

доходи та фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в 

Україні.         

Відповідно до п. 163.1 ст.163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є: загальний 

місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які 

остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи - 

доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.         

Водночас, відповідно до пп.170.11.1 п.170.11. ст.170 ПКУ у разі якщо джерело виплат 

будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до 

загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який 

зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, 

визначеними пунктом 167.1 статті 167 ПКУ 15% (20 %).        

 Разом з тим, слід зауважити, що з 01.01.2016 р. Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015р. № 909-VII було 

внесено зміни до ПКУ, зокрема, відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ встановлено, що 

ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих 

(виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті).         

Згідно з п. 164.4 ст. 164 ПКУ під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у 

вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті 

або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за 

валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування 

(отримання) таких доходів.         

При цьому, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до 

бюджету податку з іноземних доходів, є платник податку (пп. «б» п. 171.2 ст. 171 

ПКУ).         
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Відповідно до пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ платник податку, що отримує доходи від 

особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму 

таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову 

декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких 

доходів.         

Водночас, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

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

(далі - Закон № 71) продовжено сплату військового збору до набрання чинності рішенням 

Верховної Ради України про завершення реформи збройних сил України (п. 161 

підрозділу 10 Розділу XX ПКУ) та розширено перелік доходів, які оподатковуються 

військовим збором.         

Зокрема, відповідно змін внесених Законом № 71 до підпункту 1.2 п. 161 підрозділу 10 

Розділу XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи визначені статтею 

163 ПКУ.         

 Відповідно ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором резидента є 

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи з джерела їх походженні в 

Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання) та 

іноземні доходи – доходи (прибуток) отримані з джерел за межами України.         

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника податку, визначено статтею 164 ПКУ.         

Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16 1 

підрозділу 10 Розділу XX ПКУ (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 Розділу XX ПКУ).         

Разом з тим, відповідно до пп. 1.7 п. 16.1 підрозділ 10 розділу XX Перехідних положень 

ПКУ звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не 

включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають 

оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у 

підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.         

Отже, у разі отримання фізичною особою – резидентом доходу з джерел за межами 

України, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу 

фізичної особи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою, 

визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ – 15 (20) % (з 01.01.2016 - 18 %) та військовим збором - 

1,5 %.         

Водночас, відповідно до п. 49.1 ст. 49 ПКУ для платників податку на доходи фізичних 

осіб податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки 

контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.         

Так, згідно з пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, 

передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює 

календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що 

настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ (за 2015 рік – до 

01.05.2016 року).         

Згідно п. 179.7 ст. 179 ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що 

настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею 

податковій декларації.     
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25. ЗВІТ З ЄСВ ЗА СІЧЕНЬ 2016 РОКУ СЛІД ПОДАВАТИ ЗА СТАРОЮ ФОРМОЮ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про надання роз‘яснення» від 28.01.2016р. 

№ 2844/7/99-99-17-03-01-17.  

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24.12.2015р. № 909-VIII «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі - Закон                

№ 909), яким, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464 

(далі - Закон № 2464).         

Так, підпунктом 4 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 909 внесено 

зміни до статей 7 та 8 Закону № 2464. Відповідно до внесених змін єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) для 

платників, зазначених у статті 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 відс. 

визначеної статтею 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску (частина п'ята 

статті 8 Закону № 2464).         

На сьогодні готуються зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту 

щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015р.                   

№ 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.04.2015р. за № 460/26905 (далі - 

Порядок № 435), у тому числі форми Звіту про суми нарахованої заробітної плати 

(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до 

фіскальних органів, (додаток 4 до Порядку № 435) (далі - Звіт), де будуть враховані всі 

зміни, що відбулися з 1 січня 2016 року.         

До затвердження нової форми необхідно подавати Звіт до органу доходів і зборів як за 

звітні періоди 2016 року, так і за попередні звітні періоди до 2016 року (несвоєчасно 

подані) за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 435, що діяла з 01.05.2015р., із 

заповненням всіх обов'язкових реквізитів. Незважаючи на введення єдиної ставки єдиного 

внеску для всіх видів доходу, рядки в таблиці 1 Звіту необхідно заповнювати у розрізі 

видів доходу.         

Суми нарахованого єдиного внеску необхідно відображати у рядках таблиці 1 Звіту за 

видами доходу, але розраховувати за новою ставкою (22 відс.), крім:         

- підприємств, установ і організацій для працюючих інвалідів - 8,41 

відсотка;        підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій 

інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС - 5,3 відсотка;         

- підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (за умов, визначених 

частиною чотирнадцятою статті 8 Закону № 2464) для працюючих інвалідів - 5,5 

відсотка.         

Оскільки, починаючи зі звітного періоду січня 2016 року, утримання єдиного внеску із 

нарахованого доходу застрахованих осіб скасовано, цей показник не зазначається при 

заповненні Звіту (рядки 5, 5.1 - 5.6 у таблиці 1 Звіту). Також не відображається 

нарахований дохід, з якого утримується єдиний внесок (рядки 4, 4.1 - 4.4 таблиці 1 Звіту). 

Відповідно у таблиці 6 Звіту не заповнюється реквізит 20 «Сума утриманого єдиного 

внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу».   
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26. ОСНОВНІ ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННЯ ЄСВ З 01.01.2016 РОКУ 

До 01.01.2016р. Після 01.01.2016р. 

База оподаткування 

Заробітна плата та деякі доходи відмінні від 

заробітної плати та інвестиційного доходу 

Працівники не платять ЄСВ з заробітної плати 

та інших доходів 

Максимальна величина бази нарахування 

єдиного внеску - максимальна сума доходу 

застрахованої особи, що дорівнює сімнадцяти 

розмірам прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом, на 

яку нараховується єдиний внесок 

Максимальна величина бази нарахування 

єдиного внеску - максимальна сума доходу 

застрахованої особи на місяць, що дорівнює 

двадцяти п’яти розмірам прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого 

законом, на яку нараховується єдиний внесок  
 

Ставки ЄСВ 

Відповідно до Закону від 24.12.2015р. № 909-VIII, у 2016 році встановлюється єдина 

ставка нарахування ЄСВ - 22%. Застосовуватиметься вона до усіх видів доходів, на які 

раніше нараховувався ЄСВ. Виняток становитимуть тільки спеціальні ставки нарахування 

ЄСВ для інвалідів, які залишатимуться без змін.  Утримання ЄСВ з доходів – скасовується 

Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів 

Вид доходів Ставка ЄСВ 

Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції № 5) 

найманих працівників, у т. ч. Іноземців 

Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за 

ставкою 22% 

Винагороди  фізичним особам за цивільно-

правовими договорами, крім цивільно-

правового договору, укладеного з фізичною 

особою-СПД 

Підприємства нараховують і сплачують 22% на 

суму винагороди 

Допомога з ТВП (як перші п’ять днів за 

рахунок коштів підприємства, так і решта днів 

хвороби за рахунок коштів ФСС) 

Підприємства нараховують і сплачують 22% на 

суму допомоги 

Заробітна плата і лікарняні працівників-

інвалідів 

Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на 

ФОП 
 

У 2016 році скасовується і визначення класу професійного ризику для роботодавців та 

відповідні перевірки з боку Фонду соцстрахування щодо правильності такого визначення. 

ЄСВ на дохід, нарахований працівнику-інваліду, обчислюється з фактичної суми доходу. 

На такі категорії працівників не поширюється норма щодо нарахування ЄСВ у розмірі не 

менше мінімального страхового внеску.  

Також вимоги щодо нарахування ЄСВ не менше мінімального розміру у 2016 році не 

стосуються до зарплати з джерела не за основним місцем роботи (ч. 5 ст. 8 Закону про 

ЄСВ). 

Максимальна величина місячного доходу, на який нараховується ЄСВ, складає 25 

прожиткових мінімумів 

Згідно зі змінами, внесеними Законом від 24.12.2015р. № 909-VIII, максимальна величина 

місячного доходу, на який нараховується ЄСВ, становитиме тепер не 17, а 25 

прожиткових мінімумів. 

Якщо ж база нарахування ЄСВ  не перевищуватиме розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ, як і раніше, буде 
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розраховуватися як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (тобто 22%). 

Таким чином, мінімально та максимально допустимі розміри ЄСВ у 2016 році для 

платників єдиного податку будуть такими:  

База нарахування ЄСВ з 01.01 по 30.04 з 01.05 по 30.11 з 01.12 по 31.12 

Розмір прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, грн. 
1 378 1 450 1 550 

Максимальний розмір бази 

нарахування ЄСВ (25  розмірів 

прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб) 

34 450 36 250 38 750 

Максимальний розмір ЄСВ (22% 

від максимальної бази) 
7 579 7 975 8 525 

Мінімальна заробітна плата 1 378 1 450 1 550 

Мінімальний розмір ЄСВ (22%  

від мінімальної зарплати) 
303,16 319,00 341,00 
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27. НОВІ СТАВКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про зміну у 2016 році ставок екологічного 

податку» від 29.01.2016р.  № 2938/7/99-99-15-04-02-17. 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2016 році» від 24.12.2015р. № 909-VIІI (далі – Закон) проіндексовано ставки екологічного 

податку, що діяли у 2015 році, за:       

1) викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (крім двоокису вуглецю), що затверджені п. 243.1-243.3 ст. 243 Податкового 

кодексу України (далі – ПКУ), на 26,71 відс., а за викиди двоокису вуглецю (п. 243.4 ст. 

243 ПКУ) – на 26,92 відс. (п. 59 розд. І Закону);         

2) скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (п. 245.1-245.2 ст. 245 ПКУ) – на 26,72 

відс. (п. 60 розд. І Закону);         

3) розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (п. 246.1-

246.2 ст. 246 ПКУ) – на 25,81-26,81 відс. (п. 61 розд. І Закону);        

4) утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (п. 247.1 ст. 247 ПКУ) – 

на 26,7 відс. (п. 62 розд. І Закону);         

5) тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений 

особливими умовами ліцензії строк (п. 248.1 ст. 248 ПКУ) – на 26,7 відс. (п. 63 розд. І 

Закону).         

Звертаємо увагу, що за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли 

для виробників електроенергії на теплоелектроцентралях та ТЕС з 1 січня 2016 року 

ставки податку становлять 100 відс. від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245 і 246 

цього ПКУ (абз. четвертий п. 2 підрозд. 5 розд. XX ПКУ). 
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28. ПОДАТОК НА МАЙНО 

До 01.01.2016р. Після 01.01.2016р. 
Ставка податку: 

1) до 2% МЗП за 1 кв м площі нерухомого 

майна. 

Встановлюється місцевими радами. 

Ставка податку: 

1) до 3% МЗП за 1 кв. м. площі нерухомого 

майна – для об’єктів житлової нерухомості, а 

також для об’єктів нежитлової нерухомості. 

Встановлюється місцевими радами. 

2) 25 000 грн на рік – додатково до 3% МЗП за 1 

кв. м. - для квартир та будинків площею 

понад 300 кв. м та 500 кв. м відповідно. 

Пільги: 
Для квартири/квартир незалежно від їх 

кількості - на 60 кв м. 

Для житлового будинку/будинків незалежно 

від їх кількості - на 120 кв. м. 

  

Для різних типів об'єктів житлової 

нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 

одночасного перебування у власності платника 

податку квартири/квартир та житлового 

будинку/будинків, у тому числі часток) - 

на 180 кв. м. 

Пільги (залишаються не змінними): 

Для квартири/квартир незалежно від їх 

кількості - на 60 кв. м. 

Для житлового будинку/будинків незалежно від 

їх кількості - на 120 кв. м. 

Для різних типів об'єктів житлової нерухомості, 

в тому числі їх часток (у разі одночасного 

перебування у власності платника податку 

квартири/квартир та житлового 

будинку/будинків, у тому числі часток) - на 180 

кв. м. 

 

Коментарі до змін в ПКУ 

У 2016 році, з одного боку, місцеві ради вже не зможуть збільшувати граничну межу 

житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена Податковим 

кодексом України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) (відповідну норму виключено 

із пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ).  

З іншого боку, ті ж самі місцеві ради надалі матимуть право встановлювати пільги з 

податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.  

Аналогічні зміни було внесено до порядку визначення суми податку до сплати (див. нову 

редакцію пп. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ). Раніше ставка податку застосовувалася до 

різниці між загальною площею нерухомості, зменшеної на суму пільг, встановлених 

державою (тобто, передбачених ПКУ) і місцевими радами (на підставі відповідних 

постанов та рішень). Тепер згадку про зменшення об’єкту оподаткування на пільги, 

встановлені місцевими радами, з формули прибрано. 

Максимальну ставку податку на нерухоме майно збільшено. У 2016 році  за 1 кв. м. 

дорівнюватиме 3% від мінімальної зарплати, що у 2016 році становитиме 41,34 грн. (1 378 

грн. × 3%).  

Крім того,  з 2016 року за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) 

житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи 

юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для 

квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, обчислена за загальними 

правилами, збільшується на 25 000 грн. на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості 

(його частку). 
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Тобто, якщо у фіз.особи є квартира загальною площею 100 кв. м, то така фіз.особа сплачує 

за 2016 рік податок на нерухомість у сумі  (100 кв. м – 60 кв. м) х 41,34 грн. = 1 653,60 грн. 

Якщо у фіз.особи є два будинки, загальна площа яких становить 400 кв. м, то така 

фіз.особа сплачує за 2016 рік податок на нерухомість у сумі  (400 кв. м – 120 кв. м) х 41,34 

грн. =  11 575,20 грн. 

Якщо у фіз.особи є не тільки квартира загальною площею 100 кв. м, а й житловий будинок 

загальною площею 350 кв. м, то така фіз.особа сплачує за 2016 рік податок на нерухомість 

у сумі (100 кв. м + 350 кв. м – 180 кв.м) х 41,34 грн. + 25 000 грн. = 36 161,80 грн. 

Відповідно, фіз.особи - власники житлової нерухомості, загальна площа якої підпадає під 

пільгу, встановлену пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ, як і у 2015 році, не сплачуватимуть у 

2016 році податку на нерухомість. 

І, як і раніше, тільки юр.особи зможуть самі визначити суму податку до сплати і подати до 

ДПІ відповідну декларацію. Фіз.особи звітів не подаватимуть, а суму податку для них 

визначатимуть самі податківці, згідно з даними держ.реєстру. Суму такого податку вони 

зазначатимуть у ППР, які надсилатимуться до 01.07.2016р. усім фіз.особам, що матимуть 

цей податок сплатити. 
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29. ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК: НЮАНСИ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ 

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 

нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі з року 

випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня податкового (звітного) року. 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів 

України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, 

типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на 

його офіційному веб-сайті. 

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

гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється 

контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. 

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні 

платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом 

за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року) 

Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам 

за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку. 

Органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення 

календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для 

розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число 

відповідного місяця. 

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 

січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за 

місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію 
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30. РРО ПРИ РОЗРАХУНКАХ У ГОТІВКОВІЙ ТА/АБО В БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ 

ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ 

Лист  Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо застосування реєстраторів 

розрахункових операцій при проведенні розрахункових операцій у готівковій та/або в 

безготівковій формі через мережу Інтернет» від 04.01.2016р.  № 3/П/26-15-13-04-06-19. 

Правовідносини у цій сфері регулюються Податковим кодексом України від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI, Законом України від 06.07.1996 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – 

Закон № 265).        

 Закон № 265 визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій 

(далі – РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється 

на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників 

(уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у 

готівковій та/або в безготівковій формі.     

Встановлення норм щодо незастосування РРО у інших законах, крім Податкового кодексу 

України, не допускається.         

Відповідно до ст. 2 Закону № 265 розрахункова операція - приймання від покупця 

готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації 

товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану 

послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного 

розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком 

покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових 

документів щодо перерахування коштів у банк покупця.        

Чинною редакцією Закону № 265 встановлюється обов’язок суб’єктів господарювання, які 

здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із 

застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів 

(наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з 

приймання готівки для подальшого її переказу:         

- проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через 

зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим 

роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних 

розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або 

у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у 

встановленому порядку розрахункових книжок;        

- видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від 

неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі 

Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий 

документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.         

Що стосується доставки товарів кур’єрською службою.  

При продажу товарів продавець повинен забезпечити доставку покупцю раніше 

роздрукованого розрахункового документа (чеку) разом із придбаним товаром за 

допомогою кур’єрської служби (поштової служби), яка може бути як сторонньою 

організацією, так і структурною одиницею продавця.         
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Також розрахунковий документ (чек) може бути виданий покупцю кур’єром (поштовою 

службою) при передачі покупцю придбаного товару та сплаті ним коштів за його 

придбання. При цьому такий розрахунковий документ (чек) повинен бути роздрукований 

з використанням РРО, зареєстрованого на такого кур’єра (поштову службу).        

Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою 

постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004р. № 22, визначено, що 

безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на 

рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і 

фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів 

коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на 

паперових носіях чи в електронному вигляді.     

Пунктом 1.2 глави 1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

15.12.2004р. № 637, визначено, що готівкові розрахунки - це платежі готівкою 

підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані 

роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з 

реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.    

Отже, операції з оплати вартості товару чи послуг готівкою є готівковими розрахунками, а 

операції з оплати товарів та послуг через відділення банку, платіжні термінали та мережу 

Інтернет з використанням електронних платіжних засобів є безготівковими 

розрахунками.         

Таким чином, при проведенні розрахунків у готівковій формі та/або в безготівковій формі 

(із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів 

(наданні послуг), суб’єкти господарювання зобов’язані застосовувати РРО відповідно до 

вимог Закону № 265.        

Водночас РРО не застосовується у разі здійснення розрахунків виключно через банківські 

установи. 

 


