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І. Основні зміни в законодавстві 

1. Оновлено план-графік планових перевірок ДФСУ на 2018 рік 

ДФСУ на своєму офіційному сайті оприлюднила оновлений план-графік документальних 

планових перевірок платників податків на 2018 рік.  

Як зазначили податківці, з урахуванням коригування (лютий 2018 року) викладено: 

- розділ І плану-графіка «Документальні планові перевірки платників податків - 

юридичних осіб»; 

- розділ ІІ плану-графіка «Документальні планові перевірки фінансових установ, 

постійних представництв та представництв нерезидентів». 

Розділ ІІІ плану-графіка «Документальні планові перевірки самозайнятих осіб» та                      

Розділ ІV «Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань 

правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, 

військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» (завантажити) залишено без змін.  

Нагадаємо, що до цього плану відбиралися платники податків, які мають ризик щодо 

несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким 

покладено на контролюючі органи. 

Джерело: ДФС України. 

 

2. Спрощено реєстрацію ФОП для іноземців 

Відтепер для реєстрації ФОП іноземцям не потрібна посвідка на проживання, а адреса 

місцезнаходження може бути підтверджена іншими документами – наприклад, договором 

оренди нерухомості, що знаходиться в Україні.  

Для того, щоб підприємство мало можливість укласти договорів з іноземцем-ФОП 

(наприклад, розробником програмного забезпечення з іншої країни), необхідні дві умови:  

- іноземець має знаходитись в Україні на законних підставах 

- іноземець має бути зареєстрованим як ФОП в Україні. 

Джерело: http://brdo.com.ua/top/sproshheno-reyestratsiyu-fop-dlya-inozemtsiv. 
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ІІ. Податок на прибуток 

1. Терміни подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств з 

01.01.2018р. (у тому числі за 2017 рік) 

Відповідно до п.137.4 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі 

– ПКУ) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім 

випадків, передбачених п.137.5 ст.137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, 

рік. 

Пунктом 137.5 ст.137 ПКУ встановлено, що річний податковий (звітний) період 

встановлюється для таких платників податку: 

- платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року 

(новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації 

за період діяльності у звітному (податковому) році; 

- виробників сільськогосподарської продукції; 

- платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням 

непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 

мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням 

непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. 

Згідно з п.49.18 ст.49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, 

подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: 

- календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати 

квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп.49.18.2 

п.49.18 ст.49 ПКУ); 

- календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка 

розраховується наростаючим підсумком за рік, – протягом 60 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп.49.18.6 п.49.18 

ст.49 ПКУ); 

- календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 п.49.18 

ст.49 ПКУ – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

звітного (податкового) року (пп.49.18.3 п.49.18 ст.49 ПКУ). 

Джерело: Головне управління ДФС у Івано-Франківській області. 

 

2. Платники податку на прибуток фінансовий результат до оподаткування 

збільшують на вартість путівок, які не оподатковуються податком на доходи фізичних 

осіб 

З  01.01.2018р. набрав чинності (крім окремих норм) Закон України від 07.12.2017р.                      

№2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», 

яким зокрема, передбачена нова різниця при визначенні об’єкта оподаткування податком 

на прибуток підприємств. Так, фінансовий результат до оподаткування збільшується на 

суму повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на 

відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його 

дітей віком до 18 років роботодавцем, який є платником податку на прибуток, якщо така 

http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/325091.html
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компенсація відповідно до податкового кодексу не включається до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу фізичної особи - платника податку на доходи фізичних 

осіб. 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не 

включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на 

реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його членів сім'ї 

першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на 

прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на 

календарний рік та за умови, якщо вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 

розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року. 

Тобто, з 01.01.2018 року платники податку на прибуток, які враховують різниці при 

визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток, фінансовий результат до 

оподаткування збільшують на суму повної або часткової компенсації один раз на 

календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території 

України, якщо вони не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. 

Зазначена норма передбачена пп.140.5.10 п.140.5 ст.140, пп.165.1.35 п.165.1 ст.165 

Податкового кодексу, з урахуванням змін, внесених Законом України від 07.12.2017 

№2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». 

Джерело: Головне управління ДФС у Запорізькій області. 

 

3. Уточнено порядок застосування міжнародного договору про уникнення 

подвійного оподаткування при виплаті доходів, отриманих із джерел в Україні 

Повідомляємо, що Законом України від 07.12.2017р. №2245-VIII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», який набув чинності 01.01.2018р., 

внесено зміни до ст.103 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI зі змінами 

та доповненнями (далі – ПКУ). Зокрема, ст.103 ПКУ доповнено новими положеннями, 

якими уточнено порядок застосування міжнародного договору про уникнення подвійного 

оподаткування при виплаті доходів, отриманих із джерел в Україні, а саме: 

- у разі отримання синдикованого фінансового кредиту особа (податковий агент) 

застосовує ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України, на 

дату виплати процентів або інших доходів, отриманих із джерел в Україні, учасникам 

синдикату кредиторів з урахуванням того, резидентом якої юрисдикції є кожен учасник 

синдикованого кредиту, та пропорційно до його частки у межах кредитного договору, за 

умови, що він є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу, незалежно 

від того, виплата здійснюється через агента чи напряму (п.103.2 ст.103 ПКУ); 

- у випадках, коли резиденти – суб’єкти кінематографії України сплачують роялті 

нерезидентам за субліцензійними договорами за використання або за надання права на 

використання аудіовізуальних творів (у тому числі фільмів), а також об’єктів авторського 

права та/або суміжних прав, що використовуються при виробництві (створенні) 

аудіовізуальних творів (у тому числі фільмів), такі нерезиденти вважаються 

бенефіціарними (фактичними) отримувачами (власниками) щодо таких роялті (п.103.3 

ст.103 ПКУ). 

Джерело: Головне управління ДФС у Дніпропетровській області. 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/324068.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/326150.html


  

ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 
 

6 
 

ІІІ. Податок на додану вартість  

1. У Переліку кодів з УКТ ЗЕД для моніторингу податкових накладних – зміни 

ДФС у Дніпропетровській області інформує, що за повідомленням ДФСУ з метою 

вдосконалення процесу здійснення автоматизованого моніторингу відповідності 

податкових накладних розрахунків коригування Критеріям оцінки ступеня ризиків, 

достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН наказом ДФСУ від 31.01.2018р. №57 

внесено зміни до наказу Державної фіскальної служби України «Про затвердження 

Переліку кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД» від 30.06.2017р.  №461. 

Наказом №57 внесено зміни до Переліку кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які 

застосовуються для здійснення автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК 

Критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН. 

Джерело: ДФС у Дніпропетровській області. 

 

2. Алгоритм розрахунку показника SПеревищ 

Відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – Кодекс) складовою формули, що визначає суму податку, на яку платник 

податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування (далі – 

реєстраційна сума) в Єдиному реєстрі податкових накладних є показник SПеревищ - 

загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих 

податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над 

сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та 

розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН. 

Зазначений показник визначається як різниця між: 

- сумами податкових зобов’язань за операціями з постачання товарів (послуг) та 

отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію 

України, та їх подальшого коригування згідно зі статтею 192 Кодексу, задекларованими 

платником у податкових декларація з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих 

розрахунків до них, 

- та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що 

складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються 

отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем 

постачання яких визначено митну територію України), та розрахунків коригування до них, 

зареєстрованих в ЄРПН. 

Показник SПеревищ розраховується автоматично після прийняття звітності від платника 

податку, реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування та при обрахунку 

позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна 

сума такого платника. 

Отже, причинами виникнення показника SПеревищ є: 

- не реєстрація в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування; 

- порушення вимог статті 187, пункту 192.1 статті 192 Кодексу при визначенні 

податкових зобов’язань з ПДВ; 

- помилки платників при включенні до декларації з ПДВ розрахунків коригування на 

зменшення податкових зобов’язань з ПДВ, зареєстрованих із запізнення (включення в 

період складання, а не реєстрації, та навпаки). 
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- SПеревищ «Override209» - є сумою перевищення податкових зобов’язань, зазначених 

платником податку, який згідно зі статтею 209 Кодексу до 01.01.2017 року застосовував 

спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, 

а також рибальства, у поданих податкових деклараціях з позначкою «0121», «0122», «0123», 

«130» за період з липня 2015 року по грудень 2016 року з урахуванням поданих 

уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким 

платником податкових накладних та розрахунків коригування до таких податкових 

накладних, в другій частині порядкового номеру яких зазначений код «2» або «3», які були 

складені з 01.07.2015р. по 31.12.2016р. та зареєстровані в ЄРПН у період з 01.07.2015р. по 

15.01.2017р. 
 

3. ПДВ: нюанси при ліквідації основних засобів 

Операції з ліквідації основних виробничих або невиробничих засобів прирівняні до 

операцій з постачання товарів, які є об’єктом оподаткування ПДВ та відповідно 

оподатковуються податком у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %. При цьому 

база оподаткування ПДВ за такими операціями визначається згідно з п.189.9 ст.189 

Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI, а саме за звичайними цінами, але 

не нижче балансової вартості на момент ліквідації. 

Водночас знищення, розібрання або перетворення необоротних активів (основних засобів) 

в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним 

призначенням, не вважатиметься для цілей оподаткування ПДВ (у тому числі для 

нарахування і сплати податкових зобов’язань з ПДВ) постачанням товарів, зокрема, за 

умови, якщо платник податку подасть до контролюючого органу відповідний підтвердний 

документ про виникнення таких обставин, наданий платнику компетентним органом. 

У разі відсутності відповідного підтвердного документа про знищення, розібрання або 

перетворення необоротних активів (основних засобів) в інший спосіб, внаслідок чого 

необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням, таке знищення, 

розібрання або перетворення необоротних активів вважатиметься для цілей оподаткування 

ПДВ постачанням товарів, і, відповідно, платник податку при здійсненні операції з 

ліквідації (списання) таких необоротних активів (основних засобів) зобов’язаний визначити 

податкові зобов’язання з ПДВ. 

Джерело: Головне управління ДФС у Херсонській області. 
 

4. Нарахування пені у разі самостійного виявлення платником заниження 

податкового зобов’язання з ПДВ 

Нагадуємо, що порядок нарахування пені визначено ст.129 Податкового кодексу України 

від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ). 

Відповідно до частини другої п.129.4 ст.129 ПКУ на суми грошового зобов’язання, 

визначеного пп.129.1.3 п.129.1 ст.129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх 

наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день 

прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відсотків річних 

облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день. 

Згідно з п.129.9 ст.129 ПКУ у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок 

самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст.50 ПКУ пеня, 

передбачена ст.129 ПКУ, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені 

протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати 

грошового зобов’язання, визначеного ПКУ. 
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У разі подання платником уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ після 

спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати 

грошового зобов’язання за звітний період, за який виправляється помилка, пеня 

нараховується за весь період заниження, починаючи з наступного дня за граничним 

терміном сплати ПДВ за звітний період, за який виправляється помилка, пеня 

нараховується за весь період заниження, починаючи з наступного дня за граничним 

терміном сплати ПДВ за звітний період, за який виправляється помилка, включаючи день 

погашення такого податкового зобов’язання. 

Джерело: Головне управління ДФС у Дніпропетровській області. 

 

5. Уряд запровадив порядок розстрочення зі сплати ПДВ при імпорті обладнання 

Кабінет Міністрів запроваджує механізм розстрочки зі сплати ПДВ при імпорті обладнання, 

яке не має аналогів в Україні і потрібне для модернізації виробничих потужностей. Рішення 

ухвалене на засіданні Уряду за пропозицією Прем’єр-міністра України Володимира 

Гройсмана, - повідомляє «Урядовий портал». 

«Обладнання, яке буде ввезено, – розстрочка на 24 місяці. Це означає, що обладнання буде 

одразу на 20% дешевше, - сказав Володимир Гройсман. - Це дозволить модернізувати 

виробництво, створити нові робочі місця, створити якісний продукт і буде конкурентним 

на світових ринках». 

Наразі тексту відповідної Постанови ще не оприлюднено. Тому невідомо, з якої дати 

почнуть діяти нові правила сплати ПДВ. Як тільки з'явиться відповідна інформація, одразу 

про неї повідомимо. Також щодо цього питання висловивcя Мінфін. 

Джерело: Кабінет Міністрів України. 

  

6. Оподаткування ПДВ медвиробів та лікарських засобів за ставкою 7%? 

ДФСУ у листі «Про особливості оподаткування ПДВ» від 05.02.2018р.                                     

№3375/7/99-99-15-03-02-17 роз'яснила, що операції з постачання на митній території 

України та/або ввезення на митну територію України лікарських засобів підлягають 

оподаткуванню ПДВ за ставкою 7% за умови, що такі лікарські засоби: 

- дозволені для виробництва і застосування в Україні; 

- внесено до Державного реєстру лікарських засобів України. «Оnline» версію реєстру 

можна переглянути тут. Зокрема, там можна отримати інформацію про зареєстровані в 

Україні лікарські засоби та інструкції для медичного застосування до них. 

Операції з постачання на митній території України та/або ввезення на митну територію 

України медичних виробів підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 7% за умови, що 

такі медичні вироби: 

- дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в 

Україні; 

- внесено до Державного реєстру медичної техніки і виробів медичного призначення або 

відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом 

про відповідність. 

Якщо при здійсненні операцій з постачання на митній території України та/або ввезення на 

митну територію України лікарських засобів/медичних виробів не дотримано хоча б однієї 

із зазначених умов, операції з постачання таких лікарських засобів/медичних виробів та їх 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/325195.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-zaprovadzhuye-normu-pro-rozstrochku-zi-splati-pdv-pri-importi-obladnannya
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-zaprovadzhuye-normu-pro-rozstrochku-zi-splati-pdv-pri-importi-obladnannya
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ввезення на митну територію України оподатковуються ПДВ у загальновстановленому 

порядку за ставкою 20%. 

Крім того, якщо медичні вироби були ввезені на митну територію України та/або придбані 

на митній території України до 01.01.2018р. з нарахуванням ПДВ за ставкою 20%, то, 

починаючи із зазначеної дати та за умови, що такі медичні вироби відповідають зазначеним 

вище вимогам, операції з їх постачання на митній території України підлягають 

оподаткуванню ПДВ за ставкою 7%. 

При цьому коригування сум ПДВ, включених до складу податкового кредиту з ПДВ на 

підставі митної декларації, оформленої за операцією з ввезення медичних виробів на митну 

територію України, та/або податкової накладної, складеної і зареєстрованої в ЄРПН за 

операцією з постачання медичних виробів на митній території України, що до 01.01.2018р. 

оподатковувалися за ставкою 20%, нормами ПКУ не передбачено. 

 

7. Постачання послуг з використанням матеріалів, які застосовуються у процесі їх 

виконання: заповнюємо ПН 

ДФСУ у листі «Про оподаткування ПДВ» від 01.02.2018р. №398/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

зазначила, що продавець при постачанні послуг з використанням матеріалів, що 

застосовуються у процесі виконання таких послуг, складає податкові накладні з 

урахуванням умов цивільно-правової угоди. 

Якщо цивільно-правова угода передбачає виконання робіт, а вартість матеріалів включена 

у вартість робіт, то у податковій накладній вказують номенклатуру та код згідно з ДКПП 

виконуваної роботи. При цьому номенклатура матеріалів, що використовуються, та їх коди 

згідно з УКТ ЗЕД у такій накладній не зазначається. 

Якщо відповідно до цивільно-правової угоди відбувається постачання 

матеріалів/обладнання та виконання робіт з їх технічного обслуговування, то, крім переліку 

виконуваних робіт (з кодами послуг згідно з ДКПП на них), необхідно вказувати і 

номенклатуру використовуваних матеріалів (із зазначенням їх коду згідно з УКТ ЗЕД). 

 

8. Як заповнювати РК для виправлення помилок у ПН 

Виправлення помилок у розділі Б у графах «Ознака імпортованого товару», «Одиниця 

виміру, «Код ставки (0% на 20% чи навпаки)», «Код пільги», «Код виду діяльності 

сільськогосподарського товаровиробника» податкової накладної здійснюється методом 

«сторно». 

Податківці вважають, що у такому випадку слід: 

1) виключити товарні позиції, що містять помилкове значення (зазначаються зі знаком «-»); 

2) додати товарні позиції, які містять правильні значення. При цьому, у графі 1 рядка 

доданої товарної позиції з правильними показниками зазначається новий черговий 

порядковий номер рядка податкової накладної, який не зазначався раніше в податковій 

накладній, що коригується.  

У такому випадку у графі 2 зазначається причина коригування – «виправлення помилки». 

Якщо платник податку при постачанні товарів/послуг, операції з постачання яких звільнені 

від оподаткування ПДВ, нарахував ПДВ із застосуванням ставки податку 20%, то з метою 

виправлення помилки такий платник зобов’язаний скласти розрахунок коригування до 

податкової накладної, у якому зазначається зі знаком «–» обсяг операції, до якого 

застосовувалась ставка 20%. Одночасно з цим платник податку зобов’язаний скласти нову 
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податкову накладну на операцію, що звільнена від оподаткування ПДВ, із зазначенням у 

такій податковій накладній дати складання, що відповідає даті настання першої події за 

такою операцією, та зареєструвати таку накладну в ЄРПН. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР (підкатегорія 101.16                          

категорія 101). 

 

9. Визнання податкового кредиту податковою накладною без позначки 

імпортованого товару 

Насамперед податківці у своєму листі «Про порядок віднесення сум ПДВ до податкового 

кредиту» від 30.01.2018р. №345/6/99-99-15-03-02-15/ІПК зауважили, що зареєстровані 

податкові накладні в ЄРПН є для отримувача товарів/послуг підставою для податкового 

кредиту. До того ж вони підкреслили, що серед затверджених обов'язкових реквізитів для 

ПН відсутній такий реквізит, як позначка імпортованого товару. 

Відповідно, заповнення чи незаповнення графи 3.2 розділу Б податкової накладної не 

впливає на право відображення податкового кредиту з ПДВ у покупця таких товарів, за 

умови правильного заповнення всіх обов’язкових реквізитів податкової накладної, її 

реєстрації в ЄРПН та дотримання інших вимог ПКУ щодо формування податкового 

кредиту. 

Звертаємо вашу увагу, що від статусу товару залежить заповнення графи 3.1 ПН, оскільки 

при постачанні імпортованих товарів слід вказували повний код УКТ ЗЕД (10 знаків). 

Тож, якщо постачальником графу 3.1 ПН заповнено правильно з врахуванням цієї 

особливості, і тільки не проставлено у графі 3.2  позначку, то покупець має право на 

податковий кредит за нею. 

Якщо ж графу 3.1 ПН було заповнено невірно, тобто зазначено менше 10 знаків коду, то 

податкового кредиту за такою ПН не виникатиме. 
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IV. ЄСВ та ПДФО 

1. Чи підлягає оподаткуванню ПДФО вартість проїзду працівника до місця 

відрядження, якщо він вибуває з місця відпочинку? 

У листі «Щодо відшкодування витрат на відрядження» від 31.01.2018р.                                        

№369/6/99-99-13-02-03-15/ІПК податківці зазначили, що будь-які витрати на відрядження 

не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за наявності документів, 

що підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю 

роботодавця/сторони, що відряджає. 

Проте, виконання наведених вище норм недостатньо. Так, у загальному випадку 

документально підтверджені витрати на проїзд під час відрядження, оплачені або 

відшкодовані роботодавцем, не є оподаткованим доходом працівника.  

Водночас у разі, якщо працівник відбув у відрядження не з основного місця роботи, а з 

місця відпочинку, що підтверджується транспортним квитком, який придбаний юрособою 

(роботодавцем) за власний рахунок, то вартість цього квитка включається до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника як додаткове благо та 

оподатковується ПДФО на загальних підставах. 

 

2. Ставки податку на доходи фізосіб та військового збору, за якими оподатковуються 

доходи, отримані у 2017 році 

Доходи громадян, які підпадають під обов‘язкове декларування, оподатковуються 

податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. 

Ставки податку на доходи фізичних осіб визначено ст.167 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ). 

Так, до доходів, отриманих у 2017 році, застосовуються наступні ставки податку на доходи 

фізичних осіб: 

- 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) 

(крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 ст.167 ПКУ) у тому числі, але не 

виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або 

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

з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; 

- 18 відсотків бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її 

індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового 

утримання, визначеної у п.п.164.2.19 п.164.2 ст.164 ПКУ, які отримуються платником 

податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом; 

- 18 відсотків – для доходу, який отримано від надання майна в лізинг, оренду або 

суборенду (строкове володіння та/або користування); 

- 18 відсотків - для пасивних доходів, крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 

п.167.5 ст.167 ПКУ; 

- 9 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних 

сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного 

інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток; 

- 5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, 

нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у 

вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами 

спільного інвестування); 
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- 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV ПКУ 

(наприклад: дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного 

податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, та дохід, отриманий платником 

податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів 

рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда; дохід від 

будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім’ї 

спадкодавця першого та другого ступенів споріднення); 

- 0 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV ПКУ 

(наприклад: об'єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та 

другого ступенів споріднення). 

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до пп.14.1.263 п.14.1 ст.14 ПКУ членами сім'ї 

фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу IV цього ПКУ вважаються її 

рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки. Статтею 174 ПКУ 

передбачено, що з 1 січня 2017 року об‘єкти спадщини, які успадковуються членами сім‘ї 

спадкодавця другого ступеня споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою податку. 

Ставка військового збору становить 1,5 відсотків від об'єкта оподаткування збором за 

доходами, визначеними ст.163 ПКУ. Разом з тим, пп.1.7 п.161 підрозділу 10 розділу ХХ 

Кодексу звільнено від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV 

цього 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, 165.1.52 п.165.1 ст.165 ПКУ. 

Джерело: Головне управління ДФС в Одеській області. 

 

3. Коли декларація про майновий стан і доходи не подається? 

ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що відповідно до п.179.2 ст.179 Податкового 

кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) обов’язок платника ПДФО щодо 

подання податкової декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним і 

податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи: 

- від податкових агентів, які згідно з IV розділом ПКУ не включаються до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу; 

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого 

(виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом ПКУ; 

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні 

договорів, за якими був сплачений податок відповідно до IV розділу ПКУ; 

- у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за 

нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст.174 

ПКУ. 

 

4. За найманого працівника, який є пенсіонером за віком, ЄСВ сплачується на 

загальних підставах 

Платниками єдиного внеску є, зокрема, роботодавці: підприємства, установи та організації, 

які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на 

інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами; 

фізичні особи - підприємці, які використовують працю інших осіб на умовах трудового 

http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/324273.html
https://blank.dtkt.ua/blank/35
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договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за 

цивільно-правовим договором. 

Єдиний внесок нараховується роботодавцями на суму нарахованої кожній застрахованій 

особі заробітної плати за видами виплат. 

До зазначених виплат застосовується ставка 22 %. 

Отже, пільг щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату пенсіонерів, які є 

найманими працівниками, не передбачено. 

Зазначена норма передбачена п.1 частина першої ст.4, п.1 частина першої ст.7 Закону 

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

страхування» від 08.07.2010р. №2464-VI. 

Джерело: Головне управління ДФС у Запорізькій області. 

 

5. Нові форми звітності та інструкції з ЄСВ - у проектах від Міністерства фінансів 

України 

Міністерство фінансів України відповідно до пункту 2 частини першої статті 15 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє про оприлюднення проекту 

наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку формування та 

подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування».  

Проект акта розроблено з метою приведення у відповідність до чинного законодавства 

наказу Міністерства фінансів України від 14.04.2015р. №435 у зв’язку із  прийняттям: 

- Закону України від 03.10.2017р. №2148-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»; 

- Закону України від 06.12.2016р. №1774-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України»; 

- Закону України від 19.10.2016р. №1692-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням патронату над дитиною»,  

- Закону України від 17.05.2016р. №1369-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та 

інвалідами I групи», якими внесені зміни до Закону України від 08.07.2010р.  №2464-VI 

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

страхування». 

Проект зазначеного нормативно – правового акта оприлюднений на офіційній сторінці 

Міністерства фінансів України в мережі Інтернет (www.minfin.gov.ua) у рубриці «Проекти 

нормативно-правових актів» підрозділу «Проекти документів» розділу «Аспекти роботи». 

 

6. Порядок подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ 

Відповідно до пп.«б» п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                                    

№ 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають 

статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для 

податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого 

органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування 

сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. 

Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається. 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/326331.html
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Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) та Порядок заповнення 

та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджені 

наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015р. №4 (далі – Порядок). 

У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених 

ст.102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій 

ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний 

надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на 

час подання уточнюючого розрахунку (п.50.1 ст.50 ПКУ). 

Податкова декларація, розрахунок, звіт (далі – податкова декларація) - документ, що 

подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, 

визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого 

здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються 

обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним 

законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і 

сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого 

(виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або 

сплаченого податку (п.46.1 ст.46 ПКУ). 

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань 

податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий 

розрахунок може подаватися як за звітний період так і за попередні періоди (п. 4.3 Порядку). 

У разі подання уточнюючого податкового розрахунку у клітинці «Уточнюючий» 

проставляється відмітка (п.3.1 Порядку). 

Відповідно до п.4.4 Порядку 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. Для заповнення також 

використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються 

контролюючими органами до податкового агента. 

Коригування показників розд. 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; 

- для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову 

інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію 

відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з 

яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. 

У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» - рядок на виключення, а в другому 

– «0» - рядок на введення. 

Джерело: Головне управління у Івано-Франківській області. 

 

http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/325435.html
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7. Як оподатковується безповоротна фінансова допомога? 

Повідомляємо, що згідно з пп.14.1.257 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI  (далі – ПКУ) безповоротна фінансова допомога – це: 

- сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими 

подібними договорами або без укладення таких договорів; 

- сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після 

списання такої безнадійної заборгованості; 

- сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не 

стягнута після закінчення строку позовної давності; 

- основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення 

строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові 

облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, 

нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних). 

Оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців визначено ст. 177 розд. ІV ПКУ. 

Об’єктом оподаткування фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування 

є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом 

(виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, 

пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (п.177.2 ст.177 

ПКУ). 

У разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження 

підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи 

оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку – 

фізичних осіб (п.177.6 ст.177 ПКУ). 

Оподаткування доходів платників податку – фізичних осіб регулюються розділом ІV ПКУ 

відповідно до п.162.1 ст.162 якого, платниками податку на доходи фізичних осіб є: фізична 

особа – резидент, яка отримує доходи, зокрема з джерел їх походження в Україні. 

Суми безповоротної фінансової допомоги, наданої фізичній особі включаються до складу 

оподатковуваного доходу як дохід у вигляді додаткового блага, що визначено пп.«г» 

пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ. 

Оскільки у даному випадку надана безповоротна фінансова допомога не є результатом від 

здійснення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що проводиться у 

порядку та за правилами передбаченими законодавством для такої категорії осіб, то така 

сума допомоги оподатковується за нормами встановленими ПКУ для оподаткування 

доходів фізичних осіб як додаткове благо. 

Крім того, відповідно до пп.1.2 п.16 прим.1 ст.16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ 

об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст.163 ПКУ. 

Пунктом 163.1 ст.163 ПКУ передбачено, що об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, 

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого серед іншого включається 

дохід, отриманий платником податку у вигляді додаткового блага (крім випадків, 

передбачених ст.165 ПКУ). 

Таким чином, сума отриманої безповоротної фінансової допомоги включається до складу 

загального місячного оподатковуваного доходу платника податку – фізичної особи та 

оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором 

за ставкою 1,5 %. 

Джерело: Головне управління ДФС у Донецькій області. 

http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/324633.html
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V. Спрощена система  

1. Податковий борг у єдинника є підставою для переведення на загальну систему 

оподаткування 

Нагадуємо платникам–спрощенцям що з січня поточного року відбулись зміни у реєстрації 

та анулюванні платників єдиного податку фізичних осіб - підприємців. 

Реєстрація суб’єктів господарювання платниками єдиного податку здійснюється протягом 

двох робочих днів від дати надходження заяви про перехід на спрощену систему 

оподаткування. 

Починаючи з січня 2017 року платниками єдиного податку першої-третьої груп не можуть 

бути платники, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку, 

мають податковий борг зі сплати податків та зборів, за якими визначені грошові 

зобов’язання, в тому числі, які не пов’язані із здійсненням господарської діяльності. 

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою. Проте, вона може бути анульована 

шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого 

органу. 

Наголошуємо, що платники єдиного податку зобов’язані перейти на загальну систему 

оподаткування за наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох 

послідовних кварталів. Перехід здійснюється в останній день другого із двох послідовних 

кварталів. 

У разі, якщо платник податків, за наявності податкового боргу, не перейшов на загальну 

систему оподаткування, то він буде виключений з реєстру платників єдиного податку за 

рішенням контролюючого органу. 

При цьому, такий платник податку зобов’язаний самостійно обчислити, задекларувати та 

сплатити суму податків і зборів за загальною системою оподаткування. 

Звертаємо увагу, що наявність податкового боргу по податкових зобов’язаннях, не 

пов’язаних з його господарською діяльністю, не є підставою для прийняття рішення про 

виключення такої фізичної особи-підприємця з реєстру платників єдиного податку. 

Джерело: Головне управління ДФС у Чернігівській області. 

 

2. Платники єдиного податку з 01.01.2018р. не сплачують авансові внески при 

виплаті дивідендів 

Повідомляємо, що Законом України від 07.12.2017р. №2245-VIII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» внесено зміни до пп.57.11.2 п.57.11 

ст.57 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI зі змінами та доповненнями 

(далі – ПКУ), а саме: починаючи з 01.01.2018р. платники єдиного податку звільняються від 

обов’яку нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті 

дивідендів. Так, обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток 

за визначеною п.136.1 ст.136 ПКУ ставкою покладається на будь-якого емітента 

корпоративних прав (крім платників єдиного податку), що є резидентом, незалежно від 

того, чи користується такий емітент пільгами зі сплати податку на прибуток, 

передбаченими ПКУ, чи у вигляді застосування ставки податку на прибуток іншої, ніж 

встановлено п.136.1 ст.136 ПКУ. 

Джерело: Головне управління ДФС у Дніпропетровській області. 

http://ch.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/326017.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/324259.html
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VІ. Інші зміни в законодавстві 

1. Чи можна використовувати старі форми касових документів: позиція ДФСУ 

Починаючи з 05.01.2018р. суб’єкти господарювання повинні використовувати для 

оформлення касових операцій касові документи, які відповідають вимогам типових форм, 

затверджених Постановою Національного банку України «Про затвердження Положення 

про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017р. №148. 

Нагадаємо, що Нацбанк пропонує надати можливість суб’єктам господарювання протягом 

шести місяців привести свою діяльність з використання форм первинного обліку касових 

операцій до вимог нового Положення №148. Проте поки що ці норми залишаються лише 

проектом. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР (підкатегорія 109.15 категорія 

109). 

 

2. Чи можливе невизнання контролерами звітності після отримання другої 

квитанції? 

Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється 

платниками відповідно до норм Законів України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» від 22.05.2003р. №851-IV та «Про електронний цифровий 

підпис» від 22.05.2003р. №852-IV, Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                               

№2755-VI (далі – ПКУ), Порядку обміну електронними документами з контролюючими 

органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017р. №557, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.08.2017р. за №959/30827 (далі – 

Порядок), які визначають взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу.  

Згідно з пунктом 12 розділу ІІ Порядку друга квитанція є підтвердженням про прийняття 

(реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного 

документа. 

Разом з тим, відповідно до пункту 49.11 та підпункту 49.11.1 пункту 49.11 статті 49 ПКУ у 

разі подання платником податків до контролюючого органу засобами електронного зв’язку 

податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 ПКУ, 

такий контролюючий орган зобов’язаний надати такому платнику податків письмове 

повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин 

такої відмови протягом п’яти робочих днів з дня її отримання. 

Згідно з пунктом 49.15 статті 49 ПКУ податкова декларація, надіслана платником податків 

або його представником поштою або засобами електронного зв’язку, вважається 

неподаною за умови її заповнення з порушенням норм пунктів 48.3 і 48.4 статті 48 ПКУ та 

надсилання контролюючим органом платнику податків письмової відмови у прийнятті його 

податкової декларації. 

Отже, контролюючий орган має право після отримання платником податків другої 

квитанції про прийняття (реєстрацію) податкової декларації надіслати такому платнику 

письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням 

причин такої відмови. 

Джерело: загальний інформаційно-довідковий ресурс ЗІР (під категорія 135.03                                

категорія 135). 
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3. Чи можуть органи держнагляду приходити на планові перевірки у 2018 році? 

Відповідно до вимог ст.6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007р.                         

№877-V дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення 

заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабміном. 

Разом з цим, станом на звітну дату, Кабміном перелік контролюючих органів, на які не 

поширюється дія Закону «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не затверджений. А тому, саме після 

затвердження такого переліку органи, які у ньому будуть зазначені, зможуть здійснювати 

планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Зважаючи на вказане, станом на звітну дату, у будь-яких органів державного нагляду 

(контролю), у тому числі Державної екологічної інспекції у Сумській області відсутнє 

право проводити планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності. 

Зауважимо, що наразі не оприлюднено навіть проекту відповідної постанови КМУ.  

Джерело: Державна регуляторна служба України. 

 

4. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується 

кумулятивно (шляхом множення коефіцієнтів) залежно від дати проведення 

 Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земель. 

Формування витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних 

ділянок здійснюється територіальними органами Держгеокадастру безоплатно у строк, що 

не перевищує трьох робочих днів з дати надходження відповідної заяви 

Також передбачена можливість on-line замовлення такого витягу за допомогою публічної 

кадастрової карти через офіційний веб-сайт Держгеокадастру. 

З 01.01.2015р. надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки здійснюється виключно через центри надання адміністративних послуг 

(ЦНАПи), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого 

самоврядування. 

З повним переліком ЦНАПів у розрізі регіонів можна ознайомитися на головній сторінці 

офіційного веб-сайту Держгеокадастру. 

Окремої уваги потребує норма п.271.2 ст.271 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. 

№2755-VI, якою передбачено, що рішення рад щодо нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно 

оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, 

що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової 

оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень 

застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. 

Джерело: Державна фіскальна служба України.  

 

http://www.drs.gov.ua/regionalni-novyny/sumska-oblast/derzhavnij-ekologichnij-inspektsiyi-u-sumskij-oblasti-rozpovily-pro-zakonodavchi-osoblyvosti-provedennya-planovyh-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-sferi-gospodarskoyi-diyalnosti-u-2018-rotsi/
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5. ДФС про подання звітності засобами Електронного кабінету 

Для подання звітності засобами Електронного кабінету користувачу необхідно в приватній 

частині (особистому кабінеті) вибрати режим «Введення звітності», який надає користувачу 

можливість створити, редагувати, підписати та надіслати звітність до контролюючих 

органів.  

У режимі «Введення звітності» в панелі навігації необхідно обрати відповідний фільтр, а 

саме: Рік, Період та Тип форми.  

За замовчуванням користувач отримує перелік всіх звітів за відповідний звітний період. 

Звітний період (місяць, квартал чи рік) визначається двома параметрами - роком та місяцем. 

Звертаємо увагу, що вибраний період Рік 2017 період грудень означає, що для перегляду і 

створення доступні форми щомісячної звітності за грудень 2017 року, квартальної за 4-й 

квартал 2017 року і річної за 2017 рік. 

Із запропонованого переліку форм, необхідно вибрати саме ту форму звітності, яка 

безпосередньо відповідає необхідному звітному періоду. 

 

6. Нове в обчисленні та сплаті екологічного податку у 2018 році 

Головне управління ДФС у Київській області повідомляє, що Законом України від 

07.12.2017р. №2245-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2018 році» внесені зміни до Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI (далі 

– ПКУ), зокрема, в частині справляння екологічного податку. Так, збільшені   порівняно з 

2017 на 11,2 % ставки екологічного податку, які повинні застосовуватися платниками 

податку при обрахуванні податкових зобов’язань з 1 січня 2018 року. 

Для екологічного податку ст.250 ПКУ визначено базовий податковий (звітний) період, що 

дорівнює календарному кварталу. 

Відповідно до п.250.2 ст.250 ПКУ, платники податку складають податкові декларації за 

формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015р. №715, та 

подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 

податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів: 

 - за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного 

кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах – за місцем 

розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів; 

- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 

понад установлений особливими умовами ліцензії строк – за місцем перебування платника 

на податковому обліку у контролюючих органах. 

Сплачується екологічний податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім 

днем граничного строку подання податкової декларації. 

Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань 

з цього податку у 2018 році вважаються за: 

-  ІV квартал 2017 року: 9 лютого 2018 року, а останнім днем сплати податку – 19 лютого 

2018 року; 

- I квартал ц.р.: 10 травня та 18 травня 2018 року відповідно; 

- ІІ квартал ц.р.: 9 серпня та 17 серпня 2018 року відповідно; 
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- ІІІ квартал ц.р.: 9 листопада та 19 листопада 2018 року відповідно; 

- ІV квартал ц.р.: 11 лютого та 19 лютого 2019 року відповідно. 

Платники податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди 

забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, 

відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які 

забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом 

України від 08.07.2010р. №2456-VI (із змінами внесеними Законом України від 07.12.2017р. 

№2233-VIIІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»: 

- 45% - до загального фонду державного бюджету (крім податку, що справляється за 

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове 

зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими 

умовами ліцензії строк) (далі – податок, що справляється за утворення радіоактивних 

відходів); 

- 55 % – до спеціального фонду місцевих бюджетів (крім податку, що справляється за 

утворення радіоактивних відходів), у тому числі: 

- до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних 

громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, – 25%; 

- обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим – 30 %; 

- бюджетів міст Києва та Севастополя – 55%. 

Податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів, на підставі ст.10 та п.6 ст.11 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIIІ, 

зараховується по 50 % до загального фонду державного бюджету та спеціального фонду 

державного бюджету. За рішенням платника податку сума податку може сплачуватися 

щомісяця в розмірі 1/3 частини планового обсягу за квартал із перерахунком за 

результатами базового податкового (звітного) періоду. 

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів 

забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом 

звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний 

контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву 

довільної форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного 

податку.  В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати Декларації відповідно до 

вимог ПКУ. 

Детальніше про порядок сплати екологічного податку в 2018 році можна дізнатись, 

ознайомившись із листом ДФС України «Про адміністрування у 2018 році екологічного 

податку» від 05.01.2018р. №466/7/99-99-12-03-04-17.  

Джерело: ДФС у м.Києві. 

 

7. Транспортний податок: визначення вартості автомобіля 

Звертаємо увагу платників, що відповідно до п.267.1 ст.267 Податкового кодексу України 

від 02.12.2010р. №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками 

транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають 

зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що 

відповідно до пп.267.2.1 п.267.2 ст.267 ПКУ є об’єктами оподаткування. 

http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/325666.html
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Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти 

років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, 

за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового 

(звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу 

пального. 

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального 

розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових 

автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та 

середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі 

дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип 

пального (пп.267.2.1 п.267.2 ст.267 ПКУ). 

Джерело: Головне управління ДФС у Дніпропетровській області. 

 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/325509.html

