
 

 

 

 

 

 

Огляд актуальних новин законодавства 

за травень 2014 року 

Зміст 

 

1. ДЕКЛАРАЦІЯ З ПДВ ЗНОВУ ЗАЗНАЄ ЗМІН ................................................................... 2 

2. РОЗБІЖНОСТІ В ГРИФІ «ЗАТВЕРДЖЕНО» ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ НЕ 

ЗАВЖДИ Є ПОРУШЕННЯМ ...................................................................................................... 3 

3. ІНЖИНІРИНГОВІ ПОСЛУГИ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО 

ВИТРАТ .......................................................................................................................................... 4 

4. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ПРОЕКТНИХ РОБІТ ................................................. 5 

5. ЯКЩО АВАНС НА ЛІКИ ОТРИМАНИЙ ДО 01.04.2014 РОКУ, ТО ПРИ ЇХ 

ПОСТАЧАННІ ПДВ НЕ НАРАХОВУЄТЬСЯ ........................................................................... 6 

6. ВІДСУТНІСТЬ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЇ НАКЛАДНОЇ ЗА НАЯВНОСТІ 

ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ НЕ ВПЛИВАЄ НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ....................... 7 

7. ЩОДО ВІДРЯДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ........................................................................... 8 

8. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ СУТТЄВОСТІ ............................................................ 9 

9. ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ........................................................... 10 

10. ЗМІНИ ДО КІЛЬКОХ П(С)БО ............................................................................................ 11 

11. ПОВТОРНО ВІДПРАВЛЯТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗВІТНІСТЬ У РАЗІ НЕОТРИМАННЯ 

КВИТАНЦІЙ НЕ ЗАБОРОНЕНО .............................................................................................. 12 

12. ЗВІТ ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ, ПОДАНИЙ ДО 1 ТРАВНЯ, ПОВТОРНО 

ПОДАВАТИ НЕ ПОТРІБНО ...................................................................................................... 13 

13. ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОЇ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ЩОМІСЯЧНІЙ ЗВІТНОСТІ ............................................................ 14 
 

  



                                                                                                                               ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА  
  

 

2 

 

1. ДЕКЛАРАЦІЯ З ПДВ ЗНОВУ ЗАЗНАЄ ЗМІН  

На офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України розміщено проект 

наказу Міністерства фінансів України, яким запропоновано оновлені форми звітності з 

ПДВ, а саме: 

 - податкову декларація з податку на додану вартість;  

 - уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з 

виправленням самостійно виявлених помилок; 

 - розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не 

зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у 

тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими    платниками податків, 

на митній території України.  

Необхідність оновлення форми декларацій зумовлена змінами, внесеними Законами «Про 

запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в 

Україні» від 27.03.2014р. № 1166-VII та «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих 

неузгодженостей норм законодавства» від 10.04.2014р. № 1200-VII. Цими законами, 

зокрема, встановлено з 1 квітня 2014р. ставку ПДВ 7 %  на ліки та медичні вироби. 

  

http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2014-rik/63200.html
http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2014-rik/63200.html
http://minrd.gov.ua/data/normativ/000/001/63200/deklarats_ya_PDV.xls
http://minrd.gov.ua/data/normativ/000/001/63200/utochn_dekl_PDV.xls
http://minrd.gov.ua/data/normativ/000/001/63200/utochn_dekl_PDV.xls
http://minrd.gov.ua/data/normativ/000/001/63200/Rozrahunok_po_nerezidentam.xls
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2. РОЗБІЖНОСТІ В ГРИФІ «ЗАТВЕРДЖЕНО» ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ НЕ 

ЗАВЖДИ Є ПОРУШЕННЯМ 

Лист Головного управління Міністерства доходів у м. Києві «Про гриф «Затверджено» 

форми податкової накладної» від 20.05.2014р. № 4487/10/26-15-11-01-06. 

Міністерство доходів у м. Києві  у листі від 20.05.2014р. № 4487/10/26-15-11-01-06 

нагадало, що порушенням порядку заповнення  податкової накладної вважається 

насамперед: 

- відсутність у податковій накладній хоча б одного показника, який є обов’язковим 

реквізитом податкової накладної  згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України 

від 02.12.2010р. № 2755-VI; 

- невідповідність показників, зазначених у податковій накладній, умовам 

постачання  (ціна, вартість, номенклатура, кількість товару, тощо). 

Використання в грифі «ЗАТВЕРДЖЕНО» податкової накладної різного формату дати або 

скороченої назви Міністерства замість повної не є підставою для визнання цієї податкової 

накладної такою, що складена з порушенням, та підставою для виключення такої 

податкової накладної зі складу податкового кредиту. 

http://dtkt.com.ua/show/0sid0111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%CF%EE%E4%E0%F2%EA%EE%E2%E0+%ED%E0%EA%EB%E0%E4%ED%E0&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=6&search.y=8&search=%21
http://online.dtkt.ua/Book/bb63ed71-fd04-4cb4-ac7f-9286070e0329/navPoint-198#s201
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3. ІНЖИНІРИНГОВІ ПОСЛУГИ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО 

ВИТРАТ  

 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо витрат на послуги з інжинірингу від 

нерезидента» від 14.04.2014р.  № 6597/6/99-99-19-03-02-15. 

Міністерство доходів і зборів України у листі від 14.04.2014р. № 6597/6/99-99-19-03-02-15 

підтвердила свою позицію щодо витрат на послуги з інжинірингу від 

нерезидента, викладену раніше у листі від 13.11.2013р. № 15277/6/99-99-19-03-02-15 

Зокрема, якщо підприємство одержує за зовнішньоекономічним договором від 

нерезидента послуги з інжинірингу та обладнання згідно з відповідним контрактом не 

імпортується, то витрати, понесені (нараховані) у зв’язку з придбанням у нерезидента 

послуг з інжинірингу, не включаються до складу витрат підприємства. 

Окрім того, податківці зазначили, що вирішення цього питання можливе шляхом внесення 

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

  

http://online.dtkt.ua/Book/bb63ed71-fd04-4cb4-ac7f-9286070e0329
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4. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ПРОЕКТНИХ РОБІТ 

 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Про строк відображення в інтегрованій 

картці суми заниження бюджетного відшкодування ПДВ, а також про обкладення ПДВ 

проектних робіт» від 30.04.2014р. № 4005/26-15-11-01-06. 

Міндоходів у листі від 30.04.2014р. № 4005/26-15-11-01-06 зазначило, що операція з 

постачання платником ПДВ резиденту інжинірингових послуг, які 

відповідають  визначенню, наданому в пп. 14.1.85 п. 14.1. ст. 14 р.V Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ), в тому числі  проектних робіт, підлягає 

оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою, оскільки місцем 

постачання таких послуг вважається місце постачання  їх на митній території України. 

У разі, якщо постачання  інжинірингових послуг здійснюється нерезиденту, то така 

операція не підпадає під визначення об’єкта оподаткування, оскільки місцем постачання 

таких послуг вважається місце постачання їх за межами митної території України. 

Інжинірингові послуги, в тому числі проектні роботи, для об’єкта нерухомості, 

розташованого на митній території України, які не увійшли до переліку, визначеного у              

пп. 14.1.85 п. 14.1 ст. 14 р. II ПКУ, є об’єктом оподаткування ПДВ, а місце їх постачання 

визначається за правилами, встановленими  пп. «в» пп. 186.2.2  п. 186.2 ст. 186 р. V ПКУ. 
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5. ЯКЩО АВАНС НА ЛІКИ ОТРИМАНИЙ ДО 01.04.2014 РОКУ, ТО ПРИ ЇХ 

ПОСТАЧАННІ ПДВ НЕ НАРАХОВУЄТЬСЯ  

 

Головне управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві нагадує, що якщо 

перша подія операції з постачання лікарських засобів (або оплата товару або його 

відвантаження) відбулася до дати запровадження оподаткування таких операцій за 

ставкою 7% (до 1 квітня 2014 року), то на дату настання другої події (після 1 квітня 2014 

року) сума податку на додану вартість не нараховується. При цьому таку операцію 

необхідно було відобразити в податковій звітності за звітний (податковий) період, на який 

припадає дата здійснення першої події  - отримання авансу (до 1 квітня 2014 року). 

В той же час при проведенні операцій з постачання лікарських засобів за бюджетні кошти 

податкові зобов’язання не нараховуватимуться лише у випадку, якщо першою подією 

була їх оплата, яка відбулася до 1 квітня 2014 року (згідно з пунктом 187.7 статті 187 

розділу V Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань при здійсненні операцій з 

постачання за бюджетні кошти є дата оплати). Якщо оплата за поставлені до 01.04.2014р. 

за рахунок бюджетних коштів лікарські засоби проводиться з 01.04.2014р., то на дату 

оплати нараховується податок на додану вартість за ставкою 7 відсотків. 

Якщо з 01.04.2014р. згідно з умовами договорів змінюється вартість (ціна) лікарських 

засобів, поставлених до 01.04.2014р. в режимі звільнення від оподаткування податком на 

додану вартість (крім поставлених та не оплачених до 01.04.2014р. за рахунок бюджетних 

коштів лікарських засобів), то суми податку на додану вартість за такою операцією не 

нараховуються і в розрахунку коригування, що складається до податкової накладної, не 

зазначаються. 

Постачальником лікарських засобів такі коригування відображаються в рядку 8.1.1 

розділу І декларації, а покупцем – в рядку 16.1.1 розділу ІІ декларації. 
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6. ВІДСУТНІСТЬ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЇ НАКЛАДНОЇ ЗА НАЯВНОСТІ 

ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ НЕ ВПЛИВАЄ НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ  

 

Лист Головного управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві «Щодо права на 

податкові витрати та податковий кредит з ПДВ у разі відсутності ТТН» від 08.05.2014р.                          

№ 4151/10/26-15-11-01-06. 

ГУ Міндоходів у м. Києві у листі від 08.05.2014р. № 4151/10/26-15-11-01-06 розглянуло 

питання щодо права на податкові витрати та податковий кредит з ПДВ у разі 

відсутності товарно-транспортної накладної (далі - ТТН). 

1. Право на податкові витрати 

Відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, 

товарно-транспортна накладна – це єдиний для всіх учасників транспортного процесу 

юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, 

обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та 

бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку 

виконаної роботи. Крім того, первинна транспортна документація відноситься до 

первинних документів, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік. Отже, 

підприємство, що сплатило за послуги з перевезення вантажу, для врахування вартості 

таких послуг у складі витрат при обчисленні податку на прибуток повинно мати 

належним чином оформлену первинну транспортну документацію, що підтверджує 

одержання послуг з перевезення вантажів. 

З огляду на це, у разі відсутності первинної транспортної документації, у тому числі ТТН, 

при обчисленні об’єкта оподаткування платник податку не має підстав їх врахувати при 

формуванні собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів, виконаних 

робіт, наданих послуг. 

2. Право на податковий кредит 

До податкового кредиту не відносяться суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку 

з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені 

накладними, оформленими з порушенням вимог ст. 201 Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. № 2755-VI, далі - ПКУ ) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими 

документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ. 

Отже, відсутність товарно-транспортної накладної за наявності правильно 

оформленої податкової накладної не може впливати на податковий кредит платника 

податків. 

 

http://dtkt.com.ua/show/0sid0111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%D2%EE%E2%E0%F0%ED%EE-%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%E0+%ED%E0%EA%EB%E0%E4%ED%E0&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=9&search.y=9&search=%21
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98
http://online.dtkt.ua/Book/bb63ed71-fd04-4cb4-ac7f-9286070e0329/navPoint-198#s201
http://online.dtkt.ua/Book/bb63ed71-fd04-4cb4-ac7f-9286070e0329/navPoint-198#s201
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7. ЩОДО ВІДРЯДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

Лист  Міністерства доходів і зборів України «Щодо практичного застосування норм 

Податкового кодексу України при витратах на відрядження» від 25.11.2013р.                                    

№ 16039/6/99-99-19-03-02-15. 

1. Продовження відрядження 

Будь-які витрати на відрядження можуть бути включені до складу витрат платника 

податку за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з 

діяльністю такого платника податку, зокрема (але не виключно) таких: 

- запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю платника 

податку; 

- укладеного договору чи контракту; 

- інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-

правові відносини; 

- документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або 

симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською 

діяльністю платника податку. 

Таким чином, при продовженні терміну відрядження у зв’язку з виробничою необхідністю 

за наявності відповідного наказу та підтвердних документів витрати на відрядження 

відшкодовуються працівнику. При затримці у відрядженні з причин, що не пов'язані з 

госпдіяльністю платника податку, витрати, здійснені при такій затримці, не можуть бути 

враховані при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток. 

2. Підтвердження правомірності надання пільги з туристичного збору 

Позиція податківців з цього питання викладена, зокрема, у листах від 29.04.2011р.                     

№ 12291/7/15-0717 та від 20.08.2012р. № 1091/0/71-12/15-2217м. В цих листах зазначено, 

що для підтвердження правомірності надання пільги з туристичного збору податковий 

агент повинен мати копії відповідних документів, що підтверджують належність особи до 

пільгової категорії. Без таких документів особи визнаються платниками туристичного 

збору на загальних підставах. 

3. Витрати на відрядження посадових осіб 

Витрати на відрядження осіб, які є членами керівних органів платника податку чи 

перебувають із ним у трудових відносинах, враховуються під час визначення об'єкта 

оподаткування податком на прибуток платника податку згідно з пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 

Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI. При цьому зазначені витрати 

можуть бути включені до складу податкових лише за наявності підтвердних документів. 

Відповідно до ст. 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. № 436-IV 

управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові 

особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду 

товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства. Посадовими особами 

товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії 

(ревізор), а у разі створення ради товариства (спостережної ради) - голова і члени цієї 

ради. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються 

законом. 

http://dtkt.com.ua/show/2cid08743.html
http://dtkt.com.ua/show/2cid08743.html
http://dtkt.com.ua/show/2cid09712.html
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8. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ СУТТЄВОСТІ  

Лист Міністерства фінансів України «Щодо застосування критерію суттєвості» від 

28.03.2014р. № 31-08420-07/23-639/1/1084. 

Міністерство фінансів України зазначило, що питання суттєвості не визначено 

нормативно-правовими актами. Установою самостійно встановлюється суттєвість 

окремих господарських операцій та об'єктів обліку з урахуванням особливостей діяльності 

установи та необхідності виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення 

результатів, що розкривається в наказі про облікову політику. 

Згідно з роз'ясненнями Міністерства фінансів, наданими листом від 29.07.2003р.                               

№ 04230-04108, суттєвість - це характеристики облікової інформації, які визначають її 

здатність впливати на рішення користувачів фінансової звітності. 

Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів 

обліку може прийматися величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової 

вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості. 
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9. ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Лист Міністерства фінансів України «Про класифікацію основних засобів» від 

28.03.2014р.  № 31-08410-07-21/6647. 

Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 27.04.2000р. № 92, об'єкт основних засобів - це: 

- закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно 

відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; 

- відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного 

призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, 

керування та єдиний фундамент, внаслідок чого кожен предмет може виконувати свої 

функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; 

-інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що 

контролюється підприємством/установою. 

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, що мають різний термін 

корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в 

бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів. 

При визначенні групи об'єкта основних засобів здійснюється його класифікація за класами 

або типами основних засобів згідно з Державним класифікатором ДК 013-97, 

затвердженим наказом Держстандарту від 19.08.1997р. № 507. При цьому враховуються 

функціональне призначення, технічні характеристики, умови використання при виконанні 

певної роботи об'єктів основних засобів, тощо. 
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10. ЗМІНИ ДО КІЛЬКОХ П(С)БО 

Лист Міністерства фінансів України «Щодо обліку валютних операцій та курсових 

різниць у зв'язку зі зміною курсу НБУ посеред дня» від 14.05.2014р. № 31-08410-07-27-

11387. 

Міністерство фінансів України у листі від 14.05.2014р. № 31-08410-07-27-11387 

розглянуло питання щодо обліку валютних операцій та курсових різниць у зв’язку зі 

зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют, який встановлюється Національним 

банком після 14:00. 

Міністерство повідомило, що на сьогодні підготовлено проект наказу «Про затвердження 

Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з 

бухгалтерського обліку», яким вносяться зміни до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. Зокрема, будуть внесені зміни і до  П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000р. № 193, щодо 

уточнення порядку застосування офіційного курсу валют при визначені курсових різниць.  

  

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3fart_id=399250&cat_id=392447
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3fart_id=399250&cat_id=392447
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3fart_id=399250&cat_id=392447
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11. ПОВТОРНО ВІДПРАВЛЯТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗВІТНІСТЬ У РАЗІ 

НЕОТРИМАННЯ КВИТАНЦІЙ НЕ ЗАБОРОНЕНО 

ДПІ в Оболонському районі ГУ Міністерства доходів у м. Києві звертає увагу платників, 

що у разі неотримання першої квитанції платник протягом дня може вдруге надіслати 

звітність в електронному вигляді. Отже, обмежень щодо надсилання платником протягом 

одного дня декількох звітних документів в електронному вигляді за податковими 

деклараціями та розрахунками немає. 

Крім того, платник має право повторно відправляти податкові декларації, розрахунки у 

разі виправлення помилок до закінчення граничного строку подання декларації, вказавши 

при цьому тип документа «звітний новий». 

Якщо платник надіслав до органу доходів і зборів кілька примірників одного податкового 

документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом 

вважається електронний документ, отриманий органом доходів і зборів останнім за умови, 

що його було прийнято до бази даних органу доходів і зборів та платнику надійшла про це 

друга квитанція. 
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12. ЗВІТ ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ, ПОДАНИЙ ДО 1 ТРАВНЯ, 

ПОВТОРНО ПОДАВАТИ НЕ ПОТРІБНО 

ДПІ у Дніпровському районі у м. Києві нагадує, що звіт про контрольовані операції у 

межах адміністрування трансфертного ціноутворення подаватиметься до 1 жовтня 2014 

року. 

Такі зміни ухвалені Верховною Радою України. Закон вступить в дію після 

оприлюднення. 

Суб’єкти господарювання, які вже подали звіт до 1 травня 2014 року, зможуть не подавати 

цей звіт повторно, тобто до 1 жовтня 2014 року. 

У разі виявлення платниками податків к поданій звітності помилок, вони зможуть 

самостійно їх виправити та надіслати виправлену звітність до 1 жовтня 2014 року. 

Відповідно до ухваленого 13 травня Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо трансфертного ціноутворення», не застосовуватимуться штрафи у 

зв’язку із самостійним коригуванням грошових зобов’язань, пов’язаних із коригуванням 

цін у контрольованих операціях за період з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року. 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/105
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13. ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОЇ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ЩОМІСЯЧНІЙ ЗВІТНОСТІ 

ГУ Пенсійного фонду в Чернівецькій області роз'яснило, в яких випадках можна в 

таблицю 6 Звіту по єдиному соціальному внеску вносити від’ємні значення сум 

нарахованої заробітної плати. 

З 01.10.2013р. прийом та обробку звітів про суми нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюють органи доходів і зборів 

України, тому страхувальник при формуванні згаданої вище звітності повинен керуватися 

вимогами Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013р.                             

№ 454 (далі - Порядок). 

Згідно з Порядком внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) 

допускається лише в наступних випадках: 

- при відображені сум перерахунків заробітку (доходу), що пов'язані з уточненням 

кількості відпрацьованого часу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю за місяць, в 

якому особа перебувала на лікарняному; 

- при відображені сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій 

непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, а саме за ті місяці, в яких особа 

перебувала у відпустці або на лікарняному; 

- при відображенні сторнованих сум допомоги з тимчасової непрацездатності та 

допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах. 

Отже слід зазначити, що знак мінус може використовуватися лише при необхідності 

проведення сторнування нарахованих раніше виплат, і тільки у перелічених вище 

випадках. 

 

 

http://blank.dtkt.ua/taxes/socvznos
http://dtkt.com.ua/show/2cid010348.html
http://dtkt.com.ua/show/2cid010348.html

