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1. ТЕРМІН ПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО БЕНЕФІЦІАРІВ ПРОДОВЖЕНО 

26 травня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» 

від 21.05.2015р. № 475-VIII. 

Зміни, які внесено Законом № 475-VIII: 

1) Юридичні особи, зареєстровані до 25.11.2014р., зобов’язані упродовж 10 місяців 

(раніше - 6 міс.) з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних 

осіб та публічних діячів» від 14.10.2014р. № 1701-VII подати державному реєстратору 

відомості: 

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

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

– юридична особа, 

 - або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера). 

Таким чином, граничним строком подання державному реєстратору інформації про 

кінцевих бенефіціарних власників (форма № 4) тепер є 25.09.2015р. 

Тепер потрібно подавати інформацію не лише про наявність кінцевих бенефіціарів 

власників (контролерів), а й про відсутність таких власників.  

2) З кола осіб, які повинні подавати таку інформацію, тепер виключено: 

 - юридичних осіб, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких 

інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається 

відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003р.  № 755-IV. Йдеться про 

політичні партії, творчі спілки та їх територіальних осередки, адвокатські об'єднання, 

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

держоргани, органи місцевого самоврядування та їх асоціації. 

 - юридичних осіб, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо 

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

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

бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи. 

3)  У разі неподання юридичною особою зазначеної інформації до 25.09.2015р. особи, 

відповідальні за подання такої інформації, притягуються до відповідальності. 
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2. ЗАКОНОПРОЕКТ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ (ЩОДО УСУНЕННЯ 

НЕУЗГОДЖЕНОСТЕЙ)» 

На офіційному сайті Міністерства фінансів України оприлюднено законопроект «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо усунення 

неузгодженостей)». 

Основне завдання документа - усунення ряду неузгодженостей у податковому 

законодавстві, забезпечення чіткого розуміння платниками податків та контролюючими 

органами норм законодавства, поліпшення адміністрування податків. 

Проектом, зокрема, пропонується: 

- максимально наблизити податкові визначення понять «основні засоби» і «нематеріальні 

активи» до бухгалтерських, а також розширити перелік об'єктів, які не підлягають 

податкової амортизації; 

- ввести визначення поняття «малоцінні необоротні матеріальні активи», а допустимий 

термін їх корисного використання встановлювати відповідно до облікової політики 

підприємства; 

- повсюдно виключити з Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI згадку 

про податкові різниці (нагадаємо, що П(С)БО «Податкові різниці» скасовано наказом 

Міністерства фінансів України від 31.03.2015р. № 391); 

- об'єктом оподаткування транспортним податком визначити легкові автомобілі, з року 

випуску яких пройшло не більше 5 років і у яких об'єм циліндрів двигуна понад 3 000    

куб. см; 

- у Законі України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 

26.06.1997р. № 400/97-ВР фізичних осіб, які проживають у зонах гарантованого 

добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, включити до 

переліку осіб, які сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при 

здійсненні операцій купівлі іноземної валюти в готівковій формі.  
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3. ПРОДОВЖЕНІ ДО 18 МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ МОБІЛІЗОВАНИМ ПРАЦІВНИКАМ  

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

України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову 

службу під час особливого періоду» (базовий законопроект від 09.02.2015р. № 2079).  

Законодавчим актом збільшено з 12 до 18 місяців тривалість надання гарантій щодо 

збереження місця роботи, посади громадянам України, які проходять військову службу 

під час особливого періоду. Змінами до ст. 119 Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971р. уточнено, за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на 

особливий період та підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням 

демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку із прийняттям на військову 

службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються 

місце роботи, посада і компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві, в 

установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від 

підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах 

середнього заробітку здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Законом також надано відстрочку від призову на строкову військову службу для 

продовження професійної діяльності педагогічним працівникам із повною вищою 

освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови 

повного навантаження на обійманій посаді на весь період їхньої роботи за фахом. 

Відповідні зміни внесені до ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» від 25.03.1992р. № 2232-XII. 
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4. ЗАТВЕРДЖЕНО ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ, ОПЕРАЦІЇ З РЕЗИДЕНТАМИ ЯКИХ Є 

КОНТРОЛЬОВАНИМИ 

Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають 

критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 

Податкового кодексу України» від 14.05.2015р.  № 449-р. 

Кабмін розпорядженням від 14.05.2015р. № 449-р затвердив Перелік держав (територій), 

які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI. 

Ці країни відповідають наступним критеріям: 

- ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше 

процентних пунктів нижче, ніж в Україні; 

- не розкривають в публічному доступі інформацію про структуру власності юридичних 

осіб; 

- з Україною не укладено міжнародні договори про обмін інформацією. 

Уряд щорічно визначає перелік держав, резиденти яких виступають сторонами 

контрольованих господарських операцій, що впливають на об'єкт оподаткування для цілей 

нарахування податку на дохід підприємств  
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5. ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

На офіційному сайті Міністерства фінансів України опубліковано проект наказу «Про 

затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з 

бухгалтерського обліку». 

Документом, зокрема, заплановано доповнити рахунок 31 «Рахунки в банках» 

субрахунками 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» і 316 «Спеціальні рахунки 

в іноземній валюті». 

При цьому субрахунок 315 буде призначений для обліку коштів на рахунку в системі 

електронного адміністрування ПДВ, відкритому платнику податків у Казначействі, а 

також для обліку коштів на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та / або органі 

Казначейства відповідно до законодавства. 

В той же час, на субрахунку 316 Мінфін пропонує враховувати кошти в іноземній валюті, 

що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі суми 

коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу відповідно до 

законодавства. 

Крім того, планується усунути деякі неузгодженості норм П(С)БО 7 «Основні засоби», 

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

П(С)БО) та П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. № 39 (далі – П(С)БО 25) з 

діючими нормами Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI ПКУ (далі – 

ПКУ). 

Так, з П(С)БО 7 пропонується виключити норму, що передбачає право збільшити первісну 

(переоцінену) вартість основних засобів на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та 

ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством. 

У свою чергу, з переліку суб'єктів, які застосовують норми П(С)БО 25 приберуть так 

званих «нульовиків» - суб'єктів малого підприємництва, які відповідають критеріям                     

п. 154.6 ст. 154 ПКУ (в редакції від 25.12.2014р).  
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6. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ОПЕРАЦІЙ В 

ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ  

Лист Державної фіскальної служби України від 05.05.2015р.  № 16030/7/99-99-19-07-02-17 

«Про роз'яснення з питань оподаткування податком на прибуток операцій в іноземній 

валюті». 

У листі № 16030/7/99-99-19-07-02-17 ДФС роз'яснила нюанси оподаткування податком на 

прибуток операцій в іноземній валюті. 

Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті здійснюється згідно з п. 153.1 

ст. 153 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ) у редакції, 

чинній до 01.01.2015р. 

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, 

заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) 

ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових 

різниць) - у складі витрат платника податку (пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 ПКУ). 

Облік операцій в іноземній валюті регулюється Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України від 10.08.2000р. № 193 (далі - П(С)БО 21). Пунктом 4 

П(С)БО 21 визначено, що курсова різниця - це різниця між оцінками однакової кількості 

одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. 

У податковому обліку позитивне значення курсових різниць, визначене відповідно до 

п. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 ПКУ, банківською установою включається до складу доходу від 

операційної діяльності, іншими платниками податку - до складу інших доходів. 

Відповідно до положень п. 137.4 ст. 137 ПКУ датою отримання доходів, які враховуються 

для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, у якому такі доходи визнаються 

згідно з цією статтею, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), 

визначений з урахуванням норм цього пункту та ст. 159 ПКУ. 

Податкові витрати за операціями в іноземній валюті формуються згідно з вимогами 

пп. «а» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 ПКУ та відносяться до інших операційних витрат, які 

включаються до складу витрат у періоді, в якому вони були здійснені (п. 138.5 ст. 138 

ПКУ). 

Тобто визначені за правилами бухгалтерського обліку курсові різниці від перерахунку 

операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти для цілей 

оподаткування податком на прибуток визнаються доходами та/або витратами у звітному 

періоді їх виникнення відповідно до вимог ПКУ. 
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7. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ 

КОНТРОЛЬОВАНИМИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо окремих питань застосування 

трансфертного ціноутворення» від 12.03.2015р.  № 5145/6/99-99-19-02-02-15. 

У листі від 12.03.2015р. № 5145/6/99-99-19-02-02-15 фахівці фіскального відомства 

зазначають, що операція із залученням посередників вважається контрольованою тільки в 

тому випадку, якщо пов'язаними особами є нерезиденти. 

Нагадуємо, що відповідно до пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ) для цілей нарахування податку на 

прибуток підприємств контрольованими операціями є: 

а) господарські операції, які впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких 

операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами; 

б) господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів. 

До того ж для визнання операцій контрольованими повинні одночасно виконуватися такі 

умови: 

 - загальний обсяг доходу платника податків та/або його пов’язаних осіб від усіх видів 

діяльності, що враховується під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток, 

має перевищувати 20 млн. грн. за відповідний податковий (звітний) календарний рік;  

- обсяг групи таких господарських операцій платника податків та/або його пов’язаних осіб 

з одним контрагентом має перевищувати 1 млн. грн. (без ПДВ) або 3% доходу, що 

враховується під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток, платника 

податків за відповідний податковий (звітний) рік (пп. 39.2.1.7 п. 39.2 ст. 39 ПКУ). 
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8. РОЗ‘ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 

Протягом дії системи електронного адміністрування ПДВ у тестовому режимі (до 1 липня 

2015 року або до дати, визначеної в окремому рішенні Верховної Ради України про 

скорочення терміну перехідного періоду) платники податку самостійно зараховують на 

електронні рахунки кошти з власних поточних рахунків, у сумах, необхідних для сплати 

до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку, задекларованих ними в 

податковій звітності з ПДВ.  

Після закінчення тестового режиму для реєстрації податкових накладних в ЄРПН платник 

податку повинен мати достатню суму податкового кредиту, підтверджену 

зареєстрованими в ЄРПН «вхідними» податковими накладними, сплатою ПДВ при 

імпорті товарів та (за недостатності таких сум) коштами на його рахунку у системі 

електронного адміністрування ПДВ.  

З 01.07.2015р. на рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ платники податку 

зараховують кошти у сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що надає право для 

реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування.  

Поповнення електронного рахунка платника ПДВ за рахунок інших джерел, наприклад, з 

поточних рахунків інших осіб, не передбачено.  

Роз‘яснення щодо застосування системи електронного адміністрування ПДВ наведені у 

листі ДФС України «Про систему електронного адміністрування ПДВ» від 19.01.2015р.                      

№ 1403/7/99-99-19-03-01-17. 
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9.  ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКУ № 1ДФ 

ДФС України на своєму сайті оприлюднила листівку «Як у податковому розрахунку за ф. 

1ДФ заповнюються графи 3, 3а та 4, 4а рядків «Військовий збір» та «Оподаткування 

процентів», якщо дохід нараховано в одному місяці, а виплачено в іншому» від       

15.05.2015р. № б/н.  

У цьому документі податківці, зокрема, зазначають, що порядок відображення відомостей 

у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» 

податкового розрахунку за ф. 1ДФ (далі - розділ II) такий:  

- у рядку «Оподаткування процентів» загальна сума доходу, нарахованого у вигляді 

відсотків, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) та 

загальна сума перерахованого до бюджету ПДФО відображаються у грошовій формі, 

вираженій у національній валюті (у гривнях із копійками). Відомості про фізичну особу - 

платника податку, якій нараховані доходи у вигляді відсотків, не зазначаються;  
 

- у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» загальна сума нарахованого 

доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума виплаченого доходу у вигляді 

виграшів (призів) у лотерею, загальна сума нарахованого ПДФО та загальна сума 

перерахованого до бюджету ПДФО відображаються у грошовій формі, вираженій у 

національній валюті (у гривнях із копійками). Відомості про фізичну особу - платника 

податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються;  
 

- у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу, загальна сума 

виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума 

перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, 

вираженій у національній валюті (у гривнях із копійками). Відомості про фізичну особу - 

платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не 

зазначаються. При цьому якщо дохід нараховано в одному місяці, а виплачено в іншому 

(наприклад, за березень у квітні), то графи 3, 3а та 4, 4а рядків «Військовий збір» та 

«Оподаткування процентів» розділу II податкового розрахунку за ф. 1ДФ заповнюються 

аналогічно відповідним графам розділу I такого розрахунку.  
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10. ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про застосування штрафних санкцій» від 

24.04.2015р. № 8828/6/99-99-17-02-01-15. 

ДФС України повідомила, що при проведенні коригувань даних розрахунку за формою                     

№ 1ДФ до закінчення строку подання подається звітний новий розрахунок. Якщо після 

подання Розрахунку платник податків подає новий розрахунок з виправленими 

показниками до закінчення граничного строку подання за той же звітний період, штрафні 

санкції не застосовуються. 

При необхідності проведення коригувань даних розрахунку після закінчення строку його 

подання подається уточнюючий розрахунок, який передбачає застосування норм п. 119.2 

ст. 119 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ): неподання, 

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

недостовірними відомостями або з помилками розрахунку, якщо такі недостовірні 

відомості чи помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань 

платника податку та/або до зміни платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу 

в розмірі 510 грн. 

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф 

за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн. 

Штрафи не застосовуються у випадках, якщо недостовірні відомості чи помилки у 

податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника 

податків, суми утриманого з них податку виникли у зв'язку з виконанням податковим 

агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ і були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ. 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

12 

 

11. ВІДНОСНО ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ 

ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ 

Лист Державної фіскальної служби України «Відносно податкового обліку основних 

засобів, які знаходяться на тимчасово окупованій території» від 31.03.2015р.  № 6694/6/99-

99-19-02-02-15. 

ДФС України у листі від 31.03.2015р. № 6694/6/99-99-19-02-02-15 повідомила: якщо 

основні засоби не були евакуйовані з тимчасово окупованої території України, то 

нарахування амортизації таких об'єктів припиняється починаючи з місяця, наступного за 

місяцем виведення з експлуатації цих об'єктів основних засобів. 

При цьому після закінчення окупації при зворотному введенні зазначених об'єктів в 

експлуатацію платник податку на прибуток підприємств матиме право на продовження 

нарахування амортизації. 
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12.  ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ НОВОЇ ЗВІТНОСТІ З ЄСВ 

Столичні податківці розповіли, як заповнювати окремі рядки нової звітності з єдиного 

соціального внеску (далі – ЄСВ). 

У новому Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015р. № 435 (чинний із 

30.04.2015р.), змінено таблиці 1 та 6.  

Корективи пов’язані з появою нових правил в обчисленні ЄСВ з 01.01.2015р. - 

застосуванням знижувального коефіцієнта і «мінзарплатного» правила. Отже, в таблиці 1 

у «шапці» передбачені спеціальні поля для інформації щодо зниження ставки. Перш за все 

потрібно поставити відмітку про застосування знижувального коефіцієнта - «ТАК» або 

«НІ».  

Відповідно, якщо було зниження, то в реквізиті «18» відображають розмір коефіцієнта (із 

трьома знаками після коми). У реквізиті «20» зазначається середньомісячна кількість 

застрахованих осіб за 2014 рік. Далі показники нарахованого ЄСВ на фактичний розмір 

доходу в межах граничної величини (тобто без ЄСВ, донарахованого за «мінзарплатним» 

правилом) відображають у таблиці 1 у тих самих рядках, що й раніше. Відображення 

нарахувань ЄСВ із застосуванням «мінзарплатного» правила відбувається таким чином.  

По-перше, у рядках 2.1–2.4 таблиці 1 та їх розшифрованих складових має бути фактична 

сума нарахованого доходу, з якої стягують ЄСВ, тобто в межах максимальної величини, 

але без доведення до розміру мінзарплати. А от суми так званої додаткової бази, тобто 

різниці між мінзарплатою та фактичною величиною нарахованих виплат, фігуруватимуть 

окремо - у нових рядках 2.5.1–2.5.5.  

По-друге, суми нарахувань ЄСВ у разі застосування «мінзарплатного» правила в таблиці 1 

також пройдуть окремо:  

- ЄСВ, нарахований на фактичний розмір доходу, - у показниках рядків 3.1–3.4;  

- внесок, нарахований на додаткову базу, тобто в частині, що припадає на різницю між 

мінімалкою та фактичною базою, - у нових рядках 3.5.1–3.5.5.  

Що стосується новацій у заповненні таблиці 6, то якщо досі страхувальники відображали 

лише утримані суми ЄСВ, то тепер там мають персоніфікуватися ще й нарахування ЄСВ 

окремо за кожною застрахованою особою. Такі суми проходитимуть за графою 21 (але 

окремо нараховані на фактичну базу й окремо - на додаткову). Для відображення 

утримань слугуватиме графа 20.  

Для заповнення графи 10 додали новий код типу нарахувань «13» - сума різниці між 

розміром мінімальної зарплати і фактично нарахованою зарплатою за звітний місяць (із 

зарплати/доходу). Окрім усього, таблицю 6 доповнили реквізитом «24». Ознака неповного 

робочого часу (1 - так, 0 - ні). Також з’явилися нові коди категорій застрахованих осіб - 

«47–49».  

ДПІ у Подільському р-ні ГУ ДФС у м. Києві. 
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13. ЩОДО НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ЕСВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ 

ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ НА ДОПОМОГУ ПО ТИМЧАСОВІЙ 

НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ, ЩО ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОНДУ 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ  

ДФС України на своєму сайті оприлюднила листівку «Нарахування та утримання єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне страхування на допомогу по тимчасовій 

непрацездатності, що виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування 

України» від 25.05.2015р. № б/н.  

У ній податківці нагадали, що на виконання п. 2 постанови КМУ від 01.10.2014р. № 531 

правління Фонду соціального страхування України (далі - Фонд) постановою від 

26.12.2014р. № 37 затвердило Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок 

коштів Фонду особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та 

районів проведення антитерористичної операції (далі - Порядок).  

Відповідно до п. 19 Порядку оригінали та засвідчені копії документів, інші документи, на 

підставі яких здійснювалися нарахування та виплата матеріального забезпечення, 

зберігаються в персональній справі застрахованої особи (або одержувача допомоги) у 

робочому органі Фонду, який здійснив виплату матеріального забезпечення, протягом 5 

років.  

Отже, з метою реалізації права застрахованих осіб, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення АТО, на матеріальне забезпечення 

робочі органи Фонду на підставі поданих такими особами документів нараховують і 

виплачують за рахунок своїх коштів матеріальне забезпечення.  

Абзацом 7 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VI                 

(далі - Закон № 2464) визначено, що платниками ЄСВ є роботодавці, зокрема, 

підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, 

військові частини та органи, які виплачують допомогу з тимчасової непрацездатності, для 

осіб, зазначених у п. 11 цієї частини.  

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 особи, які отримують, зокрема, допомогу з 

тимчасової непрацездатності, також є платниками ЄСВ. Роботодавці є страхувальниками 

для осіб, що отримують допомогу з тимчасової непрацездатності. Роботодавці здійснюють 

нарахування ЄСВ за таких платників за рахунок сум, на які ЄСВ нарахований (ч. 6 ст. 7 

Закону № 2464).  

Таким чином, оскільки Фонд не є роботодавцем для осіб, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення АТО, то допомога з тимчасової 

непрацездатності, що виплачується за рахунок коштів зазначеного Фонду, не є базою 

нарахування та утримання ЄСВ.  
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14. ЩОДО НАДАННЯ ФОРМИ № 4  ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРАТОРУ  

Лист Міністерства юстиції України  «Щодо внесення відомостей про кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 14.05.2015р. № 19.3-32/27. 

Мін'юст у листі від 14.05.2015р. № 193-32/27 зазначив, що для внесення до ЄДР 

відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому 

числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - 

юридична особа, та про власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо 

засновник - юридична особа, представник юридичної особи має подати державному 

реєстратору реєстраційну картку «Форма 4». 

При цьому, Мін'юст зазначає, що положеннями Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003р. № 755-IV 

(далі – Закон № 755-IV) не встановлено вимоги щодо подання державному реєстратору 

будь-яких підтверджуючих документів. 

При поданні реєстраційної картки «Форма 4» заповнюються лише ті поля, які 

стосуються зміни відомостей про юридичну особу, що вносяться до Єдиного 

державного реєстру. 

Зверніть увагу, затверджена форма реєстраційної картки (Форма 4) передбачає внесення 

даних про фізичну особу у розділ про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів 1). 

Положеннями Закону № 755-IV та формою реєстраційної картки не передбачено внесення 

у відповідне поле інформації «відомості відсутні» чи «відсутні» тощо. 

У разі відсутності відповідних змін (необхідної інформації) юридичною особою така 

реєстраційна картка не подається. 

У випадку подання невірно заповненої реєстраційної картки Мін'юст рекомендує 

залишати подані документи без розгляду із зазначенням підстави: документи подані не в 

повному обсязі. 
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15. ВІДОМОСТІ ПРО ВІДСУТНІСТЬ КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ ТАКОЖ 

ПОДАЮТЬСЯ 

Роз'яснення Міністерства юстиції України «Щодо набрання чинності Законом України 

«Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» 

від 28.05.2015р. 

Мінюст у роз'ясненні від 28.05.2015р.  нагадав, що 21.05.2015р. прийнято Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» від 21.05.2015р. № 475-VIII, 

яким серед іншого передбачено такі нововведення: 

1. До реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи 

включається інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) 

(бенефіціарних власників (контролерів)) юридичної особи, у тому числі кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів)) її учасника 

(засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа. 

2. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого 

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

– юридична особа не включається до реєстраційної картки для проведення державної 

реєстрації не лише політичних партій, творчих спілок, їх територіальних осередків, 

адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, але й релігійних організацій, 

державних та комунальних підприємств. 

3. У разі відсутності у новоствореної юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника 

(засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа, подаються відомості про його 

відсутність. 

Крім того, продовжено до 25.09.2015р. строк подачі юридичними особами відомостей про 

свого кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника 

їх учасника, якщо учасник – юридична особа, або про відсутність такого кінцевого 

бенефіціарного власника. 

Зазначені відомості не подаються: 

- політичними партіями, творчими спілкам, їх територіальними осередками, 

адвокатськими об’єднаннями, торгово-промисловими палатами, релігійними 

організаціями, державними та комунальними підприємствами; 

- юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві 

бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. 

У цьому випадку учасники – фізичні особи є бенефіціарними власниками 

(контролерами) такої юридичної особи; 

- юридичними особами, які подали державному реєстратору відомості про свого 

кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого 

вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник – юридична 

особа. 

Крім цього, Мінюст звертає увагу, що до внесення відповідних змін до реєстраційних 

карток форм 1, 2, 4, 16, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 

14.10.2011р. № 3178/5, відомості про відсутність кінцевого бенефіціарного власника, у 
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тому числі кінцевого бенефіціарного власника її учасника, якщо учасник – юридична 

особа, необхідно вказувати у графі «Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)» блоку 

«Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)» відповідної форми. 

На сьогоднішній день відповідну реєстраційну картку можна подати державному 

реєстратору особисто або надіслати її поштовим відправленням. 

Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим відправленням, 

справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально 

засвідчена. 
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16. ПАМ’ЯТКА ПРО ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ 

ОПЕРАЦІЙ  

ДФС України на своєму сайті оприлюднила листівку «Пам’ятка майбутнім користувачам 

реєстраторів розрахункових операцій (РРО)».  

У цьому документі податківці роз’яснюють:  

- порядок придбання РРО;  

- як укладати договір на сервісне обслуговування;  

- як реєструвати РРО в органах ДФС;  

- як опломбувати РРО та ввести в експлуатацію; 

- вимоги до форми та змісту розрахункового документа (чека);  

- порядок роботи з РРО;  

- як формувати Z-звіт;  

- як оформлювати покупку та формувати фіскальний чек;  

- порядок дій при відмові покупця від товару. 
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17. ПРО ВИПАДКИ НАРАХУВАННЯ ЗАРПЛАТИ НИЖЧЕ ЗА МІНІМАЛЬНУ  

Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо форми оплати праці»                                 

від 10.04.2014р.  № 421/13/84-14. 

Міністерство соціальної політики України у листі № 421/13/84-14 звернуло увагу, що 

згідно з абз. 2 ст. 21 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР 

розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та 

мінімальний розмір заробітної плати у разі:  

- невиконання норм виробітку; 

- виготовлення продукції, що виявилася браком;  

- з інших причин, передбачених чинним законодавством, які мали місце з вини 

працівника.  

Отже, якщо працівником не виконано місячну норму праці, то оплата його праці 

здійснюється пропорційно відпрацьованій нормі праці або залежно від виробітку і може 

бути меншою від мінімальної заробітної плати. 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

20 

 

18. ЗАТВЕРДЖЕНО ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ ТА ЗНИЩЕННЯ ЛІКІВ  

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Правил утилізації та 

знищення лікарських засобів» від 24.04.2015р.  № 242. 

Міністерство охорони здоров’я наказом від 24.04.2015р. № 242 затвердило нові Правила 

утилізації та знищення лікарських засобів, які є обов’язковими для усіх суб’єктів 

господарювання, які здійснюють діяльність, пов’язану з обігом лікарських засобів, 

утилізацією та знешкодженням відходів. Документ визначає загальні вимоги поводження 

з лікарськими засобами, що не підлягають подальшому використанню, з метою 

недопущення їх подальшого обігу і попередження негативного впливу на здоров’я 

людини та навколишнє природне середовище. 

Зокрема, передбачено, що лікарські засоби, які не підлягають подальшому використанню, 

набувають статусу «відходів» та передаються для утилізації або знешкодження суб’єктам 

господарювання, які мають відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності у 

сфері поводження з небезпечними відходами безпосередньо або через постачальників, 

якщо це передбачено відповідними договірними умовами.  

Суб’єкти господарювання, які мають лікарські засоби, що не підлягають подальшому 

використанню, подають до органів державного контролю за місцем провадження 

діяльності інформацію про передання таких лікарських засобів на утилізацію або 

знешкодження. Суб’єкти господарювання, яким були передані для утилізації або 

знешкодження лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, 

щокварталу надсилають до державного органу, який видав ліцензію на провадження 

господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, інформацію в 

паперовому та електронному вигляді про обсяги лікарських засобів, отримані ними для 

утилізації або знешкодження, та операції, здійснені із зазначеними відходами.  

 


