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1. ЩОДО ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРІВ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ  

Наказ Державної фіскальної служби України «Про затвердження документів, які 

регламентують діяльність центрів обслуговування платників» від 20.05.2016р.  №458. 

Так, згідно з Примірного положення, суб'єкти господарювання за допомогою ЦОП 

зможуть отримати: 

- адміністративні послуги; 

- прийом та реєстрація вхідної кореспонденції; 

- приймання звітності, поданої виключно на паперових носіях; 

- приймання звітності, поданої на паперових носіях із додаванням копій, підготовлених 

на електронних носіях (електронні носії повертаються суб'єктам звернень після 

зчитування відповідних даних); 

- усні консультації; 

- видача ключів електронного цифрового підпису; 

- доступ до електронних сервісів; 

- доступ для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію; 

- попередній запис громадян на особистий прийом; 

- супутні послуги. 

Крім того, затверджено Технічний регламент Центру обслуговування платників, який 

визначає технічні вимоги до проектування та будівництва приміщень для розміщення 

ЦОП, їх інформаційне забезпечення та відповідальність за недотримання Технічного 

регламенту. 
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2. ЩОДО ПОРЯДКУ ВИПЛАТИ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ДИВІДЕНДІВ 

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо порядку 

виплати акціонерним товариством дивідендів» від 12.04.2016р. №391. 

Документ встановлює послідовність дій акціонерного товариства (далі - АТ), професійних 

учасників депозитарної системи з виплати акціонерним товариством дивідендів, порядок 

та терміни перерахування дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів. 

АТ повинно здійснювати виплату дивідендів через депозитарну систему України або 

безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається рішенням 

загальних зборів акціонерів щодо всього випуску акцій відповідного акціонерного 

товариства. 

Виплата дивідендів по простих акціях безпосередньо акціонерам здійснюється в порядку, 

встановленому наглядовою радою АТ, в термін, що не перевищує 6 місяців з дня 

прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 

АТ в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 

АТ здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі 

або декількома частинами, якщо це передбачено рішенням загальних зборів або 

наглядової ради товариства. 

У разі прийняття АТ рішення про виплату дивідендів частинами, такі виплати 

здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, 

пропорційно. 

Порядок виплати дивідендів іншим особам, що мають право на отримання дивідендів, 

встановлюється внутрішніми документами депозитарної установи з урахуванням норм 

цього Порядку. 

Депозитарна установа здійснює виплату дивідендів іншим особам, що мають право на 

отримання дивідендів, за умови отримання оригіналів або копій документів (за 

необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво 

про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо). 
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3. ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ 

Рішення Правління Національного банку України «Про регулювання грошово-кредитного 

ринку» від 26.05.2016р. №25-рш. 

Відповідно до статей 6 та 25 Закону України «Про Національний банк України», 

Положення про основи процентної політики Національного банку України, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 21 квітня 2016 року №277, 

Правління Національного банку України вирішило: 

Установити з 27 травня 2016 року облікову ставку в розмірі 18% річних. 

Визнати такою, що втратила чинність з 27 травня 2016 року, постанову Правління 

Національного банку України від 21 квітня 2016 року №278 «Про регулювання грошово-

кредитного ринку». 
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4. ЩОДО СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ПОКУПКИ БАНКАМИ ІНОЗЕМНОЇ 

ВАЛЮТИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ 

Постанова Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України від 03 березня 2016 року N 140» від 25.05.2016р.  №332. 

З метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Нацбанк 

постановою від 25.05.2016р. №332 вніс зміни до своєї постанови від 03.03.2016р. №140 

«Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України».  

Зокрема, скорочено строк депонування уповноваженими банками гривневих коштів для 

купівлі інвалюти за дорученням клієнтів. Зараз банки мають можливість купувати валюту 

для клієнтів не раніше третього операційного дня. Згідно із змінами, передбаченими 

Постановою №332, здійснити таку купівлю можна буде починаючи з наступного 

операційного дня після попереднього депонування гривні.  

Постанова набирає чинності з 1 червня 2016 року та діє до 8 червня 2016 року включно. 
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5. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ 

ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження 

Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 12.04.2016р.  

№410. 

НКЦПФР рішенням від 12.04.2016р. №410 затвердила зміни до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів. 

Зокрема, уточнено, що емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства 

складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у 

складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності, а саме: 

- проміжну (квартальну) фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий 

стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух 

грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності; 

- річну фінансову звітність у складі: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про 

фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту 

про власний капітал і приміток до фінансової звітності. 

Емітенти, цінні папери яких перебувають у першому рівні лістингу, додатково 

розміщують на сторінці в мережі Інтернет фінансові звіти англійською мовою.  

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 травня 2016р. за №705/28835 та набирає 

чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування. 
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6. ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДАЖУ АКТИВІВ (МАЙНА) БАНКІВ, ЩО 

ЛІКВІДУЮТЬСЯ 

Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Положення щодо 

організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються» від 24.03.2016р.  №388. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 24.03.2016р. №388 затвердив 

Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, яким 

визначається порядок організації продажу активів (майна), що включені до ліквідаційної 

маси банку, що ліквідується, крім майна, визначеного у ч.13 ст.51 Закону «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012р.  №4452-VI. 

Дія затвердженого Положення поширюється на працівників Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, які діють в межах повноважень, передбачених Законом та/або делегованих 

Фондом, працівників банків, що ліквідуються, та інших осіб, які беруть участь у процесі 

ліквідації таких банків на договірних умовах. 

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 20.04.2016р. за №606/28736 та набрало 

чинності 28.05.2016р. 
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7. НОВИЙ ЗВІТ З ЄСВ ВПЕРШЕ ПОДАЄМО ЗА ЧЕРВЕНЬ 2016 РОКУ 

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

подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 11.04.2016р.  №441. 

З 1 липня 2016 року звіти з ЄСВ за звітний період «червень 2016 року» подаються за 

новою формою згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо 

сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

який затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015р. №435. 

Оновлений Звіт з ЄСВ затверджений наказом Міністерства фінансів України  від 

11.04.2016р. №441. 
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8. КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ НА СУМУ НАРАХОВАНИХ 

ВІДСОТКІВ ЗА ПОЗИКАМИ ВІД ПОВ’ЯЗАНИХ ОСІБ – НЕРЕЗИДЕНТІВ   

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо коригування фінансового результату 

на суму нарахованих відсотків за позиками від пов'язаних осіб – нерезидентів» від 

30.05.2016р.  №11751/6/99-99-15-02-02-15. 

Згідно з пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI 

(далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із 

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

(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 

збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ «Податок на 

прибуток підприємств» ПКУ.         

Відповідно до п.140.2 ст.140 ПКУ для платника податку, у якого сума боргових 

зобов’язань, визначених в пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з 

пов’язаними особами – нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 

раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою 

діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на 

суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку відсотків за кредитами, 

позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50 відсотками суми фінансового 

результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за 

даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється 

нарахування таких відсотків.   Сума боргових зобов’язань та власного капіталу для цілей 

цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань та 

власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням 

відсотків, зазначених у пункті 140.3 цієї статті.        

 Згідно з п.140.1 ст.140 ПКУ під борговими зобов’язаннями для цілей цього пункту слід 

розуміти зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями 

РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями 

незалежно від їх юридичного оформлення.        

 Відсотки, які перевищують суму обмеження, визначеного п.140.2 ст.140 ПКУ, які 

збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до 

оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 

відсотків до повного її погашення з урахуванням обмежень, встановлених п.140.2 ст.140 

ПКУ (п.140.3 ст.140 ПКУ).         

Отже, у разі якщо середнє арифметичне значення власного капіталу на початок та кінець 

звітного податкового періоду має від’ємне значення, то слід вважати, що сума боргових 

зобов’язань, визначених п.140.1 ст.140 ПКУ, перевищує суму власного капіталу у більш 

ніж в 3,5 раза.        

Відсотки, які у 2015 році перевищували суму обмеження, визначеного п.140.2 ст.140 ПКУ, 

та збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат 

до оподаткування відповідного звітного податкового періоду 2016 року у сумі, зменшеній 

щорічно на 5 відсотків.         
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Для розрахунку обмежень, встановлених п.140.2 ст.140 ПКУ, невраховані відсотки станом 

на 01.01.2016 відповідно до п.141.1 ст.141 ПКУ зменшуються на 5 відсотків та додаються 

до суми відсотків, нарахованих на користь пов’язаних осіб – нерезидентів у звітних 

періодах 2016 року.         

Якщо, наприклад, відсотки, нараховані на користь пов’язаних осіб–нерезидентів у 

звітному періоді 2016 року, збільшені на суму неврахованих відсотків станом на 

01.01.2016 відповідно до п.141.1 ст.141 ПКУ та зменшених на 5 відсотків, не перевищують 

обмеження, визначені п.140.2 ст.140 ПКУ, то сума таких не списаних відсотків станом на 

01.01.2016, зменшена на 5 відсотків, враховується у зменшення фінансового результату до 

оподаткування у декларації з податку на прибуток підприємств за цей звітний період 2016 

року.   
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9. ПОДАННЯ УТОЧНЮЮЧОГО РОЗРАХУНКУ ЧАСТИНИ ЧИСТОГО 

ПРИБУТКУ (ДОХОДУ), ЩО ПІДЛЯГАЄ СПЛАТІ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

ДЕРЖАВНИМИ УНІТАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАННЯМИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо подання уточнюючого Розрахунку 

частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями» від 30.05.2016р.  

№11753/6/99-99-15-02-02-15. 

Згідно з п.50.1 ст.50 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) 

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

ст.102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної 

перевірки) 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.        

 Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені 

показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний 

податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за 

результатами електронної перевірки) виявлені.        

Відповідно до п.3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого 

прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними 

унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» від 23.02.2011р.  №138  (далі – Порядок) 

розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною 

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними 

унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до контролюючих органів у строк, 

передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.         

Наказом Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми 

Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного 

бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» від 16.05.2011р. 

№285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2011р. за №643/19381, 

визначено, що звітним періодом, за який подається розрахунок, є перший квартал, перше 

півріччя, три квартали, рік.         

Враховуючи, що зазначеною формою не передбачено проведення уточнень, платник 

податку має право самостійно здійснити відмітку «уточнюючий» та подати уточнюючий 

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) до органів фіскальної служби окремо за 

кожен рік.      
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10. ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОДАТКОВІЙ ЗВІТНОСТІ ОПЕРАЦІЙ З ПОВЕРНЕННЯ 

ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 

ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ РОКІВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо відображення у податковій звітності 

операцій з повернення поворотної фінансової допомоги та виправлення помилок 

попередніх звітних років» від 30.05.2016р.  №11752/6/99-99-15-02-02-15. 

Згідно з пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI 

(далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

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

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

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

положень розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ.         

Щодо відображення у податковій звітності операцій з повернення поворотної фінансової 

допомоги.   

Поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у 

користування за договором, який не передбачає нарахування відсотків або надання інших 

видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до 

повернення (пп.14.1.257 п.14.1 ст.14 ПКУ).    

Відповідно до п.18 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ за операціями, 

за якими витрати для цілей оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року 

визначалися за датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу 

контрагента платника податку, і станом на 1 січня у платника податку була наявна 

кредиторська заборгованість за такими операціями, при розрахунку об’єкта 

оподаткування сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу 

контрагента платника податку після 1 січня 2015 року, зменшує фінансовий результат до 

оподаткування.         

Отже, платник податку на прибуток має право зменшити фінансовий результат до 

оподаткування на суму поверненої після 01.01.2015р. поворотної фінансової допомоги, 

яку платник податку отримав до 01.01.2015р. від осіб, які не є платниками податку на 

прибуток, та включив до складу доходів при визначенні об’єкта оподаткування податком 

на прибуток до цієї дати.        

Відображення такої різниці здійснюється у рядку 4.2.10 додатка РI «Різниці» до рядка 03 

РІ Податкової декларації з податку на прибуток, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 20.10.2015р. №897, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

від 11.11.2015р. за №1415/27860 (далі – Декларація).     

Щодо виправлення помилок попередніх звітних років.    

Відповідно до п.50.1 ст.50 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з 

урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно 

(у тому числі за результатами електронної перевірки) 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.    
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Виправлення самостійно виявлених помилок за період до 01.01.2015 здійснюється у 

деклараціях окремо за кожен рік, при виправленні самостійно виявлених помилок 

використовується Декларація.         

Самостійне виправлення помилок здійснюється, як і раніше, шляхом уточнення 

показників декларації відповідно до ст.50 розділу II ПКУ, а саме: в уточнюючій декларації 

або у складі декларації за поточний звітний (податковий) період з поданням Додатка 

ВП.         

Якщо самостійне виправлення суми від’ємного значення об’єкта оподаткування за звітні 

періоди до 01 січня 2015 року здійснюється у звітній Декларації, то виправлена сума 

від’ємного значення об’єкта оподаткування відображається у рядку 04 таблиці 1 Додатка 

ВП до Декларації.         

Якщо виправлення суми від’ємного значення об’єкта оподаткування за звітні періоди до 

01 січня 2015 року здійснюється в уточнюючій Декларації, то виправлена сума від’ємного 

значення об’єкта оподаткування відображається у рядку 04 уточнюючої Декларації.        

При цьому інші показники Додатка ВП до Декларації та уточнюючої Декларації не 

заповнюються.     

Для самостійного виправлення помилок за новою формою за звітні (податкові) періоди до 

1 січня 2015 року платники мають право скористатися нормами п.46.4 ст.46 розділу II 

ПКУ щодо подання доповнення до податкової декларації, яке може бути складено за 

довільною формою та буде використано контролюючим органом при аналізі показників 

такої декларації. У такому випадку платник зазначає про цей факт у спеціально 

відведеному місці податкової декларації, а доповнення до декларації вважатиметься 

невід’ємною її частиною.    
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11. ПРО ЗАПОВНЕННЯ РЯДКІВ 1.1.1 ТА 1.2.1 ДОДАТКА РI ДО ПОДАТКОВОЇ 

ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо заповнення рядків 1.1.1 та 1.2.1 

додатка РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897» від 30.05.2016р.  

№11769/6/99-99-15-02-02-15. 

Підпунктом 14.1.138 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                   

№2755-VI (далі – ПКУ) встановлено, що основні засоби – матеріальні активи, у тому числі 

запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, 

незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, 

бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6 000 

гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються 

платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, 

вартість яких перевищує 6 000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або 

моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати 

введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він 

довший за рік).       

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

підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

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

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

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

положень розділу III «Податок на прибуток» ПКУ. Різниці, які виникають при 

нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст.138 

ПКУ.         

Відповідно до п.138.1 ст.138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується 

на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно 

до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 

стандартів фінансової звітності та згідно з п.138.2 ст.138 ПКУ зменшується на суму 

розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до 

пункту 138.3 цієї статті.         

Таким чином, оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи вартістю не більше 6 000 

гривень та строком корисного використання більше одного року (до 01.09.2015р. – 2 500 

гривень) не належать до основних засобів, то різниці, які визначаються згідно зі ст.138 

ПКУ, за такими активами у платника не виникають.        

Крім того, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої 

амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до правил 

бухгалтерського обліку та зменшується на суму розрахованої амортизації основних 

засобів та нематеріальних активів відповідно до п.138.3 ст.138 ПКУ незалежно від того, чи 

включена така амортизація до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку.  
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12. БЕЗОПЛАТНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОБНИХ ЗРАЗКІВ ТОВАРУ В 

РЕКЛАМНИХ ЦІЛЯХ 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо оподаткування податком на додану 

вартість операції з безоплатного розповсюдження пробних зразків товару в рекламних 

цілях» від 20.05.2016р.  №11292/10/26-15-12-01-18. 

Відповідно до п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI, із 

змінами та доповненнями (далі - ПКУ), об'єктом оподаткування є операції платників 

податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 

України, відповідно до ст.186 ПКУ. 

Постачання товарів/послуг включає в себе безоплатну передачу майна іншій особі, 

постачання послуг іншій особі на безоплатній основі (пп. «в» пп.14.1.185, пп.14.1.191 

п.14.1 ст.14 ПКУ). 

Пунктом 198.5 статті 198 ПКУ встановлено, що платник податку зобов'язаний нарахувати 

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

ст.189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і 

зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для 

такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними 

активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 

липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку 

були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, 

необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися: 

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст.196 ПКУ (крім випадків 

проведення операцій, передбачених пп.196.1.7 п.196.1 ст.196 ПКУ) та місце постачання 

яких розташоване за межами митної території України; 

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст.197, підрозділу 2 розділу 

XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, 

передбачених пп.197.1.28 п.197.1 ст.197 ПКУ та операцій, передбачених п.197.11 ст.197 

ПКУ); 

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у 

тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих 

необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів; 

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку. 

При цьому господарською діяльністю згідно з пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 ПКУ є діяльність 

особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, 

виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться 

такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-

яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення 

та агентськими договорами. 

Додатково слід зазначити, що згідно з п.188.1 ст.188 ПКУ база оподаткування ПДВ 

операцій з постачання товарів, робіт, послуг визначається, виходячи з їх договірної 

вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. 
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При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче 

ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання 

самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база 

оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче 

балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом 

на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у 

разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком: 

- товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню; 

- газу, який постачається для потреб населення. 

Особливості складання податкової накладної при здійсненні операції з безоплатного 

постачання товарів/послуг визначено у пункті 15 Порядку заповнення податкової 

накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015р. №1307 

«Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової 

накладної» (далі - Порядок №1307). 

Так, у разі якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання 

товарів/послуг і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, визначену виходячи з 

їх договірної вартості, тобто ціна придбання перевищує фактичну ціну (договірну 

вартість) постачання, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну - на 

суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану 

виходячи з перевищення ціни придбання над фактичною ціною. 

У податковій накладній, яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка 

відповідно до пункту 8 Порядку №1307 (15 - Складена на суму перевищення ціни 

придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання). Така податкова накладна 

підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому у 

рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, 

постачальник (продавець) зазначає власні дані. 

Враховуючи вищезазначене, операції з безоплатного розповсюдження пробних зразків 

товару з метою реклами є об'єктом оподатковування ПДВ і підлягають оподаткуванню 

ПДВ на загальних підставах за основною ставкою. 
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13. ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОДАТКОВІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ СУМ ПДВ, СПЛАЧЕНИХ ПРИ РОЗМИТНЕННІ БЕЗОПЛАТНО 

ОТРИМАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо відображення в податковій декларації 

з податку на додану вартість сум податку на додану вартість, сплачених при розмитненні 

безоплатно отриманої продукції від нерезидента» від 19.05.2016р. №10964/6/99-95-                   

42-01-15. 

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – ПКУ) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з 

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

нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 

статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв'язку з придбанням або 

виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг. 

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари почали 

використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності 

платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював 

платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. 

У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на 

віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена 

відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (пункт 201.12 статті 

201 ПКУ). 

Згідно із пунктом 198.2 статті 198 ПКУ для операцій із ввезення на митну територію 

України товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати 

податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 ПКУ. 

Відповідно до пункту 190.1 статті 190 ПКУ базою оподаткування для товарів, що 

ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче 

митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу III Митного кодексу 

України від 13.03.2012р. №4495-VI, з урахуванням мита та акцизного податку, що 

підлягають сплаті і включаються до ціни товарів. 

Таким чином, податок на додану вартість, сплачений при розмитненні ввезених на митну 

територію України товарів у разі їх безоплатного отримання, включається до складу 

податкового кредиту платника податку на підставі належним чином оформленої митної 

декларації. 

При цьому платник податку згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ зобов'язаний 

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

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

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

встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за 

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

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

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

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

починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській 

діяльності платника податку. 
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Відповідно до підпункту 1 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової 

звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 28.01.2016р. №21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

29.01.2016р. за №159/28289, до розділу II «Податковий кредит» (рядки 10 та 11 податкової 

декларації з податку на додану вартість) включаються обсяги придбання (виготовлення, 

будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) 

або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на 

митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних 

активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента 

послуг (рядок 11.4). 
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14. ЩОДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа [щодо порядку складання 

зведених податкових накладних]» від 18.05.2016р. №10889/6/99-99-15-03-02-15. 

Відповідно до пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№2755-VI (далі – ПКУ) податкова накладна складається у день виникнення податкових 

зобов'язань продавця. 

Платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має 

безперервний або ритмічний характер: 

- покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в 

якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника 

податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням всього обсягу 

постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця; 

- покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не 

пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову 

накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з 

якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця. 

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що 

надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, 

перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення 

вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна 

у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця. 

Для цілей пункту 201.4 статті 201 ПКУ ритмічним характером постачання вважається 

постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць. 

Отже, порядок складання зведених податкових накладних, визначений пунктом 201.4 

статті 201 ПКУ, розповсюджується також на операцій з постачання природного газу 

незалежно від того, кому таке постачання здійснюється (кінцевому споживачу, оптовим 

постачальникам тощо). 

Таким чином, платники податку, які здійснюють постачання природного газу, можуть 

складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені 

податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий 

характер, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику 

протягом такого місяця. 
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15. ВКЛЮЧЕННЯ ДО БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ОРЕНДОДАВЦЯ 

ОТРИМАНОЇ ВІД ОРЕНДАРЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ТА 

ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Про надання відповіді [щодо включення до 

бази оподаткування ПДВ орендодавця отриманої від орендаря компенсації земельного 

податку та орендної плати за землю]» від 18.05.2016р.  №10890/6/99-99-15-03-02-15. 

Пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – 

ПКУ) встановлено, що об'єктом оподаткування є, зокрема, операції платників податку з 

постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, 

відповідно до статті 186 ПКУ. 

Постачання послуг - це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція 

з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи 

чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, 

а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження 

певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ). 

Водночас згідно з підпунктом «а» пункту 198.1 статті 198 ПКУ до податкового кредиту 

відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або 

виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та 

послуг. 

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду 

визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з 

сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою 

пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням 

або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг. 

Враховуючи вказані положення ПКУ, сплата орендодавцем земельного податку та 

отримання компенсації від орендаря за понесені витрати зі сплати земельного податку не 

може розцінюватись як операція з постачання послуг для цілей оподаткування податком 

на додану вартість. 

Таким чином, операція з отримання орендодавцем від орендаря компенсації з оплати 

земельного податку не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, якщо така 

оплата відшкодовується орендодавцю за окремим договором та не включається орендарем 

до складу орендної плати. Сума таких коштів оплачується орендарем у вигляді 

відшкодування орендодавцю оплати земельного податку та не включається орендодавцем 

до бази оподаткування податком на додану вартість. 

Щодо орендної плати за землю. 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998р. №161-XIV 

орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування 

земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. 

Тобто орендна плата за землю - це компенсація отриманої (або яка буде отримана) 

послуги з оренди землі (плата за можливість користування земельною ділянкою згідно з 

договором оренди землі). Отже, операція з надання земельної ділянки в оренду згідно з 

договором оренди землі для орендодавця є об'єктом оподаткування ПДВ та 

оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. 
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16. ПОДАННЯ УТОЧНЮЮЧОГО РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З 

ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо подання уточнюючого розрахунку 

податкових зобов'язань з податку на додану вартість» від 17.05.2016р.  №10953/10/26-15-

11-01-18. 

Відповідно до п.50.1 ст.50 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, із 

змінами та доповненнями (далі - ПКУ), у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з 

урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно 

(у тому числі за результатами електронної перевірки) 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. 

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) 

виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, 

зобов'язаний, за винятком випадків, установлених п.50.2 ст.50 ПКУ, зокрема надіслати 

уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від 

такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку (пп. «а» п.50.1 ст.50 ПКУ). 

Податковим боргом є сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних 

санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ 

строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пп.14.1.175 п.14.1 

ст.14 ПКУ). 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення 

податкового тиску на платників податків» від 17.07.2015р. №655-VIII (далі - Закон №655) 

внесено зміни до статті 129 ПКУ, які набули чинності 01.09.2015р. та полягають у 

наступному. 

Відповідно до пп. «а» пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ пеня нараховується при самостійному 

нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - після спливу 90 днів, 

наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, 

визначеного ПКУ. 

Пеня, визначена пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ, нараховується на суму податкового боргу 

(включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із 

розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на 

день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, 

залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день 

прострочення у його сплаті (п.129.4 ст.129 ПКУ). 

Нарахування пені закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, 

що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках 

погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань (пп.129.3.1 п.129.3 ст.129 

ПКУ). 

Сума пені в податковій декларації з ПДВ відображенню не підлягає. 

Водночас відповідно до п.129.9 ст.129 ПКУ у разі внесення змін до податкової звітності 

внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок відповідно до статті 50 

ПКУ пеня, передбачена ст.129 ПКУ, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності 
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внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку 

сплати грошового зобов'язання, визначеного ПКУ. 

Пунктом 131.1 статті 131 ПКУ встановлено, що нараховані контролюючим органом суми 

пені самостійно сплачуються платником податків. 

Тобто платник податку, який за результатами самостійного виявлення факту заниження 

податкового зобов'язання з податку на додану вартість минулих податкових періодів 

подає уточнюючі розрахунки, зобов'язаний сплатити штраф, нарахований відповідно до 

п.50.1 ст.50 ПКУ. 

Отже, у разі внесення змін до податкової звітності протягом 90 календарних днів, 

наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, відповідно 

п.129.9 ст.129 пеня не нараховується. 

Слід зазначити, що ст.36 ПКУ встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно 

декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними 

операцій. 
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17. ВКЛЮЧЕННЯ ДО БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ ОТРИМАНОЇ ВІД ОРЕНДАРЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ПОДАТКУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо включення до бази оподаткування 

податком на додану вартість отриманої від орендаря компенсації земельного податку» від 

16.05.2016р.  №10641/6/99-95-42-01-15. 

Пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - 

ПКУ) встановлено, що об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників 

податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 

України, відповідно до статті 186 ПКУ. 

Постачання послуг - це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція 

з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи 

чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, 

а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження 

певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ). 

Водночас згідно з підпунктом «а» пункту 198.1 статті 198 ПКУ до податкового кредиту 

відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або 

виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та 

послуг. 

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду 

визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з 

сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою 

пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням 

або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг. 

Враховуючи вказані положення ПКУ, отримання компенсації за понесені витрати зі 

сплати земельного податку не може розцінюватись як операція з постачання послуг для 

цілей оподаткування ПДВ. 

Таким чином, кошти, які надійшли у вигляді компенсації з оплати земельного податку, не 

включаються до бази оподаткування та не оподатковуються ПДВ. 
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18. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ АБО НЕВИРОБНИЧІ ЗАСОБИ ЛІКВІДУЮТЬСЯ ЗА 

САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо відображення в податковому обліку з 

податку на додану вартість викрадення основних засобів» від 27.05.2016р. №11679/6/99-

95-42-01-15 

Згідно з пунктом 189.9 статті 189 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI  

(далі – ПКУ) у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за 

самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування 

розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за 

звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.         

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

засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин 

непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди 

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

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

контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або 

перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок 

чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.        

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду 

визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з 

сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою 

пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:         

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

послуг;         

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

тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних 

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

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі 

товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях 

у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового 

періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції 

протягом такого звітного податкового періоду.         

При цьому підпунктом «г» пункту 198.5 статті 198 ПКУ передбачено, що платник податку 

зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, 

визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього 

дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових 

накладних (далі - ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену 

податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, 

необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під 

час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу 

податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються 

для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є 

господарською діяльністю платника податку.         
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Враховуючи наведене, встановлення факту викрадення основних засобів, що 

підтверджується відповідно до законодавства, не призводить до нарахування платником 

податку податкових зобов’язань, незалежно від того чи встановлено винних осіб, 

заподіяних в крадіжці, та чи стягуються з таких осіб втрати.         

При цьому у зв’язку з тим, що основні засоби, які були викрадені та при придбанні яких 

був сформований податковий кредит, не можливо використати в господарській діяльності, 

платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання та скласти не пізніше 

останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому встановлено факт викрадення 

основних засобів, і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну, виходячи з їх 

балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) 

періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку 

необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).  
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19. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ У ВИГЛЯДІ ОСНОВНОЇ СУМИ БОРГУ 

(КРЕДИТУ) ПЛАТНИКА ПОДАТКУ, ПРОЩЕНОГО (АНУЛЬОВАНОГО) 

КРЕДИТОРОМ ЗА ЙОГО САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИМ З 

ПРОЦЕДУРОЮ БАНКРУТСТВА 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування доходу у вигляді 

основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором 

за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення 

строку позовної давності» від 13.05.2016р.  №4863/А/99-99-13-02-03-14. 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ), в листі від 13.05.2016р. №4863/А/99-99-13-02-03-14 

розглянула звернення [...] щодо оподаткування доходу у вигляді основної суми боргу 

(кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним 

рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної 

давності, та в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається згідно з нормами 

Кодексу, які діяли у 2015 році. 

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, згідно з пп. «д» 

пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове 

благо (крім випадків, передбачених ст.165 ПКУ), у вигляді основної суми боргу (кредиту) 

платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, 

не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі 

якщо його сума перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку 

на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2015 році - 609 гривень). 

Кредитор зобов'язаний повідомити платника податку - боржника шляхом направлення 

рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення 

відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про 

прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до 

податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник 

самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій 

декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) 

боргу у порядку, визначеному пп. «д» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ, такий кредитор 

зобов'язаний виконати всі обов'язки податкового агента щодо доходів, визначених цим 

підпунктом. 

Згідно з п.167.1 ст.167 ПКУ ставка податку у 2015 році становила 15 відс. бази 

оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім 

випадків, визначених у пп. 167.2 - 167.6 цієї статті), якщо база оподаткування для 

місячного оподатковуваного доходу не перевищувала десятикратний розмір мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 році 

– 12 180 гривень). 

Якщо база оподаткування в календарному місяці перевищувала десятикратний розмір 

мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовувалася ставка 20 

відсотків. 
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Також об'єктом оподаткування військовим збором (далі - збір) є доходи, визначені ст.163 

ПКУ (пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ), зокрема, загальний місячний (річний) 

оподатковуваний дохід. 

Ставка збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп.1.2 п.16 1 

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

Відповідно до пп.1.7 п.16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ звільняються від 

оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до 

загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, 

оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 

165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п.165.1 ст.165 ПКУ. 

Підпунктом 165.1.55 п.165.1 ст.165 розділу IV ПКУ встановлено, що не включається до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу основна сума боргу (кредиту) 

платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, 

не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, 

що не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), 

встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2015 році - 609 грн.), та сума 

процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за 

його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення 

строку позовної давності. 

Отже, оскільки кредитором (банком) у 2015 році було прийнято рішення щодо 

анулювання (прощення) основної суми боргу (кредиту), то з метою оподаткування сума 

такого анульованого боргу вважається додатковим благом та включається до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу з урахуванням норм пп. «д» пп.164.2.17 

п.164.2 ст.164 ПКУ. 
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20. ЩОДО ВИДАЧІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

ДОВІДОК ПРО ТИМЧАСОВУ НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ АБО ЛИСТКІВ 

НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТАРОГО ЗРАЗКА 

Лист Міністерства охорони здоров'я України «Щодо застосування бланків листків 

непрацездатності старого зразка» від 04.05.2011р.  №3.07-19/126. 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадав, що останнім 

часом надходять численні звернення до робочих органів Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності від страхувальників та застрахованих осіб щодо 

відсутності бланків листків непрацездатності в лікувально-профілактичних закладах та 

видачі лікувальними закладами довідок про тимчасову непрацездатність або бланків 

старого зразка, які не приймаються до оплати. 

Відповідно до частини 1 статті 31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» від 23.09.1999р. №1105-XIV (далі - Закон №1105) підставою для 

призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності є виданий у встановленому 

порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом - копія листка 

непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. 

Міністерством охорони здоров'я України листом від 04.05.2011р. №3.07-19/126 було 

рекомендовано не використовувати бланки листків непрацездатності старого зразка та 

наголошено, що чинним є листок непрацездатності, затверджений спільним Наказом 

Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики 

України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України «Про затвердження зразка, технічного опису листка 

непрацездатності» від 03.11.2004р. №532/274/136-ос/1406 (далі – Наказ №532). 

Таким чином, використання лікувальними закладами бланків листків непрацездатності 

старого зразка, та як наслідок зазначення їх реквізитів страхувальниками в заявах-

розрахунках, призводить до порушення ряду нормативно-правових документів. 

Видача довідок про тимчасову непрацездатність проводиться тільки тими лікувально-

профілактичними закладами, у яких повністю використані бланки листків 

непрацездатності і тільки на період до їх виготовлення (ця норма діє тільки на період 

відсутності в лікувально-профілактичному закладі листка непрацездатності, про що йде 

мова в листі Фонду від 28.07.2006р. №01-16-1634). 

Враховуючи зазначене, листки непрацездатності, які не відповідають Наказу №532 та 

довідки, які засвідчують тимчасову непрацездатність не можуть бути підставою для 

призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності та підлягають заміні на 

листки непрацездатності нового зразка (лист Фонду від 05.11.2014р. №2.4-17-2926). 

Нагадуємо, що рішення про призначення матеріального забезпечення та надання 

соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що 

створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації відповідно до п.3 ст.30 

Закону №1105. 
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21. ЯК ОПЛАЧУЄТЬСЯ ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ, ЯКИЙ ПРАЦІВНИК 

ОТРИМАВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОЧОГО ДНЯ 

Лист Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності «Як оплачується листок непрацездатності, який працівник отримав після 

закінчення робочого дня» від 17.05.2016р.  №2.4-46-753. 

Відповідно до ст.31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» від 23.09.1999р. №1105-XIV (далі - Закон №1105) підставою для 

призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому 

порядку листок непрацездатності. Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності в 

застрахованої особи виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи 

час випробування та день звільнення), ч.1 ст.19 Закону №1105. 

Згідно зі ст.22 Закону №1105 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок 

захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та 

професійним захворюванням, оплачується Фондом соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності 

за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності 

(встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). 

Пунктом 2.6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову 

непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 13.11.2001р. №455, передбачено, що особам, які звернулись за медичною допомогою 

та визнані непрацездатними по завершенні робочого дня, листок непрацездатності може 

видаватись, за їх згодою, з наступного календарного дня. 

Якщо застрахована особа не скористалась правом на отримання листка непрацездатності з 

наступного дня, а отримала в день звернення, то перші 5 календарних днів для оплати за 

рахунок роботодавця необхідно рахувати з першого дня непрацездатності. 
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22. ПОДАТКІВЦІ МАЮТЬ ПРАВО ЗДІЙСНЮВАТИ КОНТРОЛЬ В ЗОНІ АТО 

Лист Державної фіскальної служби України «Про надання податкової консультації [щодо 

правомірності проведення державною податковою інспекцією області планової виїзної 

документальної перевірки]» від 18.05.2016р.  №10844/6/99-99-14-03-03-15. 

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції» від 02.09.2014р. №1669-VII (далі - Закон №1669) органам і 

посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у 

сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної 

операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок 

суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної 

операції, крім позапланових перевірок суб'єктів господарювання, що відповідно до 

затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від 

провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим 

ступенем ризику. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007р. №877-V дія цього Закону не 

поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів контролю органами 

державної фіскальної служби. 

Отже, дія статті 3 Закону №1669 не поширюється на здійснення контролю органами ДФС, 

тому їх дії не суперечать цьому Закону. 
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23. ПРО ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ КРЕДИТОРСЬКИХ ВИМОГ 

Лист Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Стосовно обчислення строків для 

прийняття кредиторських вимог» від 25.05.2016р. №27-24709/16. 

Доводимо до вашого відома, що визначення строків, їх перебігу та закінчення 

регулюються главою 18 розділу V Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-ІV. 

Так, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має 

юридичне значення та може визначається роками, місяцями, тижнями, днями або 

годинами. 

Абзацом першим частини п'ятої статті 45 Закону України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012р. №4452-VI (далі - Закон) визначено, що протягом 

30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію 

банку кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку. 

Оскільки перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати 

або настання події, з якою пов'язано його початок, то і вимоги кредиторів слід приймати з 

дня наступного після опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, 

ліквідацію банку. 

Частиною другою статті 45 Закону встановлено, що Фонд припиняє приймання вимог 

кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання 

банківської ліцензії, ліквідацію банку. 

Враховуючи те, що дія для якої встановлено строк вчинення, може бути вчинена до 

закінчення останнього дня цього строку, то і останнім днем для заявлення таких вимог є 

останній день встановленого Законом 30-денного строку. 

Проте, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий 

день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення 

строку є перший за ним робочий день. 
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24. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

(ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ) 

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

розрахункових операцій» від 19.05.2016р.  №3586/К/26-15-13-02-15. 

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг визначає Закон України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг» від 06.07.1995р. №265/95-ВР (далі - Закон №265). Встановлення норм щодо 

незастосування реєстратора розрахункових операцій в інших законах, крім Податкового 

кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ), не допускається. Відповідно до 

п.1, п.2 ст.3 Закону №265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції 

в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних 

чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу 

зобов'язані: 

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

зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим 

роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових 

документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, 

передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку 

розрахункових книжок; видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу 

або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення, оплата яких здійснюється з 

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

розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції. 

Згідно з пунктом 6 статті 9 Закону №265 реєстратори розрахункових операцій та 

розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними 

особами - підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до 

груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових 

операцій. 

Пунктом 296.10 статті 296 ПКУ встановлено, що реєстратори розрахункових операцій не 

застосовуються платниками єдиного податку: 

- першої групи; 

- другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду 

діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 

гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 000 000 гривень 

застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є 

обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з 

першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, 

та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника 

єдиного податку.   
 

Отже, при здійсненні розрахункових операцій платником єдиного податку першої; другої і 

третьої групи в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних 

карток, платіжних чеків, жетонів тощо) обсяг доходу якого протягом календарного року 

перевищує 1 000 000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій є 

обов'язковим. 


