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1. ВЕРХОВНА РАДА ОТРИМАЛА ПРОЕКТ ЗМІН В ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС 

ЩОДО ЗВИЧАЙНОЇ ЦІНИ  

Оприлюднено проект змін до Податкового кодексу України щодо використання поняття 

«звичайна ціна». 

Проект закону розроблено на виконання нещодавно прийнятого Закону щодо 

трансфертного ціноутворення, який передбачав  внесення на розгляд Верховної Ради 

законопроекту по використанню поняття «звичайна ціна». 

Проектом закону передбачається перегляд випадків застосування поняття «звичайна ціна» 

в положеннях Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI в яких воно 

використовується, зокрема в розділах ІІІ - V «Податок на прибуток підприємств», 

«Податок на  доходи фізичних осіб»,  «Податок на додану вартість» відповідно 

обумовлена запровадженням  з 1 вересня 2013 року Закону України від 04.07.2013р. № 

408-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного 

ціноутворення».       

Серед іншого законопроектом вводиться поняття справедлива ринкова ціна - ціна, яка 

склалася на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг), за 

якою товари передаються (роботи - виконуються, послуги - надаються) в операціях між 

особами, які не є пов’язаними. 

 Справедливих ринкових цін необхідно буде дотримуватись у ряді випадків, які раніше 

вимагали застосування звичайних цін:  

- вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку, що 

включається в інші доходи;  

- визнання доходів концесіонера у вигляді вартості основних засобів, отриманих 

платником податків від концесієдавця; 

- максимальний поріг для вартості основних засобів внесених до статутного капіталу; 

- визначення амортизаційної вартості нерухомості придбаної разом із землею; 

- визнання доходу від продажу (іншого відчуження) землі; 

- вартість виплати дивідендів в негрошовій формі для розрахунку авансового внеску; 

- визнання первісної вартості основних засобів отриманих в обмін на неподібні об'єкти 

тощо. 
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2. ПІДТВЕРДЖЕННЯ СПЛАТИ ЄСВ ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЛЯ ВИПЛАТИ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Порядку прийняття 

банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати» від 

09.09.2013р. № 453. 

Відтепер банки приймають від платників єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) 

документи на видачу (перерахування) коштів для виплати зарплати лише за умови 

одночасного подання платником ЄСВ розрахункових документів про перерахування 

коштів (внесення готівки) для сплати сум ЄСВ. При цьому, суми, сплачені за цими 

документами, повинні складати не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, 

зазначеної у розрахункових документах. 

Якщо ж у розрахункових документах або документах на переказ готівки сума єдиного 

внеску менша, ніж 1/3 суми коштів для виплати зарплати, банки прийматимуть 

розрахункові документи для виплати зарплати разом з оригіналом довідки-розрахунку, яка 

погоджуватиметься з органом доходів і зборів за місцем обліку платника єдиного внеску. 
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3. НОВІ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ З ЄСВ ТА ІНСТРУКЦІЇ З ЇЇ СКЛАДАННЯ 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Інструкції про порядок 

нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 09.09.2013р. № 455. 

Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Порядку формування та 

подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 09.09.2013р. № 454. 

Документами затверджено нові форми звітів з єдиного соціального внеску, Порядок їх 

подання та Інструкція нарахування та сплати єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ). 

Починаючи зі звіту за вересень 2013р. звіт по ЄСВ підприємства подають до Міністерства 

доходів і зборів, за новими формами. 
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4. НОВІ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ З ПДВ ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАПОВНЕННЯ 

На сайті Міністерства доходів і зборів України оприлюднено проект наказу «Про 

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

додану вартість». 

Міндоходів оприлюднено проект щодо затвердження форм податкової звітності з податку 

на додану вартість, а саме:  

1) податкової декларації з податку на додану вартість;  

2) уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку 

з виправленням самостійно виявлених помилок; 

3) розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не 

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

тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими    платниками    податків,  

на    митній    території    України;  

Крім цього, пропонується перезатвердити Порядок заповнення і подання податкової 

звітності з ПДВ. 
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5. ЩОДО НОВОЇ ФОРМИ РЕЄСТРУ ВИДАНИХ ТА ОТРИМАНИХ ПН 

Міністерство доходів і зборів України розробило проект форми Реєстру виданих та 

отриманих податкових накладних і Порядку його ведення, які викладені на офіційному 

сайті Міністерства доходів та зборів. 

Основною метою підготовки проекту є приведення форми Реєстру у відповідність до 

вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI та Положення про 

Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 

18.03.2013р.  № 141/2013. 
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6. ВІДКРИТО НОВІ РАХУНКИ ДЛЯ СПЛАТИ ЄСВ 

Держказначейство вже відкрило нові рахунки для зарахування єдиного соціального 

внеску. 

Міністерство доходів і зборів України повідомляє, що з метою реалізації норм Закону 

України від 04.07.2013р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв’язку з проведенням адміністративної реформи», 19 вересня було відкрито нові рахунки 

в органах Державної казначейської служби для зарахування єдиного внеску. 

Номери рахунків розміщено на веб-порталі Міністерства доходів і зборів України у 

розділі «Реєстри». 

  

http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/111543.html
http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/111543.html
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7. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК СПЛАЧЕНИЙ ПРИ ВИПЛАТІ ДИВІДЕНДІВ 

МОЖНА ВРАХУВАТИ ДЛЯ ЩОМІСЯЧНИХ АВАНСОВИХ ВНЕСКІВ 

Лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо нарахування та сплати авансових 

внесків при виплаті дивідендів» від 12.09.2013р. № 17802/7/99-99-19-03-02-17. 

Згідно із внесеними Законом України від 04.07.2013р. № 403-VII «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо об'єктів нерухомості» 

змінами на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті 

дивідендів відповідно до п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу (в тому числі за наслідками 

попередніх звітних (податкових) періодів) платникам дозволено зменшувати суму 

авансових внесків з податку на прибуток. 

Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів 

відповідно до п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку 

на прибуток, сума перевищення зараховується у зменшення щомісячних авансових 

внесків у наступних звітних місяцях до повного її погашення. 

Враховуючи те, що Кодексом передбачено визначення суми щомісячних авансових 

внесків виключно у декларації за попередній звітний рік і не передбачено механізму 

коригування (зменшення) такої суми протягом року, у платників є можливість здійснити 

залік сплачених протягом 2013 року сум авансових внесків з податку на прибуток при 

виплаті дивідендів у зменшення щомісячних авансових внесків по результатам 

декларування за звітний 2013 рік. 

Таким чином, сплачені протягом 2013 року авансові внески з податку на прибуток при 

виплаті дивідендів, а також не враховані у зменшення податку суми авансових внесків при 

виплаті дивідендів за попередній рік зменшують суму податкових зобов'язань платника, 

що підлягають сплаті, у декларації за 2013 рік. Відповідно суми авансових внесків з 

податку на прибуток, що сплачуватимуться щомісяця починаючи з березня 2014р. по 

лютий 2015р. включно, розраховуються у декларації за 2013 рік у розмірі не менше 1/12 

нарахованої до сплати суми податку за 2013 рік, зменшеної на суми сплачених у такому 

році авансових внесків при виплаті дивідендів, а також не врахованих у зменшення 

податку сум авансових внесків при виплаті дивідендів за попередній рік. 
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8. ПЕРЕНЕСЕННЯ СТРОКІВ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НЕ СТОСУЄТЬСЯ 

Норма про перенесення строку запровадження податку на нерухоме майно з 2013 на 2014 

рік не стосується юридичних осіб. 

Норма про перенесення строку запровадження податку на нерухоме майно з 2013 на 2014 

рік не стосується юридичних осіб. Підприємства, як і раніше, повинні подавати річну 

декларацію та сплачувати податок, зазначений у ній, щокварталу до 30 числа місяця, 

наступного за звітним кварталом. 

Звертаємо увагу, за несвоєчасну сплату податку на нерухоме майно застосовується штраф 

y розмірі: при затримці до 30 календарних днів - 10% від погашеної суми податкового 

боргу; при затримці більше 30 календарних днів - 20%. Також, боржники понесуть 

додаткові витрати, адже на суму боргу нараховується пеня. 

 

 


