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1. АВТОМАТИЧНЕ БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ ЗА НОВИМИ 

КРИТЕРІЯМИ 

З 1 січня 2015 року автоматичне бюджетне відшкодування буде здійснюватися за 

оновленими критеріями. Такі зміни передбачені Законом України  «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 

31.072014р. № 1621- VII. 

Статтею 200.19 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI встановлено, що 

право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку мають 

платники, які відповідають одночасно таким критеріям: 

- не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; 

- юридичні особи та фізичні особи - підприємці, включені до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і до цього реєстру стосовно них не внесено 

записів про: 

а) відсутність підтвердження відомостей; 

б) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання); 

в) прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця; 

г) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до 

установчих документів юридичної особи; 

ґ) припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на 

підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

- мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними 

податкового обліку перевищує у дванадцять разів суму податку, заявлену до 

відшкодування та: 

а) здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких 

протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) 

сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників 

податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних 

звітних періодів) та/або 

б) здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень 

протягом останніх 12 календарних місяців; 

- не мають податкового боргу; 

- великий платник податків не декларував від'ємне значення об'єкта оподаткування 

податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1204.350.1
http://docs.dtkt.ua/doc/1204.350.1
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2. ДІЇ БУХГАЛТЕРА У РАЗІ, ЯКЩО ПРАЦІВНИКА ПРИЗВАНО НА НАВЧАЛЬНІ 

ВІЙСЬКОВІ ЗБОРИ 

Призив на навчальні збори відібраних кандидатів, за винятком випадків, коли громадянин 

України виступає добровольцем, здійснюється шляхом направлення повістки 

встановленого зразка із зазначенням дати прибуття до військкомату 

1. Кадрові питання 

Якщо кандидат для призову на навчальні збори є військовозобов'язаним та затверджений і 

внесений до списку військовозобов'язаних, призваних для проходження навчальних 

зборів, то на першому етапі документального оформлення надається наказ про звільнення 

співробітника від роботи на час проходження навчальних військових зборів на підставі 

повістки районного (міського) військового комісаріату. 

У разі, якщо працівник перебуває у відпустці, згідно п. 10 Інструкції про умови виплати 

грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, затвердженої 

наказом  Міністерства оборони України від 12.03.2007р. № 80 (далі – Інструкція № 80), 

щорічна і додаткова відпустки підлягають перенесенню на інший період або 

продовженню у разі призову військовозобов'язаного на навчальні збори в цей час. 

У кадрових документах, а саме табелі обліку робочого часу така відсутність співробітника 

на роботі відмічається як ІН (код 22), тобто «інше» невідпрацьований час, передбачений 

законодавством (військові збори). 

Підтвердженням відсутності військовозобов’язаного і участі його в зборах є військовий 

квиток, в якому зазначається тривалість зборів, та засвідчується печаткою військової 

частини, який він повинен подати у кадрову службу підприємства. 

2. Соціальні гарантії 

Згідно ст. 29 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 

25.03.1992р. № 2232-XII за призваними на збори військовозобов'язаними на весь період 

зборів та резервістами на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому 

резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, 

а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації 

незалежно від підпорядкування і форм власності. 

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу перебування на зборах 

здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995р.                     

№ 100 виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують виклику 

на збори. 

З 02.09.2014р. військовозобов'язаним, які на день призову на збори не працюють, за весь 

період зборів, ураховуючи час проїзду до місця їх проведення і назад, за їх заявами про те, 

що вони на день призову на збори не працюють, виплачується грошове забезпечення 

виходячи з розрахунку однієї мінімальної заробітної плати на місяць. 

Зауважимо, що на відміну від мобілізованих працівників, для працівників, яких призвано 

на військові збори Кабміном є розроблені нормативні документи щодо їх грошового 

забезпечення та порядку їх відшкодування з бюджету. Такими документами є постанова 

Кабміну КМУ від 23.11.2006р. № 1644 «Про порядок і розміри грошового забезпечення та 

заохочення військовозобов'язаних та резервістів»  та Інструкція № 80.  

http://docs.dtkt.ua/doc/1137.279.3#pn59
http://docs.dtkt.ua/doc/1137.279.3#pn59
http://docs.dtkt.ua/doc/1137.279.3#pn59
http://docs.dtkt.ua/doc/1085.470.67?page=3#pn544
http://docs.dtkt.ua/doc/1056.80.7
http://docs.dtkt.ua/doc/1056.80.7
http://docs.dtkt.ua/doc/1096.1635.2
http://docs.dtkt.ua/doc/1096.1635.2
http://docs.dtkt.ua/doc/1096.1635.2
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Підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої 

заробітної плати військовозобов'язаним, призваним на збори, подають до районного 

військового комісаріату, у якому перебувають на обліку військовозобов'язані, рахунки, 

котрі акцептуються і передаються до обласного військового комісаріату для оплати. 

Відшкодуванню підлягають всі витрати, пов'язані з виплатою середнього заробітку (у 

тому числі і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) 

(п. 12 Інструкції № 80). 

3. Податки 

Що стосується податку з доходів фізичних осіб (далі – ПДФО), то відповідно до пп. 

165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI  з’явився 

новий підпункт «и», яким до неоподатковуваних доходів віднесені компенсаційні виплати 

з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період. 

Також в п. 7 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

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

зміни, якими визначено, що єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ) не нараховується на 

виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, 

призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. 

Необхідно звернути увагу на наступні два моменти: 

1. Звільнення від ПДФО та ЄСВ дісталося тільки середньому  заробітку у разі призову на 

службу у зв'язку з мобілізацією. У разі призову на навчальні збори жодного звільнення від 

ПДФО та ЄСВ немає. 

2. Звільнення від ПДФО та ЄСВ стосується тільки середнього заробітку, який буде 

компенсуватися з бюджету. Тому якщо роботодавець не звертатиметься за компенсацією, 

податкове та соціальне законодавство не звільняє нарахований середній заробіток від 

оподаткування ПДФО та ЄСВ. 

 

 

http://docs.dtkt.ua/doc/1137.279.3#pn61
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.90?page=19#pn3483
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.90?page=19#pn3483
http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.30#pn132
http://docs.dtkt.ua/doc/1146.587.30#pn132
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3. ВИПЛАТУ ДОПОМОГИ МОБІЛІЗОВАНИМ ПРАЦІВНИКАМ МОЖНА 

ВІДНЕСТИ ДО ВИТРАТ 

Державна фіскальна служба України в інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 

102.07.17) роз'яснили, що до складу витрат платника податку включаються витрати на 

оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником 

податку, які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної 

плати у розмірах і порядку, встановлених законом. 

Водночас відповідно до пп. 137.2.3 п. 137.2 ст. 137 Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. № 2755-VI у разі відшкодування витрат на оплату працівникам, які 

залучаються до виконання державних або громадських обов’язків за рахунок коштів, 

передбачених у державному бюджеті, доходом визнається цільове фінансування 

протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов 

цільового фінансування. 

  

http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.94?page=14#pn2485
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.94?page=14#pn2485
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4. КОШТИ НА ЛІКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА НЕ ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ 

ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ 

Державна фіскальна служба України  у роз'ясненні від 18.09.2014р. (загальнодоступний 

інформаційно-довідковий ресурс (категорія 132)) зазначила: у разі якщо сума коштів на 

лікування працівника та придбання лікарських засобів не виплачується (не компенсується) 

працівнику, а перераховується працедавцем на рахунок закладу охорони здоров’я, то 

такий дохід слід розглядати як надання працедавцем цільової благодійної допомоги 

разового характеру. Тобто, така сума коштів військовим збором не оподатковується. 

Об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема доходи у формі заробітної плати, 

інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які 

нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами. 
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5. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ЗА ДОГОВОРАМИ ПІДРЯДУ/НАДАННЯ ПОСЛУГ, 

ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ  

Лист Державної фіскальної служби України  «Щодо оподаткування військовим збором 

доходів за цивільно-правовими договорами» від 15.09.2014р. № 4551/7/99-99-17-02-01-17.  

Під об’єктом оподаткування військовим збором слід розуміти дохід, який нараховується 

(виплачується, надається) платнику податку у зв’язку із трудовими відносинами та за 

цивільно-правовими договорами.  

Результатом цивільно-правового договору є факт виконання робіт (надання послуг). За 

цивільно-правовими договорами (договором підряду/договором про надання послуг) 

оплачується виконана робота/надана послуга, яка у межах бухгалтерського обліку 

підтверджується первинними документами, зокрема актами виконаних робіт (актами 

приймання-передання). Отже, для цілей оподаткування військовим збором факт оплати у 

межах цивільно-правового договору (договору підряду/договору про надання послуг) 

кваліфікується як об’єкт оподаткування.  

Таким чином, оподаткуванню військовим збором підлягають доходи, отримані за 

цивільно-правовими договорами, зокрема договором підряду та/або договором про 

надання послуг, що підтверджуються актами виконаних робіт (актами приймання-

передання), на підставі яких здійснюється їх оплата. 
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6. ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР БУДЕ ВІДОБРАЖАТИСЯ У ФОРМІ № 1ДФ  

Міністерство фінансів України розробило проект нової форми Податкового розрахунку 

сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з 

них податку (далі - форма № 1ДФ) і Порядок її заповнення та подання податковими 

агентами.  

Головна відміна нової форми № 1ДФ від старої, - це додання до неї розділу ІІ 

«Оподаткування процентів та військовий збір». У цьому розділі ф. № 1ДФ: 

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

процентів, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого податку на 

доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи 

фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у 

гривнях із копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані 

доходи у вигляді процентів, 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. Для вилучення помилкового рядка з 

попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів - виключення**» 

потрібно буде повторювати всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування 

процентів» відображати правильну інформацію.  

Для вилучення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий 

збір - виключення***» потрібно буде повторювати всі графи помилкового рядка, а в рядку 

«Військовий збір» відображати правильну інформацію. 
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7. ОПОДАТКУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа щодо оподаткування 

військовим збором доходів фізичних осіб» від 08.09.2014р. № 3095/6/99-99-17-03-03-15.  

Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків 

передбачені ст. 119 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. Згідно з цією статтею на 

час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством 

України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується 

збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.  

Також за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи 

(посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від 

підпорядкування та форм власності. Ця норма прописана у ч. 2 ст. 39 Закону України 

«Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992р. № 2232-ХІІ. Нарахування 

середнього заробітку на час виконання державних або громадських обов’язків є 

гарантійною виплатою, входить до складу додаткової заробітної плати та є об’єктом 

оподаткування військовим збором на загальних підставах. 

 Крім того, фахівці головного фіскального відомства зазначили, що:  

- натуральний коефіцієнт, який застосовується при обкладенні ПДФО доходу в 

негрошовій формі, для обкладення військового збору застосовувати не потрібно;  

- дивіденди, нараховані за привілейованими акціями, оподатковуються військовим 

збором;  

- податковим агентом під час нарахування (надання) призів або виграшів у лотерею є 

особа, яка здійснює таке нарахування.  
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8. ВИХІДНА ДОПОМОГА ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ 

ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ 

 

Державна фіскальна служба України у інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 

132.02)  роз'яснила, чи є об’єктом оподаткування військовим збором сума вихідної 

допомоги при звільненні найманого працівника. 

Зазначено, що об’єктом оподаткування військовим збором є, зокрема доходи у формі 

заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і 

винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими 

відносинами. 

При припиненні трудового договору виплачується вихідна допомога – грошова виплата 

працівнику, звільненому з роботи не з його вини та яка виплачується роботодавцем з 

підстав та у розмірах, встановлених законодавством.  

Розміри вихідної допомоги, визначені ст. 44 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р., є 

мінімальними та диференціюється залежно від підстави, з якої провадиться звільнення. 

Колективним договором у межах повноважень підприємства можуть встановлюватися 

вищі розміри вихідної допомоги.  

Сума вихідної допомоги обчислюється із середньомісячної зарплати. Якщо середня 

місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для 

нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної 

заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.  

Крім того, особливості визначення складу витрат платника податку на прибуток 

підприємств на оплату праці встановлені ст. 142 Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. № 2755-VI , зокрема, п. 142.2 якої встановлено, що до складу витрат платника 

податку включаються обов’язкові виплати, які надаються працівникам у випадках, 

передбачених законодавством. 

Таким чином, сума вихідної допомоги, яка є обов’язковою виплатою працівнику 

підприємства у зв’язку з припиненням трудових відносин, підлягає оподаткуванню 

військовим збором на загальних підставах. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.23.69?page=2#pn243
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.90?page=15#pn2725
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.90?page=15#pn2725
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1011.47.90?page=15#pn2727
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9. «САМОЗАЙНЯТИХ» ОСІБ МОЖУТЬ ЗАЛУЧАТИ ДО ТРУДОВОЇ 

ПОВИННОСТІ  

 

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку залучення працездатних осіб до 

суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану» від 23.09.2014р. № 475. 

КМУ вніс зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в 

умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 13.07. 2011р. № 753. 

Зокрема, відтепер у Порядку визначено термін «трудова повинність», який означає, що 

громадяни залучатимуться до примусового виконання робіт оборонного характеру, а 

також до ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного 

характеру в період мобілізації та воєнного часу без обов’язкової згоди.  

Урядом також уточнено категорії осіб, які можуть залучатися для виконання таких робіт, 

шляхом охоплення тих громадян, які забезпечують себе роботою самостійно. Крім того, 

до переліку суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного часу, додано 

види, спрямовані на забезпечення обороноздатності держави (зокрема, ремонтно-

відновлювальні роботи, які проводяться на державних кордонах, аеродромах, 

фортифікаційних спорудах). Також охоплено інші роботи, пов’язані з ліквідацією 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що 

виникли в період дії воєнного стану (розбір завалів, доріг тощо, а також виконання робіт, 

пов’язаних із забезпеченням потреб Збройних Сил та інших військових формувань).   

До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, які не 

підлягають призову на військову службу, що за віком і станом здоров’я не мають 

обмежень до роботи в умовах воєнного стану, а саме:  

- безробітні та інші незайняті особи; 

- працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств, не залучені до 

виконання мобілізаційних завдань (замовлень) і не зараховані до складу позаштатних 

(невоєнізованих) формувань цивільного захисту, - в порядку переведення таких 

працівників у кількості, що не призведе до повної зупинки виробництва;  

- особи, зайняті в особистому селянському господарстві;  

- студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;  

- особи, які забезпечують себе роботою самостійно. З кожною із зазначених категорій 

осіб укладається строковий трудовий договір.   

Крім працездатних осіб, які залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення 

життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та 

воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер. 
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10. ПІЛЬГИ В ОПОДАТКУВАННІ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ПОТРЕБ 

АТО 
 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно деяких 

питань оподаткування благодійної допомоги» від 02.09.2014р. № 1668-VII. 

З 26.09.2014р. діє Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно 

деяких питань оподаткування благодійної допомоги» від 02.09.2014р. № 1668-VII. Дія 

цього Закону поширюється на правовідносини, що виникли ще з 21 листопада 2013 року. 

Встановлено, що суми коштів, отриманих фізичними благодійниками-особами (які внесені 

в Реєстр волонтерів АТО) на банківські рахунки для надання благодійної допомоги на 

користь АТО, не включатимуться в загальний місячний (річний) оподатковуваний доход 

платника ПДФО. 

Тимчасово (на період проведення АТО) без обмежень включатимуться і інші витрати 

звичайної діяльності платника податку на прибуток підприємств суми коштів або вартість 

спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених 

відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських 

засобів і медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів 

речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, зроблених послуг - по 

переліку, який визначається Кабміном, і які добровільно перераховані (передані) для 

потреб забезпечення проведення АТО. 

Згідно зі змінами, внесеними в ст. 165 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI (далі – ПКУ), в розрахунок загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу не включається сума (вартість) благодійної допомоги, виплачена: 

- учасникам бойових дій, які беруть безпосередню участь в АТО, забезпеченні її 

проведення, знаходячись безпосередньо в районах її проведення; 

- працівникам підприємств, установ, організацій, які притягуються і беруть безпосередню 

участь в АТО або на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які під час участі в 

АТО отримали поранення, контузії, інші ушкодження здоров'я, загинули, померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, визнані безвісно відсутніми; 

- учасникам масових акцій цивільного протесту в Україні, що отримав поранення, 

контузії, ушкодження здоров'я в період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, 

а також 2 травня 2014 року в м. Одесі, або на користь членів їх сімей, якщо вони загинули 

в результаті отриманих в цей період поранень, контузій або інших ушкоджень здоров'я 

або визнані безвісно відсутніми; 

- фізичним особам, що мешкають (що мешкав) в населених пунктах, де проводиться АТО, 

або що вимушено покинув місце проживання у зв'язку з її проведенням; 

- фізичним особам, які мешкали в Криму і вимушено його покинули у зв'язку з 

тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом «Про забезпечення прав і 

свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України». 

До членів сімей учасників бойових дій або учасників масових акцій цивільного протесту в 

Україні відносяться: дружина, чоловік, що не вступили в повторний шлюб, батьки, дід і 

баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди. 

 

http://docs.dtkt.ua/doc/1204.394.0
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У оподатковуваний доход не включаються суми, отримані благодійниками, внесеними в 

Реєстр, у фактично використаному розмірі допомоги і на відшкодування документально 

підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних з наданням вказаної благодійної 

допомоги. Ці правила застосовуються до благодійної допомоги, отриманої 

благодійниками - фізичними особами в звітному податковому році, передуючому року їх 

внесення в Реєстр. 

Доходи не включаються в загальний місячний (річний) оподатковуваний доход платників 

податків до 31 грудня (включно) року, що йде за роком, в якому завершена АТО. 

Невикористані суми благодійної допомоги мають бути перераховані до Державного 

бюджету. 

У загальний оподатковуваний доход не включається допомога у будь-якій сумі, якщо вона 

спрямована для закупівлі або у вигляді спецзасобів індивідуального захисту, техсредств 

спостереження, ліків, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, речей або інших 

товарів (робіт, послуг) по переліку, який визначається Кабміном, або для оплати 

(компенсації) вартості ліків, донорських компонентів, платних послуг з лікування і т. д. 

При цьому благодійна допомога на відновлення втраченого майна і на інші потреби по 

визначеному Кабміном переліку не включається в оподатковуваний доход в сумі, сукупно 

впродовж звітного (податкового) року що не перевищує 1 тис. мінімальної зарплати, 

встановленої на 1 січня звітного (податкового) року (до відома у 2014 році така сума 

складатиме 1 млн. 218 тис. грн.). Сума перевищення над таким розміром обкладається по 

ставках, встановлених п. 167.1 ст. 167 ПК, і платник податків зобов'язаний подати річну 

податкову декларацію з вказівкою сум благодійній допомозі. 

Відмітимо, волонтери, що надають благодійну допомогу, мають бути внесені в Реєстр 

волонтерів АТО. В той же час, до дати введення Реєстру вимоги відносно внесення 

фізичних благодійників-осіб (волонтерів) в цей Реєстр не застосовуються. 

Реєстр формується і ведеться ДФС, і оприлюдниться на офіційному сайті. Порядок його 

формування визначається Міністерством фінансів України. 

Для включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції благодійник - фізична 

особа подає заяву, копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті) та довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів 

рахунків, відкритих на ім'я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної 

діяльності. Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом 

одного робочого дня. 

Витребування інших відомостей і документів заборонене. 

Закон поширюється на правовідносини, що виникли з 21 листопада 2013 року. 

Також починаючи з 14.04.2014р. до моменту завершення АТО суми коштів і вартість 

матеріальних цінностей (по кабмінівському переліку), які підприємство добровільно 

передає суб'єктам АТО, включаються до складу податкових витрат благодійника. 
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11. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДПУСТОК УЧАСНИКАМ АТО 

 

В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися 

відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням 

зарплати не більш як 10 днів. 

Порядок надання відпусток військовослужбовцям визначено статтею 10-1 Закону України 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 

20.12.1991р. № 2011-XII. 

Відповідно до зазначеної статті в особливий період з моменту оголошення мобілізації до 

часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію 

надання військовослужбовцям щорічних основних відпусток здійснюється за умови 

одночасної відсутності не більше30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців 

певної категорії відповідного підрозділу. 

Військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, 

матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі 

місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для 

військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, 

становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років 

- 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів. Час для проїзду 

до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові та неробочі дні 

при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються. 

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. 

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом, тривалість 

щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 

1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць 

служби до кінця календарного року. 

В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися 

відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням 

грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів. 

Надання військовослужбовцям у зазначені вище періоди інших видів відпусток, крім 

відпусток військовослужбовцям-жінкам у в’язку з вагітністю та пологами, для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього 

догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення 

нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після 

тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської 

комісії, припиняється. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1085.75.53#pn93
http://docs.dtkt.ua/doc/1085.75.53#pn93


ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

16 

 

12. ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН ІЗ ЗОНИ АТО 
 

Лист Міністерства фінансів України «Щодо працевлаштування громадян з зони АТО» від 

01.09.2014р. № 31-08040-06-3/22381. 

У більшості випадків при переміщенні громадян із зони АТО їх трудові книжки 

залишаються на підприємствах, які розміщені у цій зоні. Міністерство фінансів України у 

цій ситуації наполягає, що працевлаштування таких громадян без трудових книжок 

можливе лише на умовах сумісництва. 

Відповідно до постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних 

підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993р. № 245 загальна тривалість роботи за 

сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми 

робочого часу. Тобто такі громадяни не можуть працевлаштуватися на повну норму 

робочого часу й отримувати заробітну плату за повний робочий місяць. Зауважимо, що 

обмеження на тривалість роботи за сумісництвом, запроваджене постановою № 245, 

поширюється тільки на працівників державних підприємств, установ та організацій. 
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13. УЧАСНИКИ АТО ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ 

 

Особи, визнані учасниками бойових дій, відповідно до норм Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», звільняються від сплати земельного 

податку 

При цьому звільнення від сплати земельного податку, передбачене для такої категорії 

фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у 

межах граничних норм  (п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                

№ 2755-VI (далі – ПКУ)). 

Окрім того, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо 

сплати земельного податку, що сплачується на відповідній території: часткове звільнення 

на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, які 

зараховуються до відповідних місцевих бюджетів (п. 284.1 ст. 284 ПКУ). 

Що стосується орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, то 

її розмір встановлюється у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. 

При цьому норми ПКУ не передбачають зменшення розміру орендної плати. 

Разом з тим, згідно із ст. 32 ПКУ строк сплати податку може бути змінено шляхом 

перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку або його 

частини на більш пізній строк. Загальні засади розстрочення та відстрочення грошових 

зобов’язань або податкового боргу платників податків передбачені ст. 100 ПКУ. 

Нагадаємо, що податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин 

непереборної сили (форс-мажорних обставин), може бути списаний як безнадійний 

відповідно до ст. 101 ПКУ. Порядок списання безнадійного податкового боргу платників 

податків затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013р.                   

№ 577. 
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14. УЗАГАЛЬНЕНО ПИТАННЯ ОСКАРЖЕННЯ НАКАЗІВ НА ПРОВЕДЕННЯ 

ПЕРЕВІРОК 

 

Лист Державної фіскальної служби України «Про узагальнення судової практики ВАСУ 

та ВСУ з питань оскарження наказів на проведення перевірок та актів перевірок» від 

12.09.2014р. № 4352/7/99-99-10-02-02-17. 

За результатами узагальнення судової практики ВАСУ та ВСУ з питань оскарження 

наказів на проведення перевірок, актів перевірок, а також впливу процедурних порушень, 

допущених під час проведення перевірок платників податків, ДФС у листі від 12.09.2014р. 

№ 4352/7/99-99-10-02-02-17 повідомила. 

Прийняття наказу про проведення перевірки в порушення визначеної Податковим 

кодексом України  від 02.12.2010р. № 2755-VI процедури проведення та/або призначення 

перевірок (без належних підстав, а також проведення таких перевірок без дотримання 

обов'язкових для цього умов), на думку ВАСУ, є підставою для його скасування (крім 

наказів про призначення виїзних документальних та фактичних перевірок платників 

податків за умови допуску посадових осіб до проведення перевірки). 

Викладення в акті відомостей, які отримані за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності платника податків, не може розглядатися як поширення 

недостовірної інформації, а отже, позови платників податків про спростування 

недостовірної інформації та відкликання зазначених актів задоволенню не підлягають. 

Платник податків, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової 

перевірки щодо нього, має захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб 

контролюючого органу до такої перевірки. Якщо ж допуск до проведення перевірки 

відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених 

порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється 

контролюючими органами. 

Сам по собі факт скасування наказу на проведення невиїзної перевірки після фактичного її 

проведення не може бути достатньою підставою для скасування податкових повідомлень-

рішень за умов доведеності фактів порушень податкового законодавства особою, що 

перевіряється. 
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15. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ВАЛЮТНОГО ЕКВІВАЛЕНТУ В ДОГОВОРАХ 

 

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Щодо застосування 

валютного еквіваленту в договорах» від 02.09.2014р. № 3723-08/30327-07. 

Мінекономрозвитку у листі від 02.09.2014р. № 3723-08/30327-07 зазначило, що ціни на 

товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, установлюються 

виключно у валюті України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, 

ратифікованими Україною, та постановами Кабінету Міністрів України. 

Сьогодні згідно із законодавством, у іноземній валюті встановлені державні регулюванні 

тарифи (збори, плата) на спеціалізовані послуги портів, аеропортів, управління 

повітряним рухом, міжнародні перевезення вантажів та пасажирів залізничним 

транспортом із сплатою цих послуг відповідно до Декрету КМУ від 19.02.1993р.                          

№ 15-93. 

Внутрішньодержавний обмін іншими товарами (послугами) має здійснюватись за цінами 

(тарифами), установленими у валюті України із перерахуванням імпортної складової 

частини ціни (тарифу) у національну грошову одиницю. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1072.1324.18
http://docs.dtkt.ua/doc/1072.1324.18
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16. ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ АВТОМОБІЛЯ НАЙМАНОГО 

ПРАЦІВНИКА 

 

Лист Головного управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві «Про використання 

підприємством автомобіля найманого працівника» від 22.08.2014р.                                                 

№ 7720/10/26-1517-01-07. 

Міндоходів у м. Києві у листі від 22.08.2014р. № 7720/10/26-1517-01-07 зазначило, що 

компенсація, яка виплачується юридичною особою найманому працівнику за 

використання ним під час здійснення службових обов'язків власного автомобіля, який не 

перебуває в оренді у юридичної особи, може здійснюватися за рішенням керівника 

підприємства. Та виплата буде вважатися додатковим благом найманого працівника та 

відображатися у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу «126». 

Підставою для нарахування орендної плати є оформлений належним чином договір 

оренди та акт приймання-передавання автомобіля за договором найму (оренди). 

Отож, якщо укладено такий договір, то підприємство при виплаті доходу працівнику 

нараховує, утримує та сплачує ПДФО та відображує дану виплату у формі № 1ДФ за 

ознакою доходу «102». 

Усі витрати на оренду автомобіля та його експлуатацію враховуються в оподаткуванні 

залежно від цільового використання об'єкта оренди: 

- у складі загальновиробничих витрат, які включають витрати на оперативну оренду 

основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення. 

Суми компенсації, виплачені найманому працівнику за використання особистого 

транспорту при виконанні службових обов'язків не є базою нарахування та утримання 

єдиного соціального внеску. 

 

http://blank.dtkt.ua/blank/36
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17. ОПЕРАЦІЇ З ПРОДАЖУ УСПАДКОВАНОЇ НЕРЕЗИДЕНТОМ ЗЕМЛІ 

ОПОДАТКОВУЮТЬСЯ 
 

Державна фіскальна служба України у роз'ясненні від 09.09.2014р. наголосила, що дохід, 

отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом 

звітного податкового року нерухомості, а також земельної ділянки, що не перевищує 

норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно 

від її призначення і за умови перебування такого майна у власності платника податку 

понад три роки, не оподатковується. 

При цьому, умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад 

три роки не поширюється на майно, отримане таким платником у спадщину. 

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року 

більш як одного з об'єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 %. 

Водночас дохід від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, що здійснюються 

фізичними особами - нерезидентами, оподатковується за ставками 15 % та 17 %. 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.20.93?page=4#pn893
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18. НЕ ЗМІНИЛИ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД КВЕД-2010: ЧИ Є 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ?  

 

З 1 січня 2014 року КВЕД-2005 втратив чинність. У зв’язку з цим потрібно було замінити 

види діяльності. 

Податківці повідомили, що відповідальність за не заміну своєї діяльності під КВЕД-2010 

не передбачена (підкатегорія 119.12 БЗ).  

Водночас, використання цього коду в низці випадків є обов’язковим: зокрема, при 

заповненні заяви про обрання спрощеної системи оподаткування 1 або 2 групи.  

Щоб замінити види діяльності, потрібно подати державному реєстратору (для юридичних 

осіб):  

1) реєстраційну картку на зміну відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР 

(форма 4);  

2) якщо посилання на КВЕД є в установчих документах, то - реєстраційну картку на 

державну реєстрацію змін до установчих документів (форма 3) і низку інших необхідних 

для цього документів. 
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19. НОРМИ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО Є ЧИННИМИ І БЕЗ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 

В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  

 

Лист Міністерства інфраструктури України «Щодо чинності Норм витрат палива і 

мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Мінтрансу 

України від 10.02.98 р. № 43» від 17.02.2014р. № 1545/25/10-14. 

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені 

наказом Мінтрансу від 10.02.1998р. № 43 (далі - Норми), державній реєстрації в 

Міністерстві юстиції України не підлягають і є чинними без неї. Таку думку оприлюднило 

Мінінфраструктури у листі від 17.02.2014р. № 1545/25/10-14.  

Ці Норми було розроблено для методичного забезпечення планування потреб 

підприємств, установ і організацій у паливі та мастильних матеріалах при експлуатації 

автомобільного транспорту, ведення звітності, контролю витрат і запровадження режиму 

економії та раціонального використання нафтопродуктів.  

Норми базуються на вдосконаленій системі коригування нормативних витрат палива 

залежно від умов експлуатації колісних транспортних засобів та обладнання і достатньо 

повно враховують специфіку експлуатації колісних транспортних засобів як загального, 

так і спеціального та спеціалізованого призначення.  

Листами Мін’юсту від 26.04.2006р. № 24-38-37 та від 10.07.2012р. № 2198.0.33-12/10.2 

було визначено, що наказ Мінтрансу від 10.02.199 р. № 43, яким затверджено ці Норми, є 

актом нормативно-технічного характеру і державній реєстрації в Мін’юсті не підлягає та є 

чинним без неї. Підстава для такого ствердження - пп. «е» п. 5 Положення про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, 

затвердженого постановою КМУ від 28.12.1992р. № 731. 
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20. ДИТЯЧИХ НОВОРІЧНИХ ПОДАРУНКІВ ВІД ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ З ТВП У 2014 РОЦІ НЕ БУДЕ  

 

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з ТВП у 2014 року не передбачила 

фінансування позашкільного обслуговування, в тому числі придбання дитячих новорічних 

подарунків.  

Про це повідомлено на офіційному сайті Виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування з ТВП. Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та 

створення умов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014р. № 1166-VII з 1 

травня 2014 року було зменшено пропорцію розподілу єдиного соціального внеску на 

страхування тимчасової втрати працездатності. Також постановою КМУ від 25.03.2014р. 

№ 82 уточнено макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2014 рік, 

відповідно до яких зменшено показник фонду оплати праці. Як наслідок очікується значне 

зменшення надходжень до бюджету Фонду.  

З метою затвердження збалансованого бюджету Фонду на 2014 рік правлінням Фонду 30 

травня 2014 року затверджено зміни до кошторисів програм відділень Фонду щодо 

відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей на 2014 рік, відповідно до яких 

кошти на фінансування позашкільного обслуговування, в тому числі придбання дитячих 

новорічних подарунків, у 2014 році не передбачені. 
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21. ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРОДАЖ ВАЛЮТНОЇ ВИРУЧКИ - 75%  

 

Постанова Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України» від 22.09.2014р. № 591. 

Правління НБУ зменшило розмір обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті 

зі 100% до 75%. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні 

резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного 

регулювання. Цю норму визначено у постанові Правління НБУ «Про внесення змін до 

деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 22.09.2014р. № 591. 

Відповідні зміни внесено до постанови Правління Нацбанку «Про врегулювання ситуації 

на валютному ринку України» від 20.08.2014 р. № 515. Постанова від 22.09.2014р. № 591 

набрала чинності з 23 вересня 2014 року. 
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22. МАКСИМАЛЬНА СУМА ПРОДАЖУ ГОТІВКОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ 

ОДНІЙ ОСОБІ - ЕКВІВАЛЕНТ 3000 ГРН. 

 

Постанова Правління  НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України» від 22.09.2014р.  № 591. 

Правління НБУ скасувало раніше запроваджену ним вимогу щодо обов’язкової 

конвертації у гривню переказів в іноземній валюті з-за кордону на користь фізичних осіб 

без відкриття рахунка. Ця норма міститься у постанові Правління НБУ «Про внесення 

змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 22.09.2014р. 

№ 591. 

Разом з тим, ураховуючи посилення напруги на готівковому сегменті валютного ринку, 

цією постановою передбачене зменшення максимальної суми продажу готівкової 

іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день до суми, що не 

перевищує в еквіваленті 3 000 гривень.  

Зазначене обмеження не поширюється на купівлі фізичними особами - резидентами 

готівкової іноземної валюти з метою погашення зобов’язань в іноземній валюті за 

кредитними договорами, укладеними з банками. Постанова № 591 набрала чинності з 23 

вересня 2014 року.  
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23. ВИМОГА ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПРОДАЖУ ВИРУЧКИ В ІНОЗЕМНІЙ 

ВАЛЮТІ НА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ІЗ ВЕЗ «КРИМ» НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ 

 

Вимоги законодавства України щодо обов’язкового продажу надходжень в інвалюті не 

застосовуються до юридичних осіб із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим» 

Згідно із Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про 

особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території 

України» від 12.08.2014р. № 1636-VII вимоги законодавства України щодо обов’язкового 

продажу надходжень (у тому числі виручки) в іноземній валюті не застосовуються до 

юридичних осіб (філій, відділень, інших відокремлених підрозділів юридичних осіб) із 

місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим». 

На операції, що здійснюються між резидентами України та особами з місцезнаходженням 

на території ВЕЗ «Крим», а також на розрахунки за такими операціями не поширюються 

норми Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 

23.09.1994р.  № 185/94-ВР. 

 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1204.396.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1204.396.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1204.396.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1086.218.15
http://docs.dtkt.ua/doc/1086.218.15
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24.  НОВІ ПРОПОРЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ ДО ФОНДУ 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У 2014 РОЦІ 

 

Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

«Про розмір страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності на 2014 рік» від 02.09. 2014р. № 31. 

ФСС з ТВП постановою від 02.09.2014р. № 31 затвердило розмір страхових внесків до 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2014 рік. 

У зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, 

розмір встановлено на рівні 2,4 % від фонду оплати праці або 5,7475 % від суми єдиного 

внеску (за умови збереження діючого розміру єдиного внеску). 
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25. НОРМИ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ НА 2015 РІК 
 

Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості 

робочого часу на 2015 рік» від 09.09.2014р. № 10196/0/14-14/13. 

Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. у 2015 році на 

підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові та 

неробочі дні:  
 

1 січня — Новий рік;  

7 січня — Різдво Христове;  

8 березня — Міжнародний жіночий день;  

12 квітня — Пасха (Великдень); 

1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;  

9 травня — День Перемоги;  

31 травня — Трійця;  

28 червня — День Конституції України; 

24 серпня — День незалежності України;  

При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що напередодні святкових і 

неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину як при 5-

денному, так і при 6-денному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість 

роботи при 6-денному робочому тижні не може перевищувати 5 годин. У випадку, коли 

святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на 

наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком 5-денного робочого тижня з 

вихідними днями у суботу та неділю у 2015 році вихідний день: 

- у неділю 8 березня має бути перенесений на понеділок 9 березня; 

- у неділю 12 квітня має бути перенесений на понеділок 13 квітня; 

- у суботу 2 травня має бути перенесений на понеділок 4 травня;  

- у суботу 9 травня має бути перенесений на понеділок 11 травня;  

- у неділю 31 травня має бути перенесений на понеділок 1 червня;  

- у неділю 28 червня має бути перенесений на понеділок 29 червня. 
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26. ОПОДАТКУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ 

ПО-НОВОМУ 
 

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України» (щодо вдосконалення оподаткування інвестиційної діяльності). Відповідний 

законопроект зареєстровано за № 4766. 

Законом внесено зміни до Податкового кодексу для забезпечення достатньої свободи 

сторін для визначення умов угод про розподіл продукції та усунути суперечності між 

нормами кодексу. 

Зокрема, внесено редакційні уточнення до визначення поняття «інвестор (оператор)»; 

запроваджено можливість покладення прав та обов'язків щодо реєстрації як платників 

податку на додану вартість за угодою, нарахування та сплати податку на додану вартість 

та подання податкової звітності з податку на додану вартість за багатосторонньою угодою 

на кожного інвестора та/або на оператора у порядку, визначеному угодою. 

Також запроваджено можливість відображення частки залишку від'ємного значення 

різниці між сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту, відображеного 

оператором, іншими інвесторами за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, та 

запроваджено відповідні механізми. 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50771

