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1. УЧАСНИКІВ АТО ЗВІЛЬНИЛИ ВІД СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судовий збір» щодо 

звільнення від сплати судового збору учасників антитерористичних операцій та членів 

сімей загиблих» від 03.09.2015р.  № 670-VIII. 

Законом України від 03.09.2015р. № 670-VIII внесено зміни до Закону України «Про 

судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору учасників антитерористичних 

операцій та членів сімей загиблих. 

Так,  судовий збір тепер також не справлятиметься за умови подання заяви про 

встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах 

проведення воєнних дій або антитерористичних операцій. 

Окрім того,  від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях 

звільняються позивачі - за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу 

учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 частини першої статті 6 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р.               

№ 3551-XII. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1146.930.0
http://docs.dtkt.ua/ua/doc/1146.930.0
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2. ПРО ПОРЯДОК ОБЛІКУ В СЕА ПДВ ПОКАЗНИКА ΣПЕРЕВИЩ 

Відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI  (далі – ПКУ) показник ΣПеревищ є складовою формули, за якою 

обраховується сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові 

накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН (далі – реєстраційна сума). 

ΣПеревищ – загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у 

поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, 

над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та 

розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, яка 

визначається як різниця між: 

- сумами податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів (послуг) та 

отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію 

України, та їх подальшого коригування згідно із статтею 192 ПКУ, задекларованими 

платником у податкових деклараціях з податку з урахуванням поданих уточнюючих 

розрахунків до них; 

- та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що 

складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються 

отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем 

постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до 

них, зареєстрованих у ЄРПН. 

Показник ΣПеревищ розраховується ДФС автоматично після прийняття звітності від 

платника податку, та при обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке 

значення зменшується реєстраційна сума такого платника. 

Таким чином, якщо платник податку своєчасно не зареєстрував в ЄРПН податкові 

накладні та відповідно реєстраційна сума не була зменшена на суму податку, зазначену в 

таких податкових накладних, то після подання звітності з ПДВ, в якій задекларовано 

податкові зобов’язання з ПДВ, визначені у податкових накладних, не зареєстрованих в 

ЄРПН, реєстраційна сума платника зменшується на суму ПДВ, зазначену у таких 

податкових накладних. 

Реєстрація в ЄРПН податкових накладних, що не були зареєстровані своєчасно 

(реєструються з порушенням термінів реєстрації), здійснюється виключно в межах 

реєстраційної суми, яка визначається згідно з пунктом 200-1.3 статті 200-1 ПКУ. 

Якщо така реєстраційна сума є меншою, ніж сума ПДВ, зазначена у податковій накладній 

або розрахунку коригування, платнику потрібно збільшити свою реєстраційну суму. Таке 

збільшення може бути здійснено за рахунок: 

- отриманих податкових накладних та розрахунків коригування (які передбачають 

збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг), складених на 

такого платника та зареєстрованих в ЄРПН; 

- сплати ПДВ на митниці під час розмитнення товарів; 

- поповнення рахунка платника в системі електронного адміністрування ПДВ, 

відкритого платнику у Держказначействі (електронний рахунок). 

 

 

http://blank.dtkt.ua/blank/183
http://blank.dtkt.ua/blank/183
http://blank.dtkt.ua/blank/190
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.0?page=21#st192
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Після реєстрації в ЄРПН податкових накладних, які не були зареєстровані своєчасно, в 

системі електронного адміністрування ПДВ автоматично відбувається перерахунок 

показника ΣПеревищ та реєстраційної суми (ΣНакл) з урахуванням сум ПДВ, зазначених у 

таких податкових накладних. 

В результаті такого перерахунку на суму ПДВ, зазначену у зареєстрованих в ЄРПН 

податкових накладних, зменшується показник ΣПеревищ, а показник ΣНакл (реєстраційна 

сума) збільшується на таку ж суму. 
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3. ЗМІНА МІСЦЯ ОБЛІКУ ПЛАТНИКА НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕА ПДВ НЕ 

ВПЛИВАЄ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд факсограми [з питання 

функціонування системи електронного адміністрування ПДВ у разі зміни місця обліку 

платника податку]» від 17.09.2015р.  № 19896/6/99-99-19-03-02-15. 

ДФС України у листі від 17.09.2015р. № 19896/6/99-99-19-03-02-15   нагадує, що з 1 липня 

2015 року СЕА ПДВ запрацювала у звичайному режимі, і реєстрація податкових 

накладних в Єдиному реєстрі здійснюється виключно на реєстраційну суму, яка 

визначається згідно з пунктом 200-1.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                

№ 2755-VI (далі – ПКУ). 

При цьому з 29.07.2015р. до порядку обрахунку показників формули внесено зміни. 

Зокрема, передбачено, що формулу (всі її складові) на початок третього робочого дня 

після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 

16.07.2015р. № 643-VIII (29.07.2015р.) було «обнулено», за винятком окремих складових 

(сума податку за виданими і отриманими накладними та за митними деклараціями, 

аркушами коригування і додатковими деклараціями), сформованих починаючи з 

01.07.2015р.       

Після такого «обнуління» до формули автоматично включені: 

- суми середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до 

бюджету та погашених або розстрочених за останні 12 звітних місяців/4 квартали                            

(т.з. «овердрафт»);         

- суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з ПДВ станом на 1 

липня 2015 року;         

- суми залишку коштів на рахунку платника у Системі за вирахуванням сум, заявлених 

платником у складі звітності з податку за червень 2015 року до перерахування з 

електронного рахунка до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку 

та/або на поточний рахунок платника;       

- суми від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015р. та задекларованого 

платником у рядках 24 та 31 декларації з ПДВ за червень/ІІ квартал 2015 року.     

При цьому податківці зауважують, що особливостей функціонування СЕА ПДВ для 

окремих категорій платників податку, у тому числі і тих, які змінили місце 

податкового обліку із території проведення АТО, ПКУ не передбачено.  

  

http://blank.dtkt.ua/blank/183
http://blank.dtkt.ua/blank/183
http://blank.dtkt.ua/blank/26
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4. ШТРАФИ, НАРАХОВАНІ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД СЕА ПДВ, ПІДЛЯГАЮТЬ 

СПИСАННЮ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про виконання вимог Закону України від 

16.07.2015 N 643» від 25.08.2015р. № 31376/7/99-99-15-01-04-17. 

ДФС України у листі від 25.08.2015р. № 31376/7/99-99-15-01-04-17 роз'яснила, що 

штрафні санкції та пеня за порушення строків, установлених Податковим кодексом 

України  від 02.12.2010р. № 2755-VI, для самостійної сплати податкових зобов’язань з 

ПДВ, не застосовуються за умови наявності у такі строки коштів на рахунках платників у 

СЕА ПДВ у сумах, достатніх для сплати узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ до 

бюджету або на спеціальні рахунки платників - сільськогосподарських підприємств, що 

обрали спеціальний режим. 

У випадку нарахування протягом перехідного періоду СЕА ПДВ (з 01.02.2015р. по 

01.07.2015р.) вказаних штрафних санкцій, вони підлягають списанню контролюючим 

органом за місцем реєстрації платника ПДВ протягом 14 робочих днів.     
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5. ПРО ВИКОРИСТАННЯ СВІДОЦТВ ПЛАТНИКІВ ПДВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про використання свідоцтв платників ПДВ» 

від 31.08.2015р.  № 32216/7/99-99-11-01-01-17.  

У листі зазначено, що  свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ могли застосовуватись як 

витяг з Реєстру до 19.11.2014р. На сьогодні у випадках, коли законодавство передбачає 

надання особою витягу з Реєстру чи його копії, копії свідоцтва про реєстрацію платника 

ПДВ чи іншого документального підтвердження факту реєстрації платником ПДВ, має 

надаватись чинний витяг з Реєстру. 

Проте фіскали зауважують, що  отримання всіма платниками ПДВ витягу із Реєстру не є 

обов’язковим. 

Дані із Реєстру щоденно оприлюднюються на офіційному веб-порталі ДФС. За запитом в 

електронній формі платнику ПДВ можуть бути надані довідки із Реєстру про реєстрацію 

його контрагентів як платників ПДВ. Окрім того, платник ПДВ може отримати витяг із 

Реєстру в електронному вигляді.         

Оперативно отримати дані із Реєстру можна за допомогою таких пошукових електронних 

сервісів на офіційному веб-порталі ДФС:         

- рубрика «Дані реєстру платників ПДВ» – дані з Реєстру із зазначенням дати податкової 

реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника 

ПДВ, у тому числі дані з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування із 

зазначенням переліку видів діяльності сільськогосподарського підприємства, на які 

поширюється дія спеціального режиму оподаткування ПДВ;         

- рубрика «Анулювання реєстрації платників ПДВ» – інформація про осіб, реєстрацію 

яких як платників ПДВ анульовано, із зазначенням дати анулювання, причин та підстав 

для анулювання реєстрації.         

У зв’язку з цим, втрачає чинність лист Міністерства доходів і зборів України «Щодо 

окремих питань реєстрації платників ПДВ» від 09.01.2014р. № 150/7/99-99-18-02-01-17.  

  

http://www.sfs.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/reestr_new
http://sfs.gov.ua/anulir_new
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6. З 1 ЖОВТНЯ АВАНСИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПЕРЕРАХОВУЄМО НА 

НОВІ РАХУНКИ 

Наказом від 20.07.2015р. № 651 Міністерство фінансів України об’єднало коди бюджетної 

класифікації з податку на прибуток.  

Проте, оскільки  перехід ДФС на адміністрування податку на прибуток без використання 

кодів бюджетної класифікації, передбачених для обліку авансових внесків, потребувало 

часу на реалізацію, «старі» рахунки для сплати залишили відкритими до 1 жовтня 2015 

року.  

Враховуючи викладене, з 1 жовтня зарахування авансових внесків з податку на прибуток 

буде здійснюватися на нові рахунки. 
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7. ПЕРЕПЛАТИ ПО ПДВ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАРАХУВАННЯ ДО ЗБІЛЬШЕННЯ 

РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СУМИ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо порядку зарахування надміру 

сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість у збільшення суми податку, 

на яку платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних 

податкові накладні/розрахунки коригування» від 14.09.2015р.                                                          

№ 19558/6/99-99-19-03-02-15. 

Ситуація: У травні - червні 2015 року на підприємстві відбулася комплексна перевірка, за 

результатами якої було прийнято податкове повідомлення-рішення у зв’язку з 

порушенням норм податкового законодавства в частині оподаткування ПДВ. 

Підприємство 23.06.2015р. сплатило суму, зазначену в повідомленні-рішенні, до бюджету. 

В інтегрованій картці платника податку (далі - ІКПП) повідомлення-рішення було 

проведено 04.07.2015р. 

Таким чином, сплачені за актом перевірки кошти станом на 01.07.2015р. обліковувались в 

ІКПП як надміру сплачені грошові зобов’язання з податку на додану вартість (переплата). 

У листі від 14.09.2015р. № 19558/6/99-99-19-03-02-15 ДФС України нагадала, що 

зареєстрованим платникам податку значення реєстраційної суми автоматично 

збільшується контролюючим органом на суму помилково та/або надміру сплачених 

грошових зобов’язань з ПДВ станом на 1 липня 2015 року. Такі помилково та/або надміру 

сплачені грошові зобов’язання вважаються погашеними одночасно із збільшенням 

реєстраційної суми. 

Особливості відображення сум помилково та/або надміру сплачених грошових 

зобов’язань з ПДВ у податковій звітності роз’яснено в листі ДФС від 22.06.2015р.                           

№ 22408/7/99-99-19-03-01-17. 

Податківці зауважують, що норма Податкового кодексу України  від 02.12.2010р.          

№ 2755-VI, якою передбачено врахування наявних станом на 01.07.2015 р. помилково 

та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ у збільшення реєстраційної суми, 

діє з 01.01.2015р. і Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015р.                                 

№ 643-VIII була змінена лише редакційно. 

Таким чином, на суму грошових коштів, сплачених підприємством в рахунок погашення 

податкових зобов’язань та штрафних санкцій за податковим повідомленням-рішенням, 

підприємству було збільшено реєстраційну суму і одночасно погашено її як переплату. 

Вказана реєстраційна сума платника податку може бути використана ним для 

реєстрації податкових накладних в ЄРПН. 

Водночас податківці повідомляють, що для погашення податкового боргу за 

нарахованими за результатами комплексної перевірки податковими зобов’язаннями з ПДВ 

та штрафних санкцій та для припинення нарахування пені підприємству необхідно 

сплатити відповідну суму грошових зобов’язань зі свого поточного рахунка до бюджету. 

 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/183
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8. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНІСТІ НА 

ТЕРИТОРІЇ АТО 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо здійснення підприємницької 

діяльності на території Донецької області» від 17.09.2015р. № 8774/Р/99-99-17-02-02-14. 

ДФС України у листі від 17.09.2015р. № 8774/Р/99-99-17-02-02-14 нагадала, що у зв’язку з 

проведенням АТО на території Донецької і Луганської областей платників податків із 

деяких територій, які знаходяться у стані збройного конфлікту, тимчасово 

обслуговуватимуть в інших податкових інспекціях зазначених областей. 

Інформація щодо простою у деяких податкових інспекціях та зміни місця обслуговування 

платників постійно оновлюється на офіційному веб-порталі ДФС України. 

На сьогодні для платників Донецької області забезпечено можливість сплачувати грошові 

зобов’язання на рахунки, відкриті у розрізі територіально-адміністративних одиниць 

Донецької області. 

Окрім того,  листом ДФС від 07.07.2014р. № 16042/7/99-99-19-03-02-17 платникам 

Донецької та Луганської областей надано можливість звернутись до податкового органу 

за своїм місцезнаходженням із заявою про продовження граничних термінів 

подання податкової звітності у зв’язку з неможливістю подання такої звітності внаслідок 

дії обставин непереборної сили. 

Для осіб, які зареєстровані та переселилися з зони АТО в період її проведення, реєстрація 

фізичної особи – підприємця здійснюється за адресою тимчасового проживання. 

Проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця 

проживання фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є 

територія проведення АТО, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів 

Міністерства юстиції України в областях та місті Києві. 

Також податківці зауважують, що платники податків, у яких у зв’язку з проведенням 

заходів із подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності 

України існує ймовірність несвоєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) 

або немає можливості їх сплатити, мають право на отримання відстрочення 

(розстрочення) таких грошових зобов’язань (податкового боргу).  

Крім цього, податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин 

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

цього платник податків повинен звернутися до органу доходів і зборів за місцем обліку 

безнадійного податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника з письмовою 

заявою. У такій заяві повинно бути зазначено суми податків та зборів, що підлягають 

списанню. 

  

http://blank.dtkt.ua/types/nalog
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9. ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо порядку застосування штрафних 

санкцій» від 16.09.2015р. № 19769/6/99-99-19-03-02-15. 

ДФС України у листі від 16.09.2015р. № 19769/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 

що ні Податковим кодексом України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ), ні 

Порядком  ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженим Постановою 

КМУ від 29.12.2010 № 1246 (далі – Порядок № 1246), не передбачено особливих умов для 

платників податків з місцем реєстрації на території проведення АТО щодо 

функціонування системи електронного адміністрування ПДВ, складання податкових 

накладних/розрахунків коригування та реєстрації їх в ЄРПН. 

Таким чином, за порушення платниками ПДВ, зареєстрованими у зоні АТО, граничних 

термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН 

застосовується загальний порядок штрафування. 

При цьому наявність у платника податку сертифікатів Торгово-промислової палати 

України не надає підстав такому платнику здійснювати реєстрацію в ЄРПН податкових 

накладних/розрахунків коригування до податкових накладних за правилами, що є 

відмінними від правил, визначених ПКУ та Порядком № 1246. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1193.1248.0
http://blank.dtkt.ua/blank/183
http://blank.dtkt.ua/blank/183
http://blank.dtkt.ua/blank/190
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10. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА В КРИМУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування доходів від реалізації 

майна в Криму» від 12.08.2015р.  № 17035/6/99-99-19-02-02-15. 

ДФС України у листі від 12.08.2015р. № 17035/6/99-99-19-02-02-15 нагадує, що під час 

тимчасової окупації будь-які доходи з джерелом їхнього походження з території ВЕЗ 

«Крим», одержані фізичною, юридичною особами, прирівняними до 

резидентів, оподатковуються за правилами, встановленими для іноземних доходів. 

Для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств від операцій з 

реалізації необоротних активів, інвестицій, товарно-матеріальних цінностей, зокрема які 

знаходяться на території ВЕЗ «Крим», слід керуватися національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової 

звітності. 

Крім того,  взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ 

«Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є 

контрольованими операціями згідно зі ст. 39 Податковий кодекс України  від 02.12.2010р. 

№ 2755-VI. 

 

  

http://dtkt.com.ua/show/0sid1192.html
http://dtkt.com.ua/show/0sid1192.html
http://dtkt.com.ua/show/0sid1192.html
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11. ПІЛЬГИ З ПДВ ДЛЯ ПОСТАВКИ ЗЕРНОВИХ І ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо застосування режиму звільнення від 

оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з постачання зернових культур та технічних 

культур» від 16.09.2015р.  № 19763/6/99-99-19-03-02-15. 

ДФС України у листі від 16.09.2015р. № 19763/6/99-99-19-03-02-15 роз’яснила: якщо 

платник податку для цілей оподаткування ПДВ не відноситься до сільськогосподарських 

підприємств (вартість сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом 12 

місяців, становить менше 75 % вартості всіх товарів/послуг), то операції з постачання 

власно вирощених зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та 

технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, звільняються від 

оподаткування ПДВ.  

Якщо в платника податку вартість сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених 

протягом 12 місяців, становить більше 75 % вартості всіх товарів/послуг, то операції з 

постачання власно вирощених зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з 

УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД 

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %.  

Також ДФСУ зазначила, що якщо не зареєстровані платниками ПДВ  філії та інші 

структурні підрозділи платника самостійно здійснюють постачання товарів та проводять 

розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник може делегувати 

філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних.  
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12. ЩОДО ПОРЯДКУ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо порядку оподаткування податком на 

додану вартість операцій з постачання продукції оборонного призначення» від 

16.09.2015р.  № 19770/6/99-99-19-03-02-15. 

ДФС України у листі від 16.09.2015р. № 19770/6/99-99-19-03-02-15 нагадала, що 

продукція з кодами 9301 90 00 30, 9305 91 00 18, 9305 91 00 13, 9305 91 00 15 групи 93 

входить до переліку продукції оборонного призначення до якого застосовується режим 

звільнення від оподаткування ПДВ.         

Операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території 

України (в тому числі виробленої на митній території України) продукції оборонного 

призначення, звільняються від оподаткування ПДВ незалежно від того, хто виробляє та 

закуповує таку продукцію, якщо закупівля відбувається для цілей АТО.         

Для  застосування пільгового режиму оподаткування ПДВ в договорі на поставку 

продукції оборонного призначення необхідно зазначити, що вказана продукція 

постачається для використання в оборонних цілях при проведенні антитерористичної 

операції та/або при запровадженні воєнного стану. 

Вищезазначені пільги не поширюються на продукцію оборонного призначення, яка має 

походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або визнаною                                    

державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозиться з 

території такої держави-окупанта (агресора), та/або з окупованої території України.  
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13. ПДВ І РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування податком на додану 

вартість операцій з надання/виконання послуг/робіт із розробки програмної продукції чи її 

компонентів, на які право власності отримує виконавець/субвиконавець після завершення 

надання/виконання таких послуг/робіт» від 07.09.2015р.  № 19054/6/99-99-19-03-02-15. 

ДФС України у листі від 07.09.2015р. № 19054/6/99-99-19-03-02-15  зазначило: якщо 

згідно з умовами ліцензійного договору передбачено надання замовнику (ліцензіату) 

права від виконавця (ліцензіара) на використання програмного забезпечення (у тому числі 

його компонентів) з можливістю продажу такого об’єкта або здійснення відчуження в 

інший спосіб, то отримання ліцензіаром платежу від ліцензіата як винагороди за надання 

вказаного права не буде вважатися роялті та відповідно на таку операцію 

поширюватиметься режим звільнення від оподаткування ПДВ.    

Також підлягають звільненню від оподаткування ПДВ операції з постачання 

послуг/виконання робіт, внаслідок надання/виконання яких відбуваються будь-які 

зміни в програмній продукції (у т.ч. оновлення, удосконалення, модернізація).         

Водночас не підлягають звільненню  та оподатковуються у загальному порядку операції з 

постачання послуг/виконання робіт (незалежно, чи вони надаються/виконуються 

виробником програмної продукції чи іншою особою), якщо внаслідок надання/виконання 

таких послуг/робіт не відбувається жодних змін в програмній продукції (наприклад, 

навчання персоналу роботі з програмою, встановлення програми, налаштування 

оргтехніки тощо).  
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14. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ВІДРЯДЖЕНОМУ ПРАЦІВНИКОВІ НА 

ПРОЖИВАННЯ 

ДФСУ у підкатегорії 103.17 ЗІР відповіла, чи є об'єктом оподаткування ПДФО сума 

витрат відшкодована підприємством відрядженому працівнику на проживання в 

двомісному номері. 

Відповідно до пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 розд. IV Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VІ  (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника податку не включаються кошти, отримані на відрядження або під звіт і 

розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 ПКУ, а також суми компенсаційних виплат в 

іноземній валюті, що виплачуються відповідно до закону працівникам дипломатичної 

служби, направленим у довготермінове відрядження. 

Пунктом 170.9 ст. 170 ПКУ передбачено оподаткування сум надміру витрачених коштів, 

отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у 

встановлений строк. 

Згідно з пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПКУ не є доходом платника податку - фізичної особи, 

яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів 

підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у встановленому 

законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, а саме, на 

проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця 

відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому 

транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких 

рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та 

прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату 

телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), 

обов’язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами 

в’їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що 

підлягають сплаті у зв’язку із здійсненням таких витрат. 

Зазначені в абзаці другому цього підпункту витрати не є об’єктом оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб лише за наявності підтвердних документів, що 

засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних 

рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності 

посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі 

чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають 

послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у 

місцях проживання, страхових полісів тощо. 

Відповідно до п. 5 розділу ІІ Інструкції про службові відрядження в межах України та за 

кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. № 59, 

підприємство за наявності підтвердних документів (в оригіналі) відшкодовує в межах 

граничних сум витрат на найм житлового приміщення витрати відрядженим працівникам 

на найм житлового приміщення з розрахунку вартості одного місця у готелі (мотелі), 

іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання з урахуванням 

включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном 

(крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших 

витрат. 

Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний надати Звіт про використання 

коштів, виданих на відрядження або під звіт, при цьому головною умовою відшкодування 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.128?page=18#pn3163
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витрат на відрядження є наявність оригіналу документів, що підтверджують вартість 

таких витрат (квитки, квитанції, чеки, розрахунки тощо). 

Отже, у разі якщо відряджений працівник сплатив за проживання в двохмісному 

номері готелю за двох, відшкодування йому витрат з віднесенням цих витрат до 

складу витрат підприємства здійснюється з розрахунку вартості проживання тільки 

однієї особи. Якщо підприємство відшкодовує працівнику повну вартість двомісного 

номеру, то вартість другого місця в даному номері буде вважатися додатковим благом 

відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, та включатися до складу загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. 

Оподаткування додаткового блага здійснюється за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 

ПКУ (15% та/або 20%). 
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15. ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА ВКЛАДАМИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування процентів за 

депозитними вкладами податком на доходи фізичних осіб» від 14.09.2015р. № 8651/М/99-

99-17-03-03-14. 

Фахівці ДФС України у листі від 14.09.2015р. № 8651/М/99-99-17-03-03-14 нагадують, що 

з 1 січня 2015 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р.                           

№ 71-VIII внесено ряд змін до Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI, 

зокрема в частині оподаткування пасивних доходів. 

Зокрема, встановлено, що термін «пасивні доходи» означає, зокрема, й доходи у вигляді 

процентів на депозитний (вкладний) банківський рахунок. 

Дохід платника податку у вигляді процентів, нарахованих на суму вкладного 

(депозитного) банківського рахунка, включається до загального місячного 

оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставкою 20 %. 

Крім того, оскільки до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

податку включається дохід у вигляді процентів, нарахований на суму вкладного 

(депозитного) банківського рахунка, то такий дохід оподатковується ще й військовим 

збором за ставкою 1,5 %. 
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16. ПРО НЮАНСИ ОПОДАТКУВАННЯ ПДФО ПРОЩЕНОГО БОРГУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо порядку оподаткування анульованої 

(прощеної) банком суми боргу фізичної особи» від 07.09.2015р.  № 8481/Б/99-99-17-03-           

03-14. 

ДФСУ у листі від 07.09.2015р. № 8481/Б/99-99-17-03-03-14 зазначила, що відповідно 

до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р.                                               

№ 2755-VI оподатковується ПДФО 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 разі якщо його сума 

перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 

1 січня звітного податкового року. 

Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку-боржника шляхом: 

- направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення; 

- укладення відповідного договору, 

- 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. 
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17. ПДВ НА ЛІКИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування податком на додану 

вартість операцій з постачання на митній території України лікарських засобів, 

дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру 

лікарських засобів» від 03.07.2015р.  № 13835/6/99-99-19-03-02-15. 

У листі від 03.07.2015р. № 13835/6/99-99-19-03-02-15 податківці нагадали, що операції з 

постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і 

застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, 

оподатковуються за ставкою ПДВ 7 %. 

При цьому база оподаткування ПДВ для таких операцій визначається виходячи з 

договірної (контрактної) вартості лікарського засобу (крім наркотичних, психотропних 

лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), розрахованої з урахуванням 

загальнодержавних податків і зборів (у тому числі додаткового імпортного збору) та 

встановлених постачальницько-збутових і граничних торговельних (роздрібних) надбавок. 
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18. ЧИ МОЖЕ ПРОВАЙДЕР БУТИ ПЛАТНИКОМ ЄДИНОГО ПОДАТКУ? 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд запиту [щодо застосування 

спрощеної системи оподаткування]» від 25.08.2015р.  № 8135/П/99-99-15-03-01-14. 

ДФС України у листі  від 25.08.2015р. № 8135/П/99-99-15-03-01-14 зазначила, що не 

можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім 

діяльності, що не підлягає ліцензуванню).         

Відповідно до Національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікація видів 

економічної діяльності» клас 60.20 «Діяльність у сфері телевізійного мовлення» розділу 

60 «Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення» та клас 61.30 

«Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку» розділу 61 «Діяльність у сфері 

проводового електрозв'язку» належить до секції J «Інформація та телекомунікації».         

Сфера телекомунікацій є складовою частиною галузі зв’язку України.  Діяльність у цій 

сфері  здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів 

телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних 

ліцензій та/або дозволів.   

Враховуючи викладене, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері 

зв’язку, що підлягає ліцензуванню, не можуть застосовувати спеціальний податковий 

режим, оскільки зазначена діяльність не відповідає умовам перебування на спрощеній 

системі оподаткування.       

Для отримання можливості переходу на спрощену систему оподаткування у разі 

нездійснення послуг, що підлягають ліцензуванню, суб’єкт господарювання повинен 

анулювати наявну ліцензію та подати до контролюючого органу у встановлений 

Податковим кодексом України від 02.12.2010р. № 2755-VI термін заяву щодо обрання 

спрощеної системи оподаткування.         

Водночас податківці зауважують, що кожен конкретний випадок виникнення податкових 

взаємовідносин потребує більш детального аналізу документів. Тому у разі виникнення 

додаткових запитань платник податків може звернутися безпосередньо до ДПІ за місцем 

реєстрації госпсуб'єкта з одночасним наданням копій первинних документів. 
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19. ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО НЕ ВПРАВІ НАКЛАДАТИ АРЕШТ НА КОШТИ 

НА ПДВ-РАХУНКАХ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо функціонування системи 

електронного адміністрування податку на додану вартість» від 07.08.2015р.                                

№ 16745/6/99-99-19-03-02-15. 

ДФС України у листі від 07.08.2015р. № 16745/6/99-99-19-03-02-15 звертає увагу, 

що відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану 

вартість» від 16.07.2015р.  № 643-VIII (далі – Закон № 643-VIII) на кошти, які знаходяться 

на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ, Державному казначейству 

забороняється накладення арешту. Також доручено Держказначейству зняти арешт з 

коштів, на які такий арешт був накладений ним до 29.07.2015р. (дати набрання чинності 

Законом № 643-VIII). 

Протягом 5-ти робочих днів з дня набрання чинності Законом № 643-VIII підлягає зняттю 

органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, арешт з коштів, 

що перебувають на рахунках у СЕА ПДВ, на які були сформовані вимоги відповідно 

до Закону про виконавче провадження. 
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20. ЩОДО ВВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМЦІВ НА 

ЄДИНОМУ ПОДАТКУ 

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої 

групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, 

ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, 

відображення отриманих доходів, такий порядок  передбачено пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 

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

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику. Для реєстрації книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до 

контролюючого органу за місцем обліку примірник книги, у разі обрання способу ведення 

книги у паперовому вигляді. 

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками 

податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що 

встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації книги обліку доходів такі 

платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник 

книги (пп. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 ПКУ). 

Форми книги обліку доходів, книги обліку доходів і витрат та порядки їх ведення 

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015р. № 579. 

Відповідне питання – відповідь розміщено у категорії 107 Бази знань, що знаходиться на 

сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс»  офіційного веб-порталу 

ДФС України.  
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21. ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗВІТІ З ЄСВ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕВИКОРИСТАНІ ДНІ 

ВІДПУСТКИ 

ДФС України у підкатегорії 301.06.01 ЗІР відповіла, хто нараховує та відображає в звіті 

щодо сум нарахованого ЄВ суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки, яка 

за бажанням працівника при зміні місця роботи, перерахована роботодавцем на рахунок 

підприємства, на яке він перейшов. 

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р.                          

№ 2464-VI  базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування для підприємств, установ та організацій, які використовують 

працю ФО на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених 

законодавством є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами 

виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до 

Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР. 

Статтею 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 504/96-ВР визначено, що 

у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не 

використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які 

мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи.  

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не 

використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на 

рахунок підприємства, на яке перейшов працівник. 

Відповідно до п. 9 розд. IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо 

сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2015р.                            

№ 435 (далі – Порядок № 435), таблиця 6 додатка 4 до Порядку № 435 призначена для 

формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми 

нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з 

урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку                  

№ 435. 

Тобто, роботодавець (страхувальник) від якого звільняється працівник нараховує та 

відображає в таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 435 у складі загальної суми 

нарахованої заробітної плати (доходу) суму компенсації за невикористані дні 

щорічної відпустки, яка за бажанням працівника перераховується на рахунок 

підприємства, на яке він переходить. 

  

http://blank.dtkt.ua/taxes/socvznos
http://blank.dtkt.ua/taxes/socvznos
http://docs.dtkt.ua/doc/1216.741.0#pn129
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22. ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО 

СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ МОБІЛІЗОВАНИХ 

ДФС України в інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 103.08.01) зазначила, 

що податкова соціальна пільга не може бути застосована до заробітної плати, яку платник 

податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді 

грошового чи майнового (речового) забезпечення військовослужбовців, що виплачуються 

з бюджету. 

Військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період є одним із видів 

військової служби. А держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, 

грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, 

стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. 

Таким чином, якщо мобілізований працівник отримує зарплату (середній заробіток) 

та одночасно грошове чи майнове (речове) забезпечення військовослужбовця, 

фізична особа – підприємець, як роботодавець під час нарахування заробітної плати 

такому працівнику не має право на застосування податкової соціальної пільги. 
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23. ДОНАРАХУВАННЯ ЄСВ ТА ПОНИЖУЮЧИЙ КОЕФІЦІЄНТ  

Лист Державної фіскальної служби України від 20.07.2015р.  № 1882/2/99-99-17-03-01-10 

«Про розгляд звернення [щодо розміщення консультації по понижуючому коефіцієнту на 

Загальнодоступному інформаційному ресурсі]». 

Лист Державної фіскальної служби України від 20.08.2015р.  № 31041/7/99-99-17-03-03-17 

«Про розгляд листа [щодо застосування понижуючого коефіцієнта до розміру єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування]». 

 Податківці роз'яснюють, що різниця між мінімальною та фактично нарахованою 

заробітною платою є базою для нарахування єдиного внеску, проте, не є базою для 

утримання єдиного внеску (утримання здійснюється з фактично нарахованої заробітної 

плати).         

Отже, таке донарахування не відноситься до заробітної плати (доходу), яку за трудовим 

договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу та відповідно не 

захищає прав застрахованих осіб (не враховується для розрахунку пенсій та соціальних 

виплат), і є додатковим джерелом надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду 

України та фондів соціального страхування.         

Таким чином, при умові, якщо хоча б по одній застрахованій особі здійснюється 

донарахування сум єдиного внеску до розміру мінімальної заробітної плати (виключенням 

є донарахування до мінімальної бази нарахування при розрахунку лікарняних, відпускних 

та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами), понижуючий коефіцієнт страхувальником 

не застосовується взагалі. 

Своє бачення у цьому питанні висловив й Мінфін у листі «Про застосування 

понижуючого коефіцієнта до ставок єдиного внеску» від 06.08.2015р. № 31-11180-02-

2/25413. Зазначено, що очевидним позитивним є економічний ефект застосування 

понижуючого коефіцієнту 0,4, якщо страхувальником виконано одночасно три умови, 

однією з яких є саме збільшення бази нарахування у формі заробітної плати, винагороди 

за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, у зв’язку з 

вагітністю та пологами.       

Крім того, починаючи з 2016 року Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на 

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

передбачено зниження ставки єдиного внеску на постійній основі до 24,6 % за рахунок 

використання понижуючого коефіцієнта 0,6 без трьох умов, передбачених цим Законом 

для коефіцієнту 0,4. 

Щодо наданого ДФС роз’яснення стосовно застосування страхувальником коефіцієнту 0,4 

до суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою 

заробітною платою за звітний місяць слід зазначити, що донарахування сум єдиного 

внеску до розміру мінімальної заробітної плати (крім лікарняних, відпускних та допомоги 

у зв’язку з вагітністю та пологами) фактично не є доходом (винагородою), отримуваним 

найманою особою за виконання робіт (надання послуг) у розумінні Закону України «Про 

оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР, не є базою для утримання єдиного внеску з 

фізичної особи і тому не вплине на суму її пенсійного забезпечення.    

Водночас, застосування страхувальником понижуючого коефіцієнту 0,4 до різниці між 

мінімальною та нарахованою заробітною платою лише стимулюватиме існуючу неповну 

зайнятість та не сприятиме детінізації фонду заробітної плати. 
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24. ДОНАРАХУВАННЯ ЄСВ ДО МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ 

Лист Пенсійного фонду України «Щодо складання звітності з нарахованого єдиного 

внеску» від 21.08.2015р.  № 39425/05-10. 

ПФУ у листі від 21.08.2015р. № 39425/05-10 нагадав, що з 01.06.2015р. звітність з єдиного 

соціального внеску (далі – ЄСВ) за травень 2015 року і за попередні періоди, починаючи з 

01.01.2011р., повинна подаватися згідно з формами, визначеними наказом Міністерства 

фінансів України «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками 

звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» від 14.04.2015р. № 435 (далі - Порядок № 435). 

Відповідно до Порядку № 435 тип нарахування з кодом 13 - це сума різниці між розміром 

мінімальної зарплати та фактично нарахованою зарплатою за звітний місяць (із 

зарплати/доходу), відповідно цей тип нарахування використовується для відображення 

сум різниці між розміром мінімальної зарплати та фактично нарахованою зарплатою, що 

нараховуються у звітному місяці, в тому числі за минулі та майбутні періоди. 

У випадках коли необхідно відобразити донарахування єдиного внеску до мінімального 

розміру з мінімальної зарплати, встановленої законом за місяць, за попередні звітні 

періоди починаючи з травня 2015 року використовується тип нарахування з кодом 2 для 

відображення таких сум в таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 435. 

При цьому заповнюються лише реквізити 19 та 21 таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 435. 

За звітні періоди по квітень 2015 року включно таке донарахування відображається лише 

у рядках 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 та 6.1.8 таблиці 1 додатка 4 до Порядку № 435. 
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25. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ВИВЕЗЕНИХ З КРИМУ І ЗОНИ АТО 

Наказ Міністерства юстиції України «Про забезпечення зберігання документів, вивезених 

з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції» від 

07.09.2015р. № 1656/5. 

Мін'юст наказом від 07.09.2015р. № 1656/5 визначив, що документи, що підлягають 

архівному зберіганню, вивезені з тимчасово окупованої території та території проведення 

АТО юридичними особами, які припиняють свою діяльність, передаються до архівних 

установ за місцем припинення цих юридичних осіб, якщо вони не мають 

правонаступників або органів вищого рівня на території інших регіонів України. 

Передача документів на архівне зберігання здійснюється в порядку, встановленому 

Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів в держорганах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. 

Архівна установа, орган вищого рівня, які взяли на зберігання архівні документи від 

юридичної особи, яка припиняє свою діяльність, повинні відправити повідомлення 

Державній архівній службі про прийом на зберігання архівних документів. У такому 

повідомленні зазначаються такі відомості: 

- найменування юридичної особи, що припиняє свою діяльність; 

- ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств і 

організацій; 

- місцезнаходження юридичної особи (стара) (індекс, область, місто (селище або село), 

вулиця, будинок); 

- місце припинення юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село)); 

- кількість справ по опису справ постійного зберігання, крайні дати; 

- кількість справ по опису з кадрових питань (особового складу), крайні дати. 

Юридичні особи, які змінили місцезнаходження, повинні стати на облік у державній 

архівній установі (архівному відділі міської ради) за місцем реєстрації юридичної особи та 

забезпечити зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території та 

території проведення АТО, а також документів, що утворюються в процесі їх діяльності. 

Крім цього, визнаний втратив чинність, наказ Мін'юсту «Про місце зберігання документів, 

вивезених з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя юридичними особами, які 

припиняють свою діяльність» від 13.01.2015р. № 21/5. 

 


