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1. ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧАТОК СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ПРИВАТНОГО ПРАВА 

Лист  Міністерства юстиції України «Щодо відмови від обов'язковості та переходу до 

добровільності використання печаток суб'єктами господарювання приватного права» від 

14.08.2014р.  № 6820-0-4-14/8.1. 

1. Якщо у договорі прописано, що він обов'язково повинен скріплюватися печатками, але 

договір печатками так і не скріпили, то визнати його недійсним буде не можна? 

Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з 

моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду 

договорів не вимагалася  

При цьому слід зазначити, що порушення форми договору є двох видів і відповідно 

матиме різні правові наслідки:  

- порушення вимог закону щодо форми договору. Може тягнути правові наслідки 

недійсності договору (наприклад, недодержання вимоги закону про нотаріальне 

посвідчення договору - стаття 220 Цивільного кодексу України); 

- порушення домовленості сторін щодо форми договору. Може тягнути визнання такого 

договору неукладеним (наприклад, обрання сторонами для письмової форми правочину 

обов'язковість його скріплення печатками). 

2. Якщо підзаконним актом, прийнятим до Закону України від 15.04.2014р.                               

№ 1206-VII, передбачено проставлення печатки, а норми цього Закону передбачають 

необов'язковість її застосування, то чи обов'язково застосовувати печатку у такому 

випадку? 

Прем'єр-міністр України доручив міністерствам та іншим центральним органам 

виконавчої влади привести власні акти у відповідність із зазначеним Законом, а також з 

питань, що потребують рішення КМУ, підготувати та подати проекти відповідних 

нормативно-правових актів. 

3. Чи дійсно, якщо порядок знищення печаток не встановлений, то суб'єкт 

господарювання може визначити його на власний розсуд? 

Оскільки підприємство самостійно визначає порядок організації своєї діяльності, то при 

вирішенні питання подальшого використання печаток слід керуватися статутом, що є 

основним документом, який регулює діяльність юридичної особи, а також внутрішніми 

документами юридичної особи, що відповідно до компетенції прийняті органами 

управління юридичної особи. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.25.99?page=5#pn1164
http://docs.dtkt.ua/doc/1204.255.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1204.255.0
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2. НБУ ДЕЩО ЗМЕНШИВ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ 

ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ  

Постанова  Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку України» від 30.10.2014р.  № 685. 

НБУ скасував тимчасове обмеження на проведення операцій в іноземній валюті зі 

здійснення розрахунків за імпортними операціями без увезення товару на територію 

України та зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими продукція була 

ввезена на територію України і здійснене митне оформлення на підставі ввізної митної 

декларації, дата оформлення якої перевищує 180 днів.  

Водночас із метою забезпечення належного контролю з боку уповноважених банків за 

операціями резидентів щодо оплати робіт, послуг, права інтелектуальної власності 

Національний банк України знизив поріг документального підтвердження відповідності 

контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом 

договору резидентів із нерезидентами, кон’юнктурі ринку зі 100 000 євро до 50 000 євро. 

Відповідні зміни були внесені до постанови Правління НБУ «Про переказування коштів у 

національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями» від 

30.12.2003р. № 597.  

Зазначений документ офіційно опублікований 30 жовтня 2014 року на офіційному сайті 

регулятора. Постанова набере чинності з 3 листопада 2014 року.  
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3. НОВА ФОРМА ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та 

Порядку заповнення податкової накладної» від 22.09.2014р.  № 957. 

Міністерство фінансів України наказом від 22.09.2014р. № 957 затвердило:  

 - нову форму податкової накладної; 

 - Порядок заповнення податкової накладної. 

Суттєвих змін податкова накладна не зазнала. Проте її доповнили графою для 

відображення операцій, які оподатковуються ПДВ за ставкою 7 % (графа 9). Відповідно 

правила її заповнення прописали в Порядку. 

Окрім того, згідно з оновленим Порядком, у разі здійснення постачання на експорт у 

рядку «Особа (платник податку) – покупець» податкової накладної зазначається 

найменування (П.І.Б.) нерезидента, у рядку «Місцезнаходження (податкова адреса) 

покупця» зазначається країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку 

«Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН 

«300000000000». 

Наказ набере чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного 

опублікування. 

 

  

http://dtkt.com.ua/show/0sid0111.html?id_rubrik=&id_specific=&name_blank=%CF%EE%E4%E0%F2%EA%EE%E2%E0+%ED%E0%EA%EB%E0%E4%ED%E0&type_search=all&Search_blank=%21&search.x=2&search.y=5&search=%21
http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2419.0
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4. НОВА ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм та Порядку заповнення і 

подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 23.09.2014р.  № 966. 

Наказом Міністерства фінансів України  від 23.09.2014р.  № 966 було затверджено: 

 - нову форму податкової декларації з ПДВ; 

 - уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з 

виправленням самостійно виявлених помилок; 

 - розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не 

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

тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на 

митній території України; 

 - Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість. 

Відповідно втратить чинність наказ Міністерства доходів і зборів України від 13.11.2013р. 

№ 678. 

Наказ набере чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного 

опублікування.  

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2392.0
http://blank.dtkt.ua/blank/26
http://blank.dtkt.ua/blank/31
http://blank.dtkt.ua/blank/31
http://blank.dtkt.ua/blank/30
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1267-14#n26
http://docs.dtkt.ua/doc/1207.4626.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1207.4626.0
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5. НОВА ФОРМА РЕЄСТРУ ВИДАНИХ ТА ОТРИМАНИХ ПОДАТКОВИХ 

НАКЛАДНИХ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми реєстру виданих та 

отриманих податкових накладних та порядку його ведення» від 22.09.2014р.  № 958. 

Міністерство фінансів України затвердило нову форму Реєстру виданих та отриманих 

податкових накладних та Порядок його ведення (наказ від 22.09.2014р. № 958). 

Реєстр ведеться платниками ПДВ в електронному вигляді та за власним бажанням 

платника у паперовому вигляді. Він є основою для відображення зведених результатів 

такого обліку в податкових деклараціях з ПДВ.  

Водночас Реєстр ПН зазнав таких змін: 

 - виключено рядок О6 «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану 

вартість» (у зв’язку зі скасуванням цих свідоцтв з 01.01.2014р.); 

 - додано графи для відображення ставки 7% на операції з постачання лікарських засобів 

та виробів медичного призначення; 

- графу «Звільнені від оподаткування, не є об'єктами оподаткування (сума постачання)» 

Розділу I розділено на дві: «звільнені від оподаткування (сума постачання)» та «не 

є об'єктами оподаткування (сума постачання)»; 

 - у  Розділі II «Отримані податкові накладні» для відображення основної ставки та ставки 

0% тепер передбачено окремі графи; 

- уточнено, що право підпису Реєстру має керівник (уповноважена особа)/фізична 

особа (законний представник) та головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення 

бухгалтерського обліку). 

Наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного 

опублікування.  

 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/71
http://blank.dtkt.ua/blank/71
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6. ПОРЯДОК ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ 

ВАРТІСТЬ 

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання електронного адміністрування 

податку на додану вартість» від 16.10.2014р. № 569. 

Кабінет Міністрів України  постановою від 16.10.2014р. № 569 затвердив Порядок 

електронного адміністрування податку на додану вартість, який визначає: 

 - механізм відкриття та закриття рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ, 

 - особливості складення податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і 

вартісних показників до податкових накладних у такій системі; 

 - механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків. 

Крім того, Кабмін зобов'язав ДФСУ та Держказначейство здійснити усі необхідні заходи 

для запровадження  з 1 січня 2015р. електронного адміністрування ПДВ. Зокрема, 

Держказначейство повинне до 25 грудня 2014р. відкрити електронні рахунки платникам 

ПДВ, що зареєстровані платниками такого податку згідно з поданим до 15 грудня 2014р. 

Державною фіскальною службою реєстром таких платників. 

Як зазначено у Порядку,  такий рахунок відкривається автоматично на безоплатній 

основі  і виключно на підставі реєстру платників податку, який ДФС після присвоєння 

особі індивідуального податкового номера платника податку надсилає Казначейству. 

Датою початку здійснення платником податку операцій з використанням електронного 

рахунка є дата реєстрації його платником податку (для платників податку, зареєстрованих 

до 1 січня 2015 р., -1 січня 2015 року).  

Казначейство надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника 

податку не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття. Після надходження 

такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного 

рахунка. 

У разі анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його електронному 

рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1210.635.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1210.635.0#pn17
http://docs.dtkt.ua/doc/1210.635.0#pn17
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7. ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Стосовно запровадження електронної 

системи адміністрування податку на додану вартість» від 26.09.2014р.                                           

№ 4137/6/99-99-19-03-01-15. 

Фахівці головного фіскального відомства відповіли на низку запитань, пов’язаних із 

запровадженням з 1 січня 2015 року системи електронного адміністрування ПДВ: 

1. Надміру зараховані кошти на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ 

можуть бути використані надалі для сплати сум податкових зобов’язань, визначених у 

податковій декларації з ПДВ. 

2. На автоматичне бюджетне відшкодування зможуть розраховувати лише особи, які 

отримуватимуть його згідно з п. 200.19 Податкового кодексу України від 02.12.2010р.                   

№ 2755-VI (далі - ПКУ). Для інших осіб суми від’ємного значення з ПДВ 

зараховуватимуться до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) 

періоду.  

3. Неможливо перенести залишки (неповернені суми) ПДВ, задекларовані до бюджетного 

відшкодування у рахунок майбутніх платежів або на рахунок у системі електронного 

адміністрування ПДВ. Інакше це б порушувало одне з основних правил запровадження 

електронного адміністрування ПДВ, а саме відповідність сум нарахованого і сплаченого 

ПДВ.  

4. Суми бюджетного відшкодування, заявлені платниками ПДВ за звітні (податкові) 

періоди до 1 січня 2015 року, підлягають відшкодуванню у порядку, встановленому 

відповідно до ст. 200 ПКУ в редакції, що діяла станом на 31 грудня 2014 року.  

5. Вартість постачання товару з метою оподаткування ПДВ не зможе бути меншою за 

вартість придбання. Зроблено це для того, щоб уникнути мінімізації податкових 

зобов’язань із ПДВ. Якщо вартість постачання товару нижча від вартості його придбання, 

то платник повинен буде визначити свої податкові зобов’язання виходячи з вартості 

придбання такого товару. 
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8. МОБІЛІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо нарахування податкових зобов'язань з 

податку на додану вартість у разі передачі транспортних засобів згідно із Законом України 

від 21.10.93 р. N 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 16.10.2014р.  

№ 5229/6/99-99-19-03-02-15. 

У випадку залучення транспортних засобів згідно з Мобілізаційним планом України для 

забезпечення потреб Збройних Сил України переходу права власності не відбувається, 

така передача здійснюється на умовах повернення транспортних засобів (тобто 

відбувається передача в тимчасове користування), а тому в обліку платника податку на 

додану вартість, що передає в користування такий транспортний засіб, така передача не 

визначається як об'єкт оподаткування, оскільки не відбувається операції з постачання 

товару. 

Підстави для коригування податкового кредиту чи визнання умовного продажу згідно з                   

п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI також відсутні. 

Якщо після мобілізації транспортний засіб не повертається підприємству і за нього 

нараховується компенсація, то така компенсація розглядається як оплата вартості такого 

транспортного засобу. У цьому разі транспортний засіб визнається проданим за бюджетні 

кошти, і на дату отримання таких коштів (компенсації) мають бути визначені податкові 

зобов'язання з податку на додану вартість. 

Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під 

час мобілізації, визначається Кабінетом Міністрів України. 
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9. ХТО ПОВИНЕН ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА 

ТРИ КВАРТАЛИ 2014 РОКУ 

ДПІ у Подільському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві 

нагадує: право та необхідність подання декларації з податку на прибуток виникає у таких 

випадках: 

1) платник податку, який за підсумками 2013 року не отримав прибутку або отримав 

збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для 

визначення авансових внесків у 2014-2015 роках, а за підсумками I кварталу 2014 року 

отримав прибуток, повинен подавати податкову декларацію за перше півріччя, три 

квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та 

сплати податкових зобов’язань. 

2) платник податку, який сплачував авансові внески, за підсумками I кварталу 2014 року 

не отримав прибутку або отримав збиток, мав право подати податкову декларацію та 

фінансову звітність за I квартал. Такий платник податку авансових внесків у II-IV 

кварталах 2014 року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі 

податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка 

подається до державної податкової інспекції протягом 40 календарних днів, що настають 

за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя). 

За підсумками трьох кварталів декларацію з податку на прибуток слід подати не пізніше 

10 листопада 2014 року та сплатити податок на прибуток не пізніше 19 листопада 2014 

року. 

 

  

http://blank.dtkt.ua/taxes/nalognapribil
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10. ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК АВАНСОВИХ 

ВНЕСКІВ ПРИ ВИПЛАТІ ДИВІДЕНДІВ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо відображення у звітності з податку на 

прибуток авансових внесків при виплаті дивідендів» від 09.09.2014р.                                            

№ 3119/6/99-99-19-02-02-15. 

Державна фіскальна служба у листі від 09.09.2014р. № 3119/6/99-99-19-02-02-15 нагадала: 

У декларації з податку на прибуток підприємства, зменшення нарахованої суми податку 

здійснюється шляхом заповнення додатка ЗП, сумарне значення якого переноситься до 

рядка 13 «Зменшення нарахованої суми податку». 

Показник рядка 13.5.1 «Сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку 

юридичної особи в поточному (звітному) податковому періоді» є складовою рядка 13 

додатка ЗП до Декларації, на суму якого зменшується розрахунок податку на прибуток за 

звітний період при нарахуванні податку. 

Алгоритм формування значення рядка 13.5.1 додатка ЗП до декларації з податку на 

прибуток підприємства є аналогічним алгоритму заповнення рядка 13.5.1 додатка ЗП до 

Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 28.09.2011р. № 1213. 

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

перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, сума 

перевищення зараховується у зменшення авансових внесків у наступних звітних 

місяцях до повного її погашення. 

Таке зменшення здійснюється на підставі заяви платника податків, поданої до 

територіального органу Державної фіскальної служби. 

 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/25
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11. ПЛАТНИК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК МОЖЕ ЗАСТОСОВУВАТИ ДО 

ЗАБОРГОВАНОСТІ СТРОК ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ В 4 РОКИ 

У інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 102.28),  відповідно до пп. «а» пп. 

14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI безнадійна 

заборгованість, зокрема – це заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк 

позовної давності. 

Згідно зі ст. 256 Цивільного кодексу України від 16.01.2013р. № 435-IV (далі - 

ЦКУ) позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з 

вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність 

встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦКУ). Для окремих видів вимог законом 

може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала 

порівняно із загальною позовною давністю (ст. 258 ЦКУ). 

Зокрема, ст. 8 Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 

1974 року (далі - Конвенція), яку ратифіковано постановою Верховної Ради України від 

14.07.1993р.  № 3382-XII, встановлено строк позовної давності чотири роки. 

Ця Конвенція застосовується лише в тих випадках, коли комерційні підприємства сторін 

договору міжнародної купівлі-продажу товарів у момент його укладення перебувають у 

Договірних державах. Оскільки ця Конвенція не передбачає інше, вона застосовується 

незалежно від права, яке могло б підлягати застосуванню на підставі норм міжнародного 

приватного права. Ця Конвенція не застосовується в тих випадках, коли сторони договору 

купівлі-продажу в ясній формі виключили її застосування (ст. 3 Конвенції). 

До сфери дії Конвенції входять лише договори міжнародної купівлі-продажу, за винятком 

тих, перелік яких наведено у ст. 4 – 6 Конвенції. 

Тобто платник податку на прибуток може застосовувати до заборгованості, що виникла за 

зовнішньоекономічним договором купівлі - продажу товарів, термін позовної давності 4 

роки за умови, що сторони договору належать до країн - учасниць Конвенції та умови 

договору передбачають застосування норм Конвенції. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.94#pn140
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.94#pn140
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.25.99?page=5#pn1330
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.25.99?page=5#pn1330
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.25.99?page=5#pn1332
http://docs.dtkt.ua/doc/1011.25.99?page=5#pn1334
http://docs.dtkt.ua/doc/1014.4399.0#st8
http://docs.dtkt.ua/doc/1014.4399.0#st8
http://docs.dtkt.ua/doc/1014.4399.0#st8
http://docs.dtkt.ua/doc/1014.4399.0#st3
http://docs.dtkt.ua/doc/1014.4399.0#st4
http://docs.dtkt.ua/doc/1014.4399.0#st6
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12. З 1 СІЧНЯ 2015 РОКУ СКАСОВУЄТЬСЯ ДОВІРЕНІСТЬ НА ОДЕРЖАННЯ 

ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

Наказ  Міністерства фінансів України «Про внесення зміни до Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та визнання такими, що 

втратили чинність, наказів Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року № 99 та 

від 24 березня 2000 року № 61» від 30.09.2014р.  № 987. 

Міністерство фінансів України наказом від 30.09.2014р. № 987 скасувало: 

- Інструкцію про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей 

на одержання цінностей (наказ Міністерства фінансів України від 16.05.1996р. № 99). 

Відповідно втрачають чинність й бланк довіреності на одержання цінностей  (типова 

форма № М-2) та Журнал реєстрації довіреностей; 

- Порядок ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими 

групами (наказ Міністерства фінансів України від 23.03.2000р. № 61). 

Крім того, відкориговано Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затверджене наказом від 24.05.1995р. № 88. Згідно зі змінами, 

повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної 

особи або фізичної особи - підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні 

активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з 

договором, підтверджуються відповідно до законодавства.  

Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, 

довіреністю, актом органу юридичної особи тощо. 

Наказ набирає чинності з 1 січня 2015 року. 

 

 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1034.177.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1034.177.0#pn65
http://docs.dtkt.ua/doc/1034.177.0#pn65
http://docs.dtkt.ua/doc/1033.489.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1033.489.0
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13. ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОДАТКОВОМУ РОЗРАХУНКУ СУМ ДОХОДУ, 

НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ, І 

СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ (ФОРМА N 1ДФ) СУМ ПОДАТКУ З 

ПРОЦЕНТІВ ТА ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про відображення у податковому 

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

утриманого з них податку (форма N 1ДФ) сум податку з процентів та військового збору» 

від 06.10.2014р.  № 6390/7/99-99-17-02-01-17. 

На сьогодні Державною фіскальною службою України розроблено та направлено до 

Міністерства фінансів України проект нової форми податкового розрахунку, який 

передбачає відображення податковим агентом загальної суми доходу, з якого утримано 

військовий збір за звітний період, без відображення персоніфікованих даних фізичних осіб 

- платників військового збору. 

До набрання чинності нової форми необхідно подавати Податковий розрахунку сум 

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

податку (форма № 1ДФ) за старою формою. 

Після прийняття нової форми № 1ДФ, податкові агенти зобов'язані будуть за новою 

формою подати новий звітний (уточнюючий) податковий розрахунок за III квартал 

2014 року лише із заповнення загальної суми нарахованих у звітному періоді доходів у 

вигляді процентів та доходів, із яких утримується військовий збір, і загальну суму 

утриманого з них податку 

Оскільки вимога до податкового агента щодо подання нового звітного (уточнюючого) 

розрахунку виникла не з його вини та не має на меті виправлення помилок, що призвели 

до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни 

платника податку, то штрафні санкції застосовуватись не будуть. 

 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/36
http://blank.dtkt.ua/blank/36
http://blank.dtkt.ua/blank/36


ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

15 

 

14. ЩОДО ОБ'ЄКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ 

Лист Головного управління Державної фіскальної служби в Рівненській області «Щодо 

об'єктів оподаткування військовим збором» від 14.10.2014р.  № 151/10/17-00-17-02-09. 

ДФС у Рівненській області у листі від 14.10.2014р. № 151/10/17-00-17-02-09 зазначила, що 

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету 

статистики України від 13.01.2004р. № 5 (далі – Інструкція № 5), містить основні 

методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у формах державних 

статистичних спостережень з метою одержання об'єктивної статистичної інформації про 

розміри та структуру заробітної плати найманих працівників. 

При цьому, вона не застосовується для визначення складових фонду оплати праці як бази 

(об'єкта) для нарахування внесків до фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування.  

Дія Інструкції № 5 поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії, відділення, 

представництва та інші відособлені структурні підрозділи. 

Крім цього ДФС нагадала, що об'єктом оподаткування військовим збором є доходи у 

формі зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і 

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

відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграш в державну та недержавну і 

грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри. 

В Податковому кодексі України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) серед об'єктів 

оподаткування військовим збором фонд оплати праці не згадується. Отож, норми 

Інструкції № 5 можуть бути застосовані у разі внесення змін до ПКУ. 
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15. ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ДУБЛІКАТУ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ. 

Наказ  Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України «Про 

внесення зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 

06.10.2014р.  № 720/1642/5. 

Відтепер, дублікат видаватиметься за новим місцем роботи, якщо у працівника відсутній 

доступ до трудової книжки внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом 

цивільного захисту, або проведення АТО на території, де раніше працювала особа. 

Відповідні зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників 

затверджені спільним наказом Міністерства соціальної політики та Міністерства юстиції 

від 06.10.2014р. № 720/1642/5. 

Для отримання дублікату працівник подає до служби кадрів на новому місці роботи заяву 

та отриману ним у письмовому вигляді інформацію зі штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної ситуації або Антитерористичного 

центру при СБУ про проведення АТО на території, де він працював. 

Коли доступ до оригіналу буде відновлено, працівнику будуть перенесені дані з дубліката 

про періоди роботи до трудової книжки. 

 

  

http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2370.0
http://docs.dtkt.ua/doc/1209.2370.0
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16. МОРАТОРІЙ НА ШТРАФИ ТА ПЕРЕВІРКИ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ТА 

ПІДПРИЄМЦІВ ЗОНИ АТО 

Закон  України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» 

від 02.09.2014р.  № 1669-VII. 

З 15.10.2014р. набрав чинності Закон України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції». Даний Закон визначає тимчасові заходи для 

забезпечення підтримки господарських суб’єктів, що здійснюють діяльність на території 

проведення АТО, та осіб, які проживають у зоні АТО або переселилися з неї під час її 

проведення.  

Зокрема, на час проведення АТО для  громадян України - жителів цієї зони або 

переселенців з неї встановлено: 

- мораторій на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за 

кредитними зобов’язаннями; 

- мораторій на нарахування пені за несвоєчасне внесення платежів за житлово-комунальні 

послуги; 

- заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці. 

Для господарських суб’єктів, що здійснюють діяльність на території проведення 

АТО, на час її проведення: 

 - встановлено мораторій на проведення перевірок органами і посадовими особами, 

уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері 

господарської діяльності. Проте це не стосується позапланових перевірок господарських 

суб’єктів з високим ступенем ризику; 

 - продовжено дію документів дозвільного характеру; 

 - звільнено від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної 

власності; 

- скасовано орендну плату за користування державним та комунальним майном; 

 - спрощено процедуру отримання документів щодо підтвердження форс-мажорних 

обставин (єдиним та достатнім документом є сертифікат Торгово-промислової палати 

України). 
 

Для осіб, які проживають на території проведення АТО або переселилися з неї, реєстрація 

фізичних осіб-підприємців у період проведення АТО здійснюється державними 

реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції в 

областях і місті Києві. 

Окрім того,  Нацбанку рекомендовано вжити заходів щодо забезпечення безпеки та 

гарантування збереження фінансових ресурсів господарських суб’єктів, які здійснюють 

діяльність на території проведення АТО, та жителів зони АТО, шляхом 

можливості здійснення безготівкових розрахунків та отримання готівкових коштів у 

розгалуженій мережі банкоматів і пунктів видачі готівки банків-партнерів без 

сплати комісійної винагороди. 

Закон набрав чинності з 15.10.2014 р. 

Дія цього Закону поширюється на період проведення АТО та на шість місяців після дня її 

завершення. 

http://docs.dtkt.ua/doc/1204.397.0


ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

18 

 

17. ФОРС-МАЖОР В ЗОНІ АТО ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО 

СЕРТИФІКАТОМ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ 

Закон «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 

02.09.2014 р № 1669-VII. 

Єдиним належним і достатнім документом, що підтверджує настання форс-мажору в зоні 

АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань, є 

сертифікат Торгово-промислової палати України (далі – ТПП). Відповідні зміни внесено 

до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997р.                         

№ 671/97-ВР в частині видачі сертифікатів про форс-мажорних обставинах. 

ТПП та її регіональні органи засвідчують форс-мажорні обставини і видають сертифікат 

про такі обставини протягом семи днів з моменту звернення суб'єкта господарської 

діяльності, за собівартістю. Сертифікат про форс-мажор для суб'єктів малого 

підприємництва видається безкоштовно. 

Також в Законі про ТПП прописано, що саме відноситься до форс-мажору. Це надзвичайні 

і невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, 

передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків відповідно до 

законодавчих та інших нормативних актів. Закон містить перелік випадків, які на думку 

законотворців, відносяться до таких подій і обставин. 

Крім того, при наявності вказаного вище сертифікату ТПП до суб'єктів господарювання в 

зоні АТО не застосовуються штрафні санкції, встановлені Законом України «Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті». 

 

 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

19 

 

18. СТОСОВНО ВИЗНАЧЕННЯ КОДУ ПРЕДМЕТА УГОДИ, ЯКИЙ ВІДСУТНІЙ В 

ДЕРЖАВНОМУ КЛАСИФІКАТОРІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ 

Державна фіскальна служба України відповіла на питання:  як заповнюється графа 5 в 

розділі «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані 

операції, якщо код контрольованої операції у Державному класифікаторі продукції та 

послуг відсутній. 

В розділі «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту зазначаються 

деталізовані відомості про всі операції, які визнаються контрольованими. Зокрема, в графі 

5 вказується код предмета угоди згідно з Державним класифікатором продукції та послуг 

ДК 016: 2010 (далі - ДКПП). Це систематизований звід найменувань угруповань продукції 

та послуг. Ведення ДКПП здійснює державне підприємство «Науково-дослідний інститут 

метрології вимірювальних і управляючих систем» Держспоживстандарту України. 

Отже, з метою визначення коду предмета угоди, який відсутній в ДКПП, для заповнення 

графи 5 слід звертатися до розробника класифікатора - ДП «Науково-дослідний інститут 

метрології вимірювальних і управляючих систем». 
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19. СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В УМОВАХ СТВОРЕННЯ ВЕЗ 

«КРИМ»  

Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості 

здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 

12.08.2014р. № 1636-VII. 

Головне фіскальне відомство роз’яснило особливості справляння податку на прибуток 

підприємств, які взаємодіють з особами, котрі мають податкову адресу на території ВЕЗ 

«Крим». Ці роз’яснення податківці оформили у вигляді листівки «Справляння податку на 

прибуток підприємств на території ВЕЗ «Крим» та оприлюднили її на своєму офіційному 

сайті.  

Відповідно до Закону № 1636-VII податок на прибуток підприємств справляється з 

урахуванням таких особливостей:  

- на території ВЕЗ «Крим» не справляється податок на прибуток підприємств; 

- 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 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI. 

Також будь-які доходи з джерелом їхнього походження з території ВЕЗ «Крим», одержані 

юридичною особою, прирівняною до резидентів, оподатковуються за правилами, 

встановленими для іноземних доходів. Будь-які доходи з джерелом їхнього походження з 

іншої території України, що нараховуються (виплачуються) на користь осіб, прирівняних 

до нерезидентів, оподатковуються за правилами, встановленими для їхньої виплати 

(репатріації) за кордоном України.  

Платники податку на прибуток підприємств, які мають відокремлені підрозділи на 

території ВЕЗ «Крим», та платники зазначеного податку із місцезнаходженням на 

території ВЕЗ «Крим», які мають відокремлені підрозділи на іншій території України, не 

можуть сплачувати податок на прибуток підприємств на консолідованій основі. Будь-якій 

юридичній особі – резиденту України, яка змінює (змінила) своє місцезнаходження з 

тимчасово окупованої території на іншу територію України, дозволяється включити до 

складу витрат з метою обкладення податком на прибуток підприємств:  

- підтверджені належним чином витрати, понесені у зв’язку з евакуацією основних 

засобів та запасів з тимчасово окупованої території на іншу територію України;  

- 100 відсотків амортизації основних засобів, що евакуюються з тимчасово окупованої 

території України та були введені в експлуатацію на іншій території України; 

- будь-які податки, збори (обов’язкові платежі), стягнуті на території ВЕЗ «Крим», не 

включаються до складу витрат при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток 

підприємств.  

 

 


