
 

 

 

Огляд актуальних новин законодавства 
 

за жовтень 2016 року 

 

Зміст 

 

ВСТУПИЛИ В ДІЮ НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ: 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЄСТРАТОРІВ 

РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ................................................................................................. 3 

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА ......................................................... 4 

3. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПРОДАЖ МАРОК 

АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА МАРКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І 

ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ............................................................................................................ 5 

4. ПОРЯДОК ВИДАЧІ АБО ВІДМОВИ У ВИДАЧІ, ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ, ВИДАЧІ 

ДУБЛІКАТІВ, АНУЛЮВАННЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НА ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ТА 

ВИВЕЗЕННЯ З УКРАЇНИ ЗРАЗКІВ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ, НЕ 

ВНЕСЕНОГО ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ 

ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ, ТА/АБО ДО ПЕРЕЛІКУ СОРТІВ РОСЛИН ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ, ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ, 

ДОСЛІДНИХ РОБІТ І ЕКСПОНУВАННЯ ................................................................................. 6 

5. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ................................................ 7 

6. РОЗМІР ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ .......................... 8 

7. ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ З ЄСВ ТА ІНСТРУКЦІЇ ПРО 

НАРАХУВАННЯ ЄСВ .................................................................................................................. 9 

ДФСУ ПОЯСНЮЄ ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО: 

- ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

8. РЕКОМЕНДОВАНО ПОДАВАТИ ПОДАТКОВУ ДЕКЛАРАЦІЮ З ПОДАТКУ НА 

ПРИБУТОК ЗА 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ ЗА ОНОВЛЕНОЮ ФОРМОЮ ............................. 10 

9. ВРАХУВАННЯ СУМ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ 

МИНУЛИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРІОДІВ ПРАВОНАСТУПНИКОМ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА ВРАХУВАННЯ СУМ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА 

ОПОДАТКУВАННЯ МИНУЛИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРІОДІВ ПРАВОНАСТУПНИКОМ 

У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ................................................................................... 11 

10. СУМИ ДООЦІНОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПРОВЕДЕНИХ ПІСЛЯ 01.01.2016Р. ..... 12 

11. КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ У РАЗІ 

ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ФІЛІЄЮ НЕРЕЗИДЕНТА ..................................................... 13 

- ТЦО 

12. ДОХІД ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА НЕОПЕРАЦІЙНОЇ КУРСОВОЇ РІЗНИЦІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ 

ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ .................................................................................. 14 



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 
 

2 

 

- ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

13. ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ОПЕРАЦІЇ З ПЕРЕДАЧІ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ 

МАРКУ ЗА ЛІЦЕНЗІЙНИМ ДОГОВОРОМ ............................................................................ 15 

14. ВІДСУТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НЕ ЗНАЧИТЬ ВІДСУТНІСТЬ ПОТРЕБИ ПОДАВАТИ 

ДЕКЛАРАЦІЮ З ПДВ ................................................................................................................ 16 

15. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЗА «СТАРИМИ» ПОДАТКОВИМИ НАКЛАДНИМИ ........ 17 

- ПДФО, ЄСВ ТА ВІЙСЬКОГО ЗБОРУ 

16. ВІДСУТНІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ - ПІДСТАВА ДЛЯ НЕНАРАХУВАННЯ ПДФО ..... 18 

17. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ВІД НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

НЕРУХОМОСТІ .......................................................................................................................... 19 

18. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ОПЛАЧЕНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ 

КВИТОК ....................................................................................................................................... 20 

19. ПКУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З 

ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ НА СУМУ ПОДАТКІВ, СПЛАЧЕНИХ ЗА КОРДОНОМ ............ 21 

- ІНШЕ 

20. ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТ НЕРЕЗИДЕНТУ ЗА ВИРОБНИЦТВО ТА/АБО 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ ........................................................................................... 22 

21. ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ, ЯКІ ВИПЛАЧУЮТЬСЯ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 

РЕЗИДЕНТУ КІПРУ ................................................................................................................... 23 

22. ПОДАННЯ ЗАСВІДЧЕНОЇ КОПІЇ ОФОРМЛЕНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНОЇ 

ДЕКЛАРАЦІЇ НА ПАПЕРОВИХ НОСІЯХ .............................................................................. 24 

 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 
 

3 

 

1. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЄСТРАТОРІВ 

РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

Наказ Державної фіскальної служби України «Про затвердження Державного реєстру 

реєстраторів розрахункових операцій» від 28.09.2016р.  №813. 

ДФС наказом від 28.09.2016р. №813 затвердила Державний реєстр реєстраторів 

розрахункових операцій.  

Державний реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також 

первинна реєстрація яких заборонена.  

Крім цього, визнано таким, що втратив чинність, наказ ДФС від 16.06.2016р. №535 «Про 

затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій». 
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2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА 

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку реалізації арештованого 

майна» від 29.09.2016р.  №2831/5. 

Реалізація арештованого майна здійснюється шляхом проведення організатором 

електронних торгів або торгів за фіксованою ціною. 

Для участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) учасник проходить 

процедуру реєстрації на веб-сайті реалізації майна, подає заявку на участь в електронних 

торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок організатора та 

виконує інші вимоги, визначені Порядком. 

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 вересня 2016 р. за №1301/29431 та набирає 

чинності одночасно з набранням чинності Законом від 02.06.2016р. №1404-VIII «Про 

виконавче провадження», а саме 5 жовтня 2016 року. 
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3. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПРОДАЖ 

МАРОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА МАРКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І 

ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про 

виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів» від 05.10.2016р.  №683. 

Кабмін постановою від 05.10.2016р. №683 вніс зміни до Положення про виготовлення, 

зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів, якими передбачено, що виробники та імпортери алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів повинні подавати територіальному органові ДФС документи, 

необхідні для отримання марок акцизного податку (у тому числі звіт про використання 

марок, придбаних у попередньому місяці), в електронній формі.  

До цього відповідні документи подавалися у паперовому вигляді.  

Постанова набрала чинності 11 жовтня 2016 року у зв'язку з її опублікуванням в 

Урядовому кур'єрі від 11.10.2016р. №191. 
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4. ПОРЯДОК ВИДАЧІ АБО ВІДМОВИ У ВИДАЧІ, ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ, ВИДАЧІ 

ДУБЛІКАТІВ, АНУЛЮВАННЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НА ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ТА 

ВИВЕЗЕННЯ З УКРАЇНИ ЗРАЗКІВ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ, НЕ 

ВНЕСЕНОГО ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ 

ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ, ТА/АБО ДО ПЕРЕЛІКУ СОРТІВ РОСЛИН 

ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ, ДЛЯ 

СЕЛЕКЦІЙНИХ, ДОСЛІДНИХ РОБІТ І ЕКСПОНУВАННЯ 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі або відмови у 

видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в 

Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до 

Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для 

селекційних, дослідних робіт і експонування» від 05.10.2016р. №691. 

Кабмін постановою від 05.10.2016р. №691 затвердив Порядок видачі або відмови у видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та 

вивезення з України зразків насіння і садівного матеріалу, не внесеного до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів 

рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних 

робіт і експонування. 

Порядком визначено, що зразки насіння і садівного матеріалу сортів рослин, не внесених 

до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, ввозяться в 

Україну та вивозяться з України для селекційних, дослідних робіт і експонування 

фізособами - підприємцями або юрособами, які здійснюють виробництво насіння та/або 

садивного матеріалу (далі - суб'єкти насінництва та розсадництва), діяльність яких згідно з 

установчими документами пов'язана з селекційними, дослідними роботами, на підставі 

підтвердження. 

Для отримання підтвердження суб'єкт насінництва та розсадництва звертається до 

Держпродспоживслужби або до центру надання адміністративних послуг із заявою за 

встановленою формою. 

Держпродспоживслужба або центр адміністративних послуг розглядає подану суб'єктом 

насінництва та розсадництва заяву та протягом 5 робочих днів з дати її отримання 

приймає рішення про видачу підтвердження або про обґрунтовану відмову в його видачі. 

Підтвердження за формою згідно з додатком 1 або обґрунтована відмова в його видачі за 

формою згідно з додатком 2 оформлюється на бланку Держпродспоживслужби та 

надсилається (вручається) суб'єктові насінництва та розсадництва не пізніше наступного 

робочого дня після прийняття відповідного рішення. 

Підтвердження діє з дня його видачі до дати фактичного ввезення в Україну або вивезення 

з України погодженого обсягу насіння або садивного матеріалу, але не довше 1 року. 
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5. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ 

Постанова Національного банку України «Про внесення змін до Положення про валютний 

контроль» від 18.10.2016р.  №394. 

Нацбанк постановою від 18.10.2016р. №394 вніс зміни до Положення про валютний 

контроль, згідно з якими, зокрема, встановлено новий розмір штрафу за несвоєчасне 

подання, приховування або перекручення встановленої Нацбанком звітності про валютні 

операції - до 1 000 нмдг за всі виявлені факти порушень вимог щодо звітності протягом 

періоду, що підлягав перевірці.  

Раніше застосовувався штраф у розмірі 100 нмдг за кожен окремий факт такого 

порушення. 

Постанова набрала чинності 20 жовтня 2016 року у зв'язку з її опублікуванням на 

офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.10.2016р. 
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6. РОЗМІР ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 

Рішення Національного банку України «Про розмір облікової ставки Національного банку 

України» від 27.10.2016р. №372-рш. 

Нацбанк рішенням від 27.10.2016р. №372-рш установив з 28 жовтня 2016 року облікову 

ставку в розмірі 14 % річних. 

До цього розмір облікової ставки складав 15 % річних. 
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7. ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ З ЄСВ ТА ІНСТРУКЦІЇ ПРО 

НАРАХУВАННЯ ЄСВ 

Наказ  Міністерства фінансів України  «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства 

фінансів України» від 07.09.2016р.  №813. 

18 жовтня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України  від 07.09.2016р. №813, 

яким внесено зміни до Порядку складання звіту з ЄСВ та Інструкції про нарахування 

ЄСВ. Внаслідок зазначених змін, подавати звіт з ЄСВ (додаток 4) потрібно буде за 

оновленою формою. 

Вперше відзвітувати про ЄСВ за новою формою роботодавці повинні будуть саме за 

жовтень 2016 року у листопаді. 

 

  

https://blank.dtkt.ua/blank/52
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8. РЕКОМЕНДОВАНО ПОДАВАТИ ПОДАТКОВУ ДЕКЛАРАЦІЮ З ПОДАТКУ НА 

ПРИБУТОК ЗА 9 МІСЯЦІВ 2016 РОКУ ЗА ОНОВЛЕНОЮ ФОРМОЮ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про набуття чинності наказу Мінфіну від 

08.07.2016 №585» від 11.10.2016р.  №33190/7/99-99-15-02-01-17. 

Наказом №585 внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015р. №897, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015р. за №1415/27860 (далі - 

декларація). 

Наказ №585 виданий з метою реалізації положень Закону України від 24 грудня 2015 року 

№909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». 

Внесені зміни до декларації 

Визначення звітного (податкового) періоду 

Викладено в новій редакції назви показників розрахунку авансового внеску, а саме: 

Оновлені редакції додатків АВ та ЗП 

Внесення змін до додатків ПН та РІ 

Додаток ПН до рядка 23 ПН декларації 

Враховуючи, що видання наказу №585 обумовлено змінами в податковому законодавстві, 

які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток 

підприємств, які звітують щокварталу за звітний (податковий) період - три квартали 

поточного року, рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою. 
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9. ВРАХУВАННЯ СУМ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ 

МИНУЛИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРІОДІВ ПРАВОНАСТУПНИКОМ У РАЗІ 

ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ВРАХУВАННЯ СУМ ВІД’ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ 

ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ МИНУЛИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРІОДІВ 

ПРАВОНАСТУПНИКОМ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо врахування сум від'ємного значення 

об'єкта оподаткування минулих податкових періодів правонаступником у разі ліквідації» 

від 13.10.2016р.  №22278/6/99-99-15-02-02-15. 

ДФСУ у листі від 13.10.2016р. №22278/6/99-99-15-02-02-15 нагадує: якщо платник 

податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового року), останнім 

податковим (звітним) роком вважається період, на який припадає дата ліквідації. 

Підприємство, що припиняється у процесі реорганізації шляхом приєднання, повинне 

скласти податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, на який припадає 

дата його приєднання. 

Крім того, таке підприємство повинне самостійно здійснити розрахунки з бюджетом. 

Фінансовий результат до оподаткування платника податку – правонаступника не 

зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що обліковувалось 

у платника податку (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в 

процесі реорганізації шляхом приєднання, перетворення, злиття, на дату затвердження 

передавального акта. 

Податківці це пояснюють тим, що норми Податкового кодексу України в редакції, чинній 

з 01.01.2015р., не передбачають перехідних положень, що надають право платникам при 

реорганізації  здійснювати врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на 

прибуток підприємством, яке приєднало іншого збиткового платника податку,  його 

податкових збитків. 
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10. СУМИ ДООЦІНОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПРОВЕДЕНИХ ПІСЛЯ 01.01.2016Р. 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо коригування фінансового результату 

до оподаткування на суми дооцінок основних засобів» від 20.10.2016р.  №22710/6/99-99-

15-02-02-15. 

ДФС України у листі від 20.10.2016р. №22710/6/99-99-15-02-02-15 нагадує, що різниці, які 

виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до 

вимог ст.138 ПКУ. 

Фінансовий результат до оподаткування: 

- збільшується на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або 

нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до НП(С)БО 

або МСФЗ, 

- та зменшується на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів 

або НМА в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення 

корисності основних засобів або НМА відповідно до НП(С)БО або МСФЗ. 

Якщо витрати з уцінки основних засобів відповідно до НП(С)БО понесені до 01.01.2016р. 

(в період перебування на спрощеній системі оподаткування), то фінансовий результат до 

оподаткування зменшується на суми дооцінок основних засобів, проведених після 

01.01.2016р., у межах попередньо віднесених до витрат уцінок основних засобів, 

проведених до 01.01.2016р. 
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11. КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ У 

РАЗІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ФІЛІЄЮ НЕРЕЗИДЕНТА 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо коригування фінансового результату 

до оподаткування у разі проведення операцій із філією нерезидента» від 06.10.2016р.  

№21785/6/99-99-15-02-02-15.  

ДФС України у листі від 06.10.2016р. №21785/6/99-99-15-02-02-15 нагадує, що для цілей 

нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, 

що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є 

нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав 

(територій), затвердженого КМУ. 

Операція, яка проводиться із філією нерезидента, зареєстрованого у державі (на 

території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого КМУ, вважається 

такою, що проводиться з нерезидентом і, враховуючи статус нерезидента (країна 

резиденції включена до переліку), фінансовий результат до оподаткування підлягає 

коригуванню. Тобто він збільшується, на суму 30%, якщо ця операція не визнана 

контрольованою. 
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12. ДОХІД ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА НЕОПЕРАЦІЙНОЇ КУРСОВОЇ РІЗНИЦІ ДЛЯ 

ЦІЛЕЙ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ  

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо врахування при визначенні 

вартісного критерію обсягу господарських операцій платника податків з кожним 

контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення доходів від 

операційної (неопераційної) курсової різниці» від 06.10.2016р. №21688/6/99-99-15-02                

-02-15. 

Податківці у листі від 06.10.2016р. №21688/6/99-99-15-02-02-15 нагадали, що ПКУ не 

встановлено окремого порядку розрахунку вартісного критерію річного доходу платника 

податків для цілей трансфертного ціноутворення. Водночас до річного доходу від будь-

якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід від 

реалізації продукції, інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.  

Враховуючи те, що до обсягу річного доходу не включаються непрямі податки, обсяг 

річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного 

ціноутворення розраховується як сумарне значення таких показників Звіту про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2): 

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000); 

- інші операційні доходи (ряд. 2120); 

- дохід від участі в капіталі (ряд. 2200); 

- інші фінансові доходи (ряд. 2220); 

- інші доходи (ряд. 2240). 

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших 

монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних 

доходів (витрат). 

Дохід від операційних курсових різниць відображається у статті «Інші операційні доходи» 

(ряд. 2120 Звіту про фінансові результати), а дохід від неопераційних курсових різниць 

відображається у статті «Інші доходи» (ряд. 2240 Звіту про фінансові результати). 

Отже, дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для 

обчислення річного доходу (50 млн.грн.) платника податків від будь-якої діяльності для 

цілей трансфертного ціноутворення та не враховується для обчислення обсягу 

господарських операцій (5 млн.грн.) платника податків з кожним контрагентом для 

цілей застосування трансфертного ціноутворення. 
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13. ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ОПЕРАЦІЇ З ПЕРЕДАЧІ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ 

МАРКУ ЗА ЛІЦЕНЗІЙНИМ ДОГОВОРОМ  

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд звернення [щодо порядку 

оподаткування податком на додану вартість операції з передачі прав на торговельну марку 

за ліцензійним договором]» від 12.09.2016р.  №19603/6/99-99-15-03-02-15. 

У разі якщо умовами цивільно-правового договору, укладеного між постачальником та 

покупцем, передбачено надання покупцю права на використання об'єкта права 

інтелектуальної власності (у тому числі торговельної марки (знаку на товари і послуги)) 

без можливості його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб, то отримання 

постачальником платежу від покупця як винагороди за надання такого права на 

використання товарного знака для цілей оподаткування ПДВ визначається як роялті та 

відповідно така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ. 

Якщо умовами цивільно-правового договору передбачено надання покупцю права на 

використання об'єкта права інтелектуальної власності (у тому числі торговельної марки 

(знаку на товари і послуги)) з можливістю його продажу або здійснення відчуження в 

інший спосіб, отримання постачальником платежу від покупця як винагороди за надання 

права на використання товарного знака не буде вважатися роялті та відповідно така 

операція повинна оподатковуватись ПДВ у загальновстановленому порядку за                             

ставкою 20 %. 
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14. ВІДСУТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НЕ ЗНАЧИТЬ ВІДСУТНІСТЬ ПОТРЕБИ 

ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З ПДВ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо обов'язку подання платниками 

податку на додану вартість до контролюючих органів податкових декларацій з ПДВ за 

звітні податкові періоди, протягом яких такими платниками податку господарська 

діяльність не проводилась та відсутні показники, які підлягають декларуванню» від 

21.10.2016р. №22818/6/99-95-42-01-15. 

ДФС у листі від 21.10.2016р. №22818/6/99-95-42-01-15 нагадала, що платник податків 

зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти 

оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно 

до вимог ПКУ, подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, 

платником якого він є (п.49.2 ПКУ). 

Щодо декларації з ПДВ, то платники податку мають право не подавати її за звітні 

періоди, в яких не проводилась господарська діяльність. Проте при цьому повинні бути 

відсутні показники, які підлягають декларуванню (в тому числі суми від’ємного 

значення попередніх періодів). 

Якщо ж платником податку господарська діяльність протягом звітного (податкового) 

періоду не проводилась, але такий платник податку має суми від’ємного значення 

попередніх періодів, що підлягають відображенню в декларації звітного (податкового) 

періоду, то декларація за такий звітний (податковий) період подається. 
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15. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЗА «СТАРИМИ» ПОДАТКОВИМИ НАКЛАДНИМИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо віднесення сум податку на додану 

вартість до податкового кредиту по податковій накладній, яка складена та зареєстрована в 

Єдиному реєстрі податкових накладних у попередніх звітних періодах» від 17.10.2016р.  

№22385/6/99-95-42-01-15. 

У листі від 17.10.2016р. №22385/6/99-95-42-01-15 податківці зазначили, що починаючи з 

29.07.2015р. ПДВ, зазначений у податковій накладній (складеній як до 29.07.2015р., так і 

після цієї дати), яка була своєчасно зареєстрована в ЄРПН, може бути включений до 

складу податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, в якому вона складена, 

або будь-якого наступного звітного періоду протягом 365 календарних днів з дати 

складання такої податкової накладної. 

До набрання чинності Законом №643 (тобто до 29.07.2015р.) податкові накладні, складені 

за операціями з постачання товарів/послуг та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, 

включалися до податкового кредиту того податкового періоду, на який припадала дата їх 

складання. 

ПДВ, зазначений у податковій накладній (складеній як до 29.07.2015р., так і після цієї 

дати), яка була зареєстрована в ЄРПН із порушенням терміну, встановленого п.201.10 

ПКУ або п.39 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, може бути включена до складу податкового 

кредиту того податкового періоду, в якому вона зареєстрована в ЄРПН, або будь-якого 

наступного звітного періоду, але не пізніше 365 календарного дня з дати складання такої 

податкової накладної. 
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16. ВІДСУТНІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ - ПІДСТАВА ДЛЯ НЕНАРАХУВАННЯ ПДФО 

Лист  Головного управління ДФС у м. Києві «Чи потрібно нараховувати та сплачувати 

ПДФО та військовий збір від імені фізичної особи - учасника рекламного заходу, якщо 

рекламна акція розповсюджується серед фізичних осіб, яких неможливо ідентифікувати» 

від 20.10.2016р.  №22563/10/26-15-13-01-12. 

ДФС у м. Києві у листі від 20.10.2016р. №22563/10/26-15-13-01-12  зазначила, що вартість 

безоплатно отриманих фізичними особами товарів (подарунків) включається до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове 

благо (крім випадків, передбачених  ст.165 ПКУ). 

Додатковим благом вважаються кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, 

інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, 

якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків 

трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), 

укладеними з таким платником податку. 

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта 

оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п.164.5 ПКУ. Зокрема, базою 

оподаткування в такому випадку є вартість такого доходу, розрахована за звичайними 

цінами, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:                                 

К = 100 : (100 - Сп). 

Отже, сума перевищення вартості подарунку оподатковується податковим агентом (якщо 

подарунок у не грошовій формі з використанням коефіцієнта) за ставкою 18%. 

Водночас податківці зауважують: якщо під час розіграшів (конкурсів/акцій) 

розповсюджуються подарунки, отримувачами яких є невизначене коло платників 

податку, то вартість такого товару не розглядається як дохід фізичних осіб та, 

відповідно, не є об’єктом оподаткування ПДФО. 

Натомість, якщо отримувачами подарунків є конкретні особи, то вартість таких 

подарунків є об’єктом оподаткування ПДФО і оподатковується на загальних підставах. 
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17. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ВІД НАДАННЯ В ОРЕНДУ 

НЕРУХОМОСТІ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд звернення [щодо порядку 

оподаткування доходу фізичної особи від надання в оренду нерухомості]» від 18.10.2016р. 

№10941/З/99-99-13-01-03-14. 

ДФС України у листі від 18.10.2016р. №10941/З/99-99-13-01-03-14 нагадала: якщо орендар 

є фізособою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування 

та сплату ПДФО та військового збору, є орендодавець. Але сума отриманого доходу, сума 

сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за 

результатами такого року відображаються у річній податковій декларації. 

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, 

зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за 

повний чи неповний місяць оренди.  

Наразі мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, 

затвердженої постановою від 29.12.2010р. №1253. Вона визнається виходячи з мінімальної 

вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з 

урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що 

встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких 

вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найбільш доступний для жителів такої 

територіальної громади. 

Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного 

(податкового) року, об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної 

плати, зазначеного в договорі оренди.  
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18. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ОПЛАЧЕНИЙ 

ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК 

Лист  Державної фіскальної служби України «Щодо відшкодування вартості електронного 

авіаквитка» від 13.10.2016р.  №22299/6/99-99-13-02-03-14. 

ДФС України у листі від 13.10.2016р. №22299/6/99-99-13-02-03-14 роз'яснила, що у разі 

використання електронного авіаквитка підставою для відшкодування витрат на його 

придбання є такий пакет документів: 

- оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення 

розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі: 

- платіжне доручення, 

- розрахунковий чек, 

- касовий чек, 

- розрахункова квитанція, 

- виписка з карткового рахунку, 

- квитанція до прибуткового касового ордера; 

- роздрук на папері частини електронного авіаквитка із вказаним маршрутом 

(маршрут/квитанція); 

- оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира. 

Витрати, понесені у зв’язку з відрядженням, що не підтверджені такими документами 

(крім добових витрат), працівникові не відшкодовуються. 

Отже, у разі використання платником податку - фізичною особою, яка перебуває у 

трудових відносинах із своїм роботодавцем, електронного авіаквитка, підставою для 

відшкодування витрат на його придбання є, зокрема, оригінал відривної частини 

посадкового талону пасажира. 
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19. ПКУ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З 

ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ НА СУМУ ПОДАТКІВ, СПЛАЧЕНИХ ЗА КОРДОНОМ 

Лист Головного управління ДФС у м. Києві «Щодо зменшення податкових зобов'язань з 

військового збору на суму податків, сплачених за кордоном» від 11.10.2016р.  

№6603/М/26-15-13-04-14. 

ДФС у м. Києві у листі від 11.10.2016р. №6603/М/26-15-13-04-14 нагадує, що для 

отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, 

платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід 

(прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого 

податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Ця довідка підлягає 

легалізації у відповідній країні, закордонній дипломатичній установі України, якщо інше 

не передбачено чинними міжнародними договорами України. 

Якщо згідно з нормами міжнародних договорів, платник податку може зменшити суму 

річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає 

суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації. 

У разі відсутності в платника податку підтверджуючих документів щодо суми отриманого 

ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, 

такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою 

адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного 

за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків 

несе відповідальність, встановлену ПКУ та іншими законами. 

Отже, фізособа-резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами 

України, для отримання права на зарахування сплачених цих податків в Україні, згідно 

міжнародних договорів, повинна надати довідку від державного органу країни, де 

отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму 

сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. 

Водночас податківці зауважили, що нормами  Податкового кодексу не передбачено 

зменшення податкового зобов’язання з військового збору на суму податків, 

сплачених за кордоном. 
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20. ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТ НЕРЕЗИДЕНТУ ЗА ВИРОБНИЦТВО ТА/АБО 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування виплат нерезиденту за 

виробництво та/або розповсюдження реклами» від 29.09.2016р.  №21170/6/99-99-15                   

-02-02-15. 

Підпунктом 141.4.6 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу встановлено, що резиденти, які 

здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під 

час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 % суми таких виплат за власний 

рахунок. 

При цьому ключовою умовою для оподаткування такого доходу є здійснення фактичних 

виплат за послуги з виробництва та/або розповсюдження реклами. 

Податок сплачується резидентом незалежно від місця надання нерезидентом 

вищезазначених послуг. 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 
 

23 

 

21. ОПОДАТКУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ, ЯКІ ВИПЛАЧУЮТЬСЯ ЮРИДИЧНІЙ 

ОСОБІ - РЕЗИДЕНТУ КІПРУ 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо оподаткування дивідендів, що 

виплачуються юридичній особі - резиденту Кіпру» від 06.10.2016р.  №21833/6/99-99-15-

02-02-15. 

Згідно з положеннями пп.141.4.1 ПКУ, будь-які доходи, отримані нерезидентом із 

джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку та за ставками, 

визначеними п.141.4 ПКУ. З метою цього пункту під доходами, отриманими 

нерезидентом із джерелом їх походження з України, маються на увазі, зокрема, дивіденди, 

що сплачуються резидентом. 

Так, відповідно до пп.141.4.1 ПКУ, резидент або постійне представництво нерезидента, 

що здійснюють на користь нерезидента чи вповноваженої ним особи (крім постійного 

представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу із джерелом 

його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження 

господарської діяльності (у т.ч. на рахунки нерезидента, що ведуться в національній 

валюті), утримують податок із таких доходів, зазначених у пп.141.4.1 ПКУ, за ставкою в 

розмірі 15% (крім доходів, зазначених у пп.141.4.3–141.4.6 ПКУ) їх суми та за їх кошти, 

які сплачуються до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено 

положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь 

яких здійснюються виплати, що набрали чинності. 

Зокрема, між Урядом України й Урядом Республіки Кіпр 08.11.2012р. було 

підписано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання 

податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі -  Конвенція). Вона набрала 

чинності з 07.08.2013р. 

Ураховуючи положення ст.10 Конвенції, знижена ставка для оподаткування - 5% 

застосовується до доходів у вигляді дивідендів, що сплачуються компанією, яка є 

резидентом України, нерезиденту Республіки Кіпр, який володіє 100% статутного 

капіталу такої компанії за умови, якщо нерезидент є бенефіціарним (фактичним) 

отримувачем такого доходу. 

Відповідно до пп.4 і 5 ст.57 Господарського кодексу України, статут суб’єкта 

господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету й предмет 

діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу й інших фондів, порядок 

розподілу прибутків і збитків, про органи управління та контролю, їх компетенцію, про 

умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, 

пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачені 

законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству. 

Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб’єкта 

господарювання чи його представниками, органами або іншими суб’єктами відповідно до 

закону. 

Таким чином, контролери дійшли висновку: статут суб’єкта господарювання не може 

визначати бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу для 

застосування зниженої ставки оподаткування дивідендів. 

  

http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html
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http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/2952
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/2952
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/2952
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/99107
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22. ПОДАННЯ ЗАСВІДЧЕНОЇ КОПІЇ ОФОРМЛЕНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНОЇ 

ДЕКЛАРАЦІЇ НА ПАПЕРОВИХ НОСІЯХ 

Лист ГУ ДФС у м. Києві «Щодо подання до контролюючого органу засвідченої копії 

оформленої електронної митної декларації на паперових носіях у разі якщо митне 

оформлення здійснювалося з використанням електронної митної декларації для 

повернення суми бюджетного відшкодування» від 05.10.2016р. №21664/10/26-15-12-02-14. 

ДФС у м. Києві у листі від 05.10.2016р. №21664/10/26-15-12-02-14 повідомляє, що за 

письмовим зверненням осіб, а також у випадках, передбачених законодавством, митний 

орган (підрозділ митного органу) засвідчує копії оформлених електронних митних 

декларацій на папері. 

Копія електронної МД на папері — це засвідчене посадовою особою митного органу 

візуальне подання на папері оформленої митним органом електронної МД, відображеної у 

форматі *.xps. 

Засвідчення здійснюється шляхом проставлення посадовою особою митного органу у 

верхній частині лицьового боку кожного аркуша роздрукованої на папері копії 

електронної МД відмітки «Копія. Згідно з оригіналом», особистого підпису, ініціалів і 

прізвища, дати засвідчення копії та відбитка особистої номерної печатки. 

 


