
 

 

 

 

Огляд актуальних новин законодавства 
 

за березень 2017 року 

 

Податок на прибуток 

1. Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до 

форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» 6 

2. 

 

Лист ДФС України «Щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на суми наданої безповоротної фінансової допомоги та 

застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до 

операцій з надання безповоротної фінансової допомоги з метою 

оподаткування податком на прибуток» від 02.03.2017р. №4348/6/99-99-15-

02-02-15  8 

3. Лист ДФС України «Щодо амортизації малоцінних необоротних 

матеріальних активів» від 02.03.2017р. №4349/6/99-99-15-02-02-15  9 

4. Лист ДФС України «Щодо коригування фінансового результату до 

оподаткування на суми штрафних (фінансових) санкцій та пені, 

нарахованих органами ДФС за результатами перевірок» від 02.03.2017р. 

№4347/6/99-99-15-02-02-15 9 

5. Лист ДФС України «Про визнання операцій з внесення учасником 

підприємства до статутного капіталу основних засобів (обладнання) 

контрольованими» від 09.03.2017р. №5898/7/99-99-14-01-02-17  10 

6. Чи підлягають амортизації у податковому обліку земельні ділянки, 

природні ресурси, малоцінні необоротні активи та бібліотечні фонди? 11 

7. Чи має право платник податку, який за результатами попереднього 

(звітного) року мав дохід, що перевищував 20 млн.грн. та здійснював 

коригування фінансового результату до оподаткування, а за податковий 

(звітний)рік його дохід не перевищує 20 млн.грн., прийняти рішення про 

незастосування коригування фінансового результату у річній податковій 

декларації з податку на прибуток підприємств? 11 

8. Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств 

здійснюється виправлення помилок у разі неутримання, несплати податку 

на доходи нерезидента? 12 

9. Яким критеріям повинен відповідати платник податку на прибуток для 

застосування ставки нуль відсотків? 12 

10. Чи застосовуються до суб’єкта господарювання штрафні санкції у разі 

надходження до контролюючого органу декларації з податку на прибуток в 

електронному вигляді за невірним ідентифікатором форми (не з вини 

суб’єкта господарювання) та як виправити зазначену помилку 13 

Податок на додану вартість 

1. Внесено зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану 

вартість 14 

2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких 

нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 

23.02.2017р. №276 14 

3. Застосування штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації ПН у 

ЄРПН 

 

14 
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4. Лист ДФС України «Щодо питання застосування штрафних санкцій на 

підставі пункту 120-1.2 статті 120-1 Податкового кодексу України за 

несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування до 

податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних» від 

03.03.2017р. №709/4/99-99-15-03-02-15  15 

5. Лист ДФС України «Щодо реєстрації податкових накладних у березні 2017 

року» від 10.03.2017р. №5953/7/99-99-15-03-02-17  15 

6. Щодо визначення умовних кодів УКТ ЗЕД товарів, якщо вони відсутні в 

Законі «Про Митний тариф України» 16 

7. Як складається податкова накладна за операцією з постачання послуг 

оренди нежитлового приміщення, якщо договором передбачено 

компенсацію орендарем витрат на його утримання (комунальні послуги, 

тощо)? 16 

8. Здійснення взаємовідносин з фіктивними контрагентами позбавляє 

платника податків права на формування податкової вигоди, навіть, за 

наявності правильно оформлених за зовнішніми ознаками та формою 

документів 16 

9. Щодо подовження до 1 січня 2019 року режиму звільнення від 

оподаткування ПДВ операцій з брухтом та відходами чорних та 

кольорових металів – Постанова КМУ від 22.03.2017р. №172 17 

10. Лист ГУ ДФС в Миколаївській області «Визначення кодів УКТ ЗЕД при 

продажі електричної та теплової енергії» від 01.03.2017р. №1145/10/14-29-

12-01-09 17 

11. Лист ДФС України «Щодо порядку коригування податкових зобов’язань з 

ПДВ при зарахуванні попередньої оплати за одним договором в рахунок 

оплати товарів/послуг за іншим договором» від 02.03.2017р. №4341/6/99-

99-15-03-02-15 18 

12. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку 

обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників 

податку на додану вартість» від 21.12.2016р. №1125 19 

13. Як в податковому обліку з ПДВ відображається операція зі списання 

товарів в межах норм та/або понад норми природного убутку, які втратили 

товарний вигляд? 19 

14. Чи потрібно проставляти позначку в графі 3.2 «ознака імпортованих 

товарів» податкової накладної, якщо з таких товарів були вироблені інші 

види продукції або такі товари були піддані достатній обробці/переробці на 

митній території України? 

20 

 

15. Лист ГУ ДФС в Чернігівській області «Щодо оподаткування ПДВ операції 

з постачання програмної продукції» 04.01.2017р. №20/09/25-01-12-01-10 від  20 

16. Лист ДФС України «Щодо порядку оподаткування ПДВ рекламних послуг, 

що надаються нерезиденту України» від 20.01.2017р. №1130/6/99-99-15           

-03-02-15  21 

17. Чи відображати в декларації з ПДВ податковий кредит на підставі двох 

податкових накладних та розрахунку коригування до помилкової 

накладної, якщо було помилково оформлено зайву податкову накладну 

(двічі на одне постачання)? 21 
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18. Чи повинні реквізити податкових накладних (номенклатура товарів/послуг 

продавця, одиниця виміру товару/послуги, кількість, ціна постачання 

одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість), що 

складаються на дату виникнення податкових зобов’язань по касовому 

методу по факту оплати, показникам первинних документів? 

 

 

 

21 

19. Постанова КМУ «Про встановлення підстав для прийняття рішення 

комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних або про відмову в такій реєстрації»  від 29.03.2017р. №190 22 

20. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про 

повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість» 

від 25.01.2017р. №26 22 

ПДФО, ЄСВ та військовий збір 

1. Лист ДФС України «Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) з доходу у вигляді 

винагороди за договором цивільно-правового характеру, який не 

перевищує розміру мінімальної заробітної плати» №4496/6/99-95-42-02-15 

від 03.03.2017р. 24 

2. Оподаткування ПДФО дивідендів, що нараховуються неплатниками 

податку на прибуток 24 

3. Лист ДФС України «Щодо оподаткування доходів нерезидента від надання 

нерухомості в оренду» від 10.03.2017р. №4832/6/99-99-13-02-03-15 25 

4. Лист ДФС України «Щодо оподаткування суми компенсації частини 

вартості путівки на санаторно-курортне лікування (оздоровлення), яка 

надається за рахунок коштів роботодавця платникам податку – 

працівникам та їх неповнолітнім дітям» від 24.03.2017р. №4697/5/99-99-13-

02-03-16 25 

5. Лист ДФС України «Щодо оподаткування операцій з безкоштовного 

харчування працівників на умовах «шведського столу» від 22.03.2017р. 

№5683/6/99-99-13-02-03-15 25 

6. Лист ДФС України «Про документальне підтвердження витрат на проїзд 

залізничним транспортом у відрядженні» від 24.03.2017р. №5972/6/99-99-

13-02-03-15 26 

7. Лист ДФС України «Щодо включення до оподатковуваного доходу 

фізичної особи – платника, суми відшкодованих роботодавцем витрат, 

понесених таким платником під час відрядження за кордон (користування 

послугами таксі)» від 28.03.2017р. №6366/6/99-99-13-02-03-15 27 

8. Щодо відображення у формі 1 ДФ суми орендних платежів, які 

виплачуються на користь фізичних осіб податковим агентом-юридичною 

особою 27 

9. Чи можливо доручити сплату ЄСВ третім особам 27 

Оплата праці 

1. Трудові книжки, не одержані при звільненні, зберігаються протягом двох 

років у відділі кадрів 28 

2. Лист ПФУ «Щодо обчислення страхового стажу» від 16.03.2017р. 

№7918/02-12 28 
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3. Лист ПФУ «Щодо зарахування страхового стажу» від 17.03.2017р. 

№8134/04-11 28 

4. Розрахунок заробітної плати при сумісництві та суміщенні професій 29 

5. Лист Виконавчої дирекції ФСС з ТВП «Щодо розрахунку суми допомоги 

по вагітності та пологах» від 21.03.2017р. №2.4-38-479 29 

6. Оплата праці за ненормований робочий день 29 

7. Стажування працівника без відповідного оформлення й оплати його праці 

загрожує роботодавцеві штрафами 30 

Контрольовані операції 

1. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення 

середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної 

юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення» від 29.03.2017р. 

№191 32 

2. Лист ДФС України «Щодо визначення суми доходу за МСФЗ з метою 

віднесення операцій до контрольованих для подання звіту» від 22.02.2017р. 

№3722/6/99-99-15-02-02-15 32 

Реєстратори розрахункових операцій 

1. Затверджено перелік технічно складних побутових товарів, які підлягають 

гарантійному ремонту, в цілях застосування реєстраторів розрахункових 

операцій 34 

2. Товар повернено: що з РРО 34 

3. Податкова накладна за щоденними підсумками операцій складається на 

підставі показників РРО 35 

Валютне законодавство 

1. Постанова Правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України» від 14.03.2017р. №22 36 

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

Національного банку України» від 23.03.2017р. №26 36 

3. Постанова Правління НБУ «Про внесення зміни до Інструкції про 

переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» 

від 22.03.2017р. №24 37 

4. Постанова Правління НБУ  «Про внесення змін до постанови Правління 

Національного банку України від 13 грудня 2016 року №410» від 

04.04.2017р. №30 37 

Інші податки та збори 

1. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форми 

Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна 

плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» від 

23.01.2017р. №9 39 

2. Щодо справляння податку за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти 

нерухомості, що перебувають у власності юридичної особи, проте процедура 

державної реєстрації права власності на ці земельні ділянки не закінчена 39 

3. Лист ДФС України «Про надання податкової консультації щодо 

оподаткування акцизним податком при безоплатному розповсюдженні 

(даруванні) підакцизної продукції» від 14.03.2017р. №5091/6/99-99-12-                     

03-03-15 40 
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4. Лист ДФС України «Щодо визнання батьків і дітей пов’язаними особами для 

цілей податкового обліку» від 16.03.2017р. №3558/М/99-99-15-02-02-14 40 

5. Лист ДФС України «Про зміни у справлянні рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України для стільникового зв’язку» від 

27.02.2017р. №4868/7/99-99-12-03-04-17 40 

6. Яка передбачена відповідальність у разі невірного заповнення реквізитів 

платіжних документів, перерахування узгодженої суми грошового 

зобов’язання на невірний код бюджетної класифікації? 41 

7. Нова декларація з транспортного податку - в проекті від Міністерства 

фінансів України 41 

Інші зміни законодавства 

1. Новий порядок надання податкових консультацій з 1 квітня 2017 року 42 

2. Ратифіковано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з 

Люксембургом 42 

3. Постанова КМУ «Про внесення змін до пункту 4 Порядку подання органами 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють 

реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для 

розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від  

29.03.2017р. №219 43 

4. Наказ Державної служби статистики «Про затвердження форм державного 

статистичного спостереження №51-вант (2 рази на рік) «Обстеження 

фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення 

на комерційній основі» і №51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної 

особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» 

від 28.07.2016р. №133 43 

5. ДРС повідомила, що саме було скасовано Урядом у рамках 

«дерегуляційного дня», який відбувся 10 березня 2017 року 43 

6. Прийнято в цілому законопроект «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними 

особами та фізичними особами – підприємцями» №4194 44 

7. Лист Міністерства економічного розвитку України «Щодо можливості 

збільшення статутного капіталу господарського товариства на суму 

кредиторської заборгованості, що обліковується перед одним із засновників 

господарського товариства» від 13.03.2017р. №3211-13/7868-03 44 
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Податок на прибуток 
 

1. Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форми Податкової 

декларації з податку на прибуток підприємств». 
 

На офіційному web-сайті Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/diyalnist-

/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/71677.html) оприлюднено проект наказу 

Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форми Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств» (далі – проект наказу). 

Основні зміни 

Декларація з податку на прибуток. У формі самої декларації з’являться такі нові рядки: 

- рядок 07.2 «страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами 

перестрахування»; 

- рядок 09.1 «сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду 

(позитивне значення (рядок 09.1.1 - рядок 09.1.2))»; 

- рядок 09.1.1 «загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотерею»; 

- рядок 09.1.2 «сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до 

умов її проведення»; 

- рядок 09.2 «сума безнадійної заборгованості, визначеної підпунктом «е» підпункту 14.1.11 

пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України». 

При цьому, з форми декларації з податку на прибуток прибрали рядки, пов’язані з 

розрахунком авансових внесків із податку на прибуток (рядок 26), і рядки щодо виправлення 

помилок по авансових внесках — рядки 36, 37, 38 та 39. 

Дещо змінилася таблиця для відміток про наявність додатків. У ній з’явилося нове поле 

«ФЗ», у якому необхідно проставляти позначку «+» під час подання разом із декларацією 

фінансової звітності. Так, згідно з новою приміткою 12 до поля «ФЗ», фінансова звітність, 

що складається платниками податку на прибуток, є додатком до декларації з податку на 

прибуток та її невід’ємною частиною. 

Також зміни відбулися  у таблиці «Відомості про одночасне подання до Податкової 

декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності». Тепер у формі 

декларації вона йде відразу за таблицею «Наявність додатків» і має назву «Наявність 

поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм 

фінансової звітності». 

Додаток ЗП «Зменшення нарахованої суми податку». У цьому додатку прибрали 2 рядки, а 

саме: 

- рядок 16.5 «Сума нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, відповідно до статті 266 Податкового кодексу України щодо об’єктів 

нежитлової нерухомості (пункт 137.6 статті 137 розділу III Податкового кодексу України)»; 

- рядок 16.6 «Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до 

пункту 38 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України». 

Додаток ПН «Звіт про виплачені доходи нерезиденту-юрособі». У таблиці 1 цього додатка 

з’явилися такі нові рядки: 

- рядок 25 «Проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам до 

31 грудня 2016 року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим 

кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на 

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/71677.html
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іноземній фондовій біржі та відповідають умовам підпунктів «б» і «в» підпункту 141.4.11 

пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України (пункт 46 підрозділу 4 

розділу ХХ Податкового кодексу України)»; 

- рядок 26 «Проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у 

період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають умовам 

підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України (пункт 

47 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)»; 

- рядок 27 «Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що 

виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним 

боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом 

відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України». 

Додаток ТЦ «Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових 

зобов’язань платника податку». У цьому додатку вилучено графу 8 «Код за Державним 

класифікатором продукції та послуг» та дещо реформовано графи 15 та 16. Замість них 

з’явилося чотири графи, по дві з яких мають спільну шапку, а саме: 

- «При продажу товарів (робіт, послуг) — графа 14» мінімальне значення діапазону 

цін/рентабельності» та графа 15 «сума коригування»; 

- «При придбанні товарі (робіт, послуг)» — графа 16» максимальне значення діапазону 

цін/рентабельності» та графа 17» сума коригування». 

Додаток ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено 

помилку(и)». Тут зміни аналогічні до змін у формі самої декларації з податку на прибуток — 

додано нові рядки 07.2, 09.1, 09.1.1, 09.1.2, 09.2 і виключено рядки 26, 36, 37, 38, 39 щодо 

авансових внесків. 

Додаток РІ «Різниці». Не беручи до уваги змін у кодах різниць, Додаток РІ доповнили 

чималою кількістю нових різниць. Серед таких є, зокрема: 

- код різниці 1.1.3 — сума залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих ОЗ або 

невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до НП(С)БО чи МСФЗ у разі 

ліквідації або продажу такого об’єкта (п.138.1 Податкового кодексу України №2755-VI від 

02.12.2010р. (далі – ПКУ)); 

- код різниці 1.1.4 — сума витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші 

поліпшення невиробничих ОЗ чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до 

витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (п.138.1 ПКУ); 

- код різниці 1.2.3 — сума первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта 

невиробничих ОЗ або невиробничих нематеріальних активів і витрат на їх ремонт, 

реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат 

відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта невиробничих основних 

засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від 

такого продажу (п.138.2 ПКУ); 

- код різниці 2.2.3 — сума списаної дебіторської заборгованості (у т.ч. за рахунок 

створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним 

пп.14.1.11 ПКУ (пп.139.2.2 ПКУ); 

- код різниці 3.1.10 — сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно 

наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізосіб), і 

платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п.44 підр.4 

р.XX ПКУ (пп.140.5.10 ПКУ); 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
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- код різниці 3.1.11 — сума витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих 

відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що 

не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які 

оподатковуються за ставкою 0% згідно з п.44 підр.4 р.XX ПКУ (пп.140.5.11 ПКУ); 

- код різниці 3.1.12 — сума доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), 

відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування 

(пп.140.5.12 ПКУ); 

- код різниці 4.1.16 та 4.2.15 — сума витрат і доходів, що врахована під час визначення 

об’єкта обкладення податком на прибуток до 1 січня 2015 року, а також урахована в складі 

витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ під час визначення фінансового результату до 

оподаткування після 1 січня 2015 року (п.42 підр.4 р.ХХ ПКУ); 

- код різниці 4.1.17 — сума нарахованої амортизації ОЗ 4 групи протягом податкових 

(звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням 

мінімально допустимих строків амортизації (п.43 підр.4 р.ХХ ПКУ); 

- код різниці 4.2.16 — сума розрахованої амортизації ОЗ 4 групи згідно з п.138.3 ПКУ за 

відповідні податкові (звітні) періоди (п.43 підр.4 р.ХХ ПКУ). 

Додаток АМ «Інформація щодо нарахованої амортизації». Додаток АМ доповнено 

новим рядком «А4.1», який має заповнюватися під час розрахунку амортизації за 

прямолінійним методом щодо ОЗ 4 групи з використанням мінімально допустимого строку 

амортизації відповідно до п.43 підр.4 р.ХХ ПКУ. 

Додаток ЦП — Операції із цінними паперами. Цей додаток доповнено такими новими 

рядками: 

- рядком 4.1.3 РІ — «Загальний результат переоцінки цінних паперів (рядок 4.1.3.1 - рядок 

4.1.3.2) (+,-)»; 

- рядком 4.1.3.1 — «загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі 

фінансового результату до оподаткування»; 

- рядком 4.1.3.2 — «загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового 

результату до оподаткування»; 

- рядком 04 — «Від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у 

попередніх податкових періодах»; 

- рядком 4.1.4 РІ — «Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження 

цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - рядок 04)(+,-)». 

Станом на 07.04.2017р., Проект наказу не прийнято та, відповідно, нову форму декларації не 

затверджено. 

 
2. Лист ДФС України «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми 

наданої безповоротної фінансової допомоги та застосування ознаки розумної економічної 

причини (ділова мета) до операцій з надання безповоротної фінансової допомоги з метою 

оподаткування податком на прибуток» від 02.03.2017р. №4348/6/99-99-15-02-02-15. 

ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за 

витратами у вигляді безповоротної фінансової допомоги, наданої іншій юридичній особі 

(пов’язаній або непов’язаній) – платнику податку на прибуток на загальних підставах.  

Відповідно, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при 

формуванні фінансового результату до оподаткування. 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
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Водночас слід зауважити, що згідно з пп.140.5.10 п.140.5 ст.140 ПКУ, фінансовий результат 

податкового (звітного) періоду збільшується на суму перерахованої безповоротної 

фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є 

платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за 

ставкою 0 відсотків, відповідно до п.44 підр.4 р.XX «Перехідні положення» ПКУ, крім 

безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), 

перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких 

застосовується положення пп.140.5.9 п.140.5 ст.140 ПКУ. 

Підпунктом 140.5.9 п.140.5 ст.140 ПКУ встановлено, що фінансовий результат податкового 

(звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) 

року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім 

неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому 

об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у 

розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71740.html 

 
3. Лист ДФС України «Щодо амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів» 

від 02.03.2017р. №4349/6/99-99-15-02-02-15. 

На відміну від правил бухгалтерського обліку, у податковому обліку до малоцінних 

необоротних матеріальних активів відносяться активи вартістю не більше 6 000,00 грн. та 

строком корисного використання більше одного року (до 01.09.2015р. – 2 500,00 грн.). 

Отже, оскільки  малоцінні необоротні матеріальні активи не належать до основних засобів, 

то різниці, які визначаються згідно зі ст.138 ПКУ, за такими активами у платника не 

виникають. 

Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та 

передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі пп.138.1, 

138.2 ст.138 Кодексу, здійснюється у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ «Різниці» до 

рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015р. №897 (далі – Наказ №897) зі 

змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016р. №585 (далі – 

додаток РІ до Декларації): 

- у рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої  амортизації 

необоротних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності; 

- у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої  амортизації 

необоротних активів відповідно до п.138.3 ст.138 ПКУ. 

Таким чином, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ зазначаються різниці, які виникають при 

нарахуванні амортизації необоротних активів без врахування амортизації малоцінних 

необоротних матеріальних активів. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71735.html 

 

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71740.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71740.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71735.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71735.html
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4. Лист ДФС України «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суми 

штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих органами ДФС за результатами 

перевірок» від 02.03.2017р. №4347/6/99-99-15-02-02-15. 

Підпунктом 140.5.11 п.140.5 ст.140 ПКУ встановлено, що фінансовий результат податкового 

(звітного) періоду збільшується платником податку на суму витрат від визнаних штрафів, 

пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових 

договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь 

платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків згідно з п.44 підр.4 р.ХХ 

«Перехідні положення» ПКУ. 

Цивільно-правова відповідальність є однією з форм (видів) юридичної відповідальності, суть 

якої полягає у примусовому впливі на порушника цивільних прав та обов’язків шляхом 

застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки, 

котра передбачена нормами Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-ІV (далі – 

ЦКУ) та інших актів цивільного законодавства. 

З урахуванням ст.546, 549 ЦКУ, ст.230 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. 

№436-IV, неустойкою (штрафом, пенею) визнається сума санкцій, яку учасник 

господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення 

господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського 

зобов’язання. 

У розумінні ПКУ, штрафною санкцією (фінансовою санкцією, штрафом), у податкових 

відносинах вважається плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з 

платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також 

штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп.14.1.265 п.14.1 

ст.14 ПКУ). 

Отже, фінансовий результат до оподаткування не збільшується на суми штрафних 

(фінансових) санкцій та пені, нарахованих: 

- контролюючими органами за порушення вимог податкового та іншого законодавства, 

контроль за дотриманням яких покладено на такі контролюючі органи; 

- на користь фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб — підприємців) відповідно до цивільного 

законодавства та цивільно-правових договорів. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71741.html 

 

5. Лист ДФС України «Про визнання операцій з внесення учасником підприємства до 

статутного капіталу основних засобів (обладнання) контрольованими» від 09.03.2017р. 

№5898/7/99-99-14-01-02-17.  

Операції з внесення учасником підприємства до статутного капіталу обладнання, впливають 

на витрати та відповідно на фінансовий результат, що є об’єктом оподаткування податком на 

податок на прибуток підприємства, починаючи з періоду нарахування амортизації такого 

обладнання – основного засобу. 

Оскільки, операції із збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства 

основних засобів (обладнання) впливають (можуть впливати) на формування об'єкта 

оподаткування податком на прибуток, такі операції з 01.01.2015р. підпадають під визначення 

контрольованих, відповідно до ст.39 ПКУ. 

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71741.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71741.html
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Зазначені операції мають бути відображені у Звіті про контрольовані операції у звітному 

періоді, в якому відбулася господарська операція з внесення учасником до статутного 

капіталу основних засобів (обладнання) на дату переходу права власності та/або на дату 

відображення у бухгалтерському обліку зарахування на баланс таких основних засобів 

(обладнання) (на рахунки Дт15/Дт10). 

Джерело: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/listi-rozyasnennya/71566.html 

 

6. Питання-відповідь у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС 

України, підкатегорія 102.05 категорія 102. 

Питання: Чи підлягають амортизації у податковому обліку земельні ділянки, природні 

ресурси, малоцінні необоротні активи та бібліотечні фонди? 

Відповідь: У пп.138.3.3 п.138.3 ст.138 ПКУ, визначені групи основних засобів (необоротних 

активів) та мінімально допустимі строки їх амортизації у податковому обліку. 

Зокрема, для груп 1 (земельні ділянки), 10 (бібліотечні фонди), 11 (малоцінні необоротні 

матеріальні активи), 13 (природні ресурси) мінімально допустимі строки корисного 

використання не встановлені. 

Відповідно до п.7 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 27.04.2000 №92 (далі – П(С)БО 7), придбані (створені) основні засоби (у т. ч. 

земельні ділянки) зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю. 

Перелік витрат, які включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів, визначені 

п.8 П(С)БО 7. При цьому, вартість земельних ділянок та природних ресурсів не є об’єктом 

амортизації (п.22 П(С)БО 7). 

Отже, з урахуванням положень пп.138.3.1 п.138.3 ст.138 ПКУ, вартість земельних ділянок, 

малоцінних необоротних активів, бібліотечних фондів та природних ресурсів не підлягає 

амортизації у податковому обліку. 

Джерело: http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/291149.html, http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/ 

тview/?src=ques 

 

7. Питання-відповідь у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС 

України, підкатегорія 102.13 категорія 102. 

Питання: Чи має право платник податку, який за результатами попереднього (звітного) року 

мав дохід, що перевищував 20 млн. грн. та здійснював коригування фінансового результату 

до оподаткування, а за податковий (звітний)рік його дохід не перевищує 20 млн. грн., 

прийняти рішення про незастосування коригування фінансового результату у річній 

податковій декларації з податку на прибуток підприємств? 

Відповідь: Платник податку, який за результатами попереднього (звітного) року мав дохід, 

що перевищував 20 млн.грн. та який подавав податкові декларації з податку на прибуток 

підприємств (далі – Декларація) за звітний квартал, півріччя, три квартали та здійснював 

коригування фінансового результату до оподаткування за ці періоди, у разі неперевищення 

за результатами року граничної межі обсягу доходів (20 млн.грн.), має право задекларувати в 

річній Декларації рішення про незастосування коригувань фінансового результату до 

оподаткування та відповідно не визначати податкові різниці (крім від’ємного значення 

об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) за такий податковий (звітний) 

рік.  

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/listi-rozyasnennya/71566.html
http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/291149.html
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/
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Уточнюючі декларації при цьому за 1 квартал, півріччя та три квартали подавати не 

потрібно.  

На підставі п.46.4 ст.46 ПКУ, платник податків може подати разом з такою податковою 

декларацією доповнення до неї, складене за довільною формою з поясненням мотивів 

подання. 

Джерело: http://zir.sfs.gov.ua/  

 

8.  Питання-відповідь у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС 

України, підкатегорія 102.25 категорія 102.  
 

Питання: Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств здійснюється 

виправлення помилок у разі неутримання, несплати податку на доходи нерезидента? 

Відповідь: У разі виправлення помилок у звітній (звітній новій) Декларації, платник податку 

відображає правильні показники у додатку ВП до Декларації та порівнюючи їх з 

відповідними рядками Декларації, яка уточняється, визначає суму збільшення податкового 

зобов’язання, штрафу та пені. Сума збільшення податкового зобов’язання, штрафу та пені із 

додатка ВП переноситься до частини «Виправлення помилок з податку на прибуток, який 

утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів» (рядки 32-35) Декларації. 

У разі виправлення помилок в уточнюючій Декларації додаток ВП до Декларації не 

заповнюється, а правильні значення сум податків, які утримуються при виплаті доходів 

(прибутків) нерезидентам зазначаються в такій уточнюючій Декларації та додатку ПН до неї. 

На підставі порівняння податкового зобов’язання такої Декларації та Декларації, яка 

уточнюється, визначаються суми збільшення податкового зобов’язання, штрафу та пені, які 

відображаються у частині «Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується 

при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів» (рядки 32-35) Декларації.  

Разом із Декларацією, платник податку має право надати до податкового органу пояснення 

проведених виправлень. 

Джерело: http://zir.sfs.gov.ua/  

 

9.  Питання-відповідь у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС 

України, підкатегорія 102.25 категорія 102. 
  

Питання: Яким критеріям повинен відповідати платник податку на прибуток для 

застосування ставки нуль відсотків? 

Позиція ДФС: На період до 31 грудня 2021 року, застосовується ставка нуль відсотків для 

платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами 

бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує трьох мільйонів 

гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) 

кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не 

меншим як дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які 

відповідають одному із таких критеріїв: 

а) утворені в установленому законом порядку після 01 січня 2017 року; 
 

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх 

періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів 

задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова 

кількість працівників протягом цього періоду становила від п’яти до 20 осіб; 
 

http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
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в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством 

порядку в період до 01 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень, та 

середньооблікова кількість працівників становила від п’яти до 50 осіб. 

Джерело: http://zir.sfs.gov.ua/  

 

10. Питання-відповідь у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС 

України підкатегорія 102.25 категорія 102. 

Питання: Чи застосовуються до суб’єкта господарювання штрафні санкції, у разі 

надходження до контролюючого органу декларації з податку на прибуток в електронному 

вигляді за невірним ідентифікатором форми (не з вини суб’єкта господарювання) та як 

виправити зазначену помилку? 

Відповідь: Податкова звітність з податку на прибуток підприємств за 2015 рік подається за 

новою формою, затвердженою Наказом №897, який зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 11.11.2015р. за №1415/27860.  

Платники податку на прибуток, для яких базовим звітним (податковим) періодом є квартал 

(півріччя, 9 місяців, рік), подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств 

з ідентифікатором форми за реєстром ДФС - J0100114. 

Платники податку на прибуток, для яких базовим звітним (податковим) періодом є 

календарний рік, подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств з 

ідентифікатором форми за реєстром ДФС - J0108102. 

У разі, якщо не з вини платника до контролюючого органу податкова декларація з податку на 

прибуток замість ідентифікатора форми J0108102 (базовий звітний період рік) надходить за 

формою J0100114 (базовий звітний період квартал), штрафні санкції за несвоєчасне подання 

податкової звітності не застосовуються. 

При цьому, для підтвердження вірного значення ідентифікатора форми за реєстром ДФС при 

відправленні податкової декларації з податку на прибуток, платник податку має право 

подати копію відповідної декларації на паперових носіях особисто або уповноваженою на це 

особою. 

Джерело: http://zir.sfs.gov.ua/  

 

  

http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
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Податок на додану вартість 
 

1. Внесено зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість. 

У Міністерстві фінансів України зазначили, що кореспонденцією Дт 949 — Кт 641/ПДВ 

відображають суму податкових зобов’язань, у разі використання раніше придбаних 

матеріальних цінностей (крім основних засобів), робіт і послуг в негосподарських операціях, 

операціях, які не є об’єктом оподаткування і звільнених від оподаткування. Тобто, на суму 

податкових зобов’язань за основними засобами (ОЗ), які перестали використовувати в 

господарській діяльності або використовуються в операціях, що не є об’єктом 

оподаткування, звільнених від оподаткування пропонується збільшити первісну вартість 

об’єкта основних засобів. 

Даними змінами норми Інструкції приведено у відповідність з нормами П(С)БО 7, оскільки, 

відповідно до п.8 П(С)БО 7, до первісної вартості ОЗ повинні відноситись «суми непрямих 

податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не 

відшкодовуються підприємству/установі)». 

Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-97 
 

2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства фінансів України» від 23.02.2017р. №276. 

01.03.2017р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін 

до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 23.02.2017р. №276 

(далі – Наказ №276), яким внесено зміни до: 

1) Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 31.12.2015р. №1307, у зв’язку з чим набули нової редакції: 

 

- податкова накладна; 
 

- додаток 1 до податкової накладної; 
 

- додаток 2 до податкової накладної; 
 

- сам порядок заповнення податкової накладної.  
 

2) Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форм та Порядку заповнення і 

подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 28.01.2016р. №21, яким 

затверджена податкова звітність з ПДВ, у зв‘язку з чим набули нової редакції: 
 

- податкова декларація з ПДВ; 
 

- додатки  до податкової декларації з ПДВ; 
 

- уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ. 

Податкові накладні за новою формою, платники ПДВ складали з 16.03.2017р. (згідно з 

роз’ясненням ДФС у зв’язку з доопрацюванням технічного забезпечення).  

Податкову звітність з ПДВ за новою формою, перший раз платники ПДВ мають складати та 

подавати за березень 2017 року – до 20.04.2017р. 

 

3. Застосування штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації ПН у ЄРПН. 

Невиконання податкового повідомлення-рішення ДФС з попередженням про необхідність 

виправлення помилок в обов’язкових реквізитах платником ПДВ — продавцем протягом 10 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-97
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к.дн., наступних за днем його отримання, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 

(п.120-1.3 ПК) 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% або 100% від суми ПДВ в податковій 

накладній у разі невиправлення помилок відповідно: 

- протягом 15 к.дн.; 

- у строк від 16 до 30 к.дн.; 

- у строк від 31 до 60 к.дн.; 

- у строк від 61 до 90 к.дн.; 

- у строк від 91 до 120 к.дн.; 

- у строк від 121 до 150 к.дн.; 

- у строк від 151 до 180 к.дн.; 

- після спливу 181 к.дн. 

До кінця 2017 року діє мораторій на застосування штрафних санкцій за допущені у 

податковій накладній помилки під час зазначення коду товару та/або коду послуги (п.35-1 

підр. 2р.ХХ ПКУ). 

 

4. Лист ДФС України «Щодо питання застосування штрафних санкцій на підставі пункту 

120-1.2 статті 120-1 Податкового кодексу України за несвоєчасну реєстрацію податкових 

накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових 

накладних» від 03.03.2017р. №709/4/99-99-15-03-02-15. 

Штрафні санкції, визначені п.1201.1 та 1201.2 ст.1201 Кодексу, не застосовуються до 

платників податку за порушення ними граничного строку реєстрації/відсутності реєстрації в 

ЄРПН податкових накладних: 

- що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання 

товарів/послуг, які звільнені від оподаткування; 

- що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання 

товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою. 

Пунктом 198.5 ст.198 Кодексу повідомляємо, що вказаною нормою встановлено обов’язок 

платника податку нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, 

визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня 

звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені цим Кодексом 

для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними 

активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 

2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були 

включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні 

активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в 

неоподатковуваних операціях. 

Таким чином, у разі порушення платником податку термінів реєстрації/відсутності реєстрації 

в ЄРПН податкових накладних, складених при визначенні податкових зобов’язань з ПДВ 

відповідно до п.198.5 ст.198 Кодексу, до такого платника податку застосовуються штрафні 

санкції, визначені відповідно п.1201.1 або 1201.2 ст.1201 Кодексу, у визначених розмірах. 

 

5. Лист ДФС України «Про податок на додану вартість» від 10.03.2017р. №5953/7/99-99-15-

03-02-17.  

Реєстрація в ЄРПН до 16.03.2017р. (по 15.03.2017р. включно) податкових накладних/ 

розрахунків коригування за формою, яка була діючою до внесення змін Наказом №276, не 
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визначається як помилка, допущена при складанні податкової накладної, та не може бути 

єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.  

Такі податкові накладні/розрахунки коригування є підставою для віднесення зазначених в 

них сум податку до складу податкового кредиту (за умови дотримання всіх інших вимог 

Кодексу щодо формування податкового кредиту). 

Джерело: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/71541.html 

 

6. З 01.03.2017р. органи ДФС мають повноваження визначати умовні коди УКТ ЗЕД товарів, 

якщо вони відсутні в Законі «Про Митний тариф України» та оприлюднювати на веб-порталі 

ДФСУ. 

Відповідно, на сайті ДФС розміщено Довідник умовних кодів товарів, які платники ПДВ 

повинні зазначати в податковій накладній, якщо для товару немає коду в УКТ ЗЕД.  

Довідник доступний для завантаження тут: https://goo.gl/UxdQRE. 

 

7.  Питання-відповідь у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС 

України підкатегорія 101.17 категорія 101. 

Питання: Як складається податкова накладна за операцією з постачання послуг оренди 

нежитлового приміщення, якщо договором передбачено компенсацію орендарем витрат на 

його утримання (комунальні послуги, тощо)? 

Відповідь:  

1. На дату виникнення податкових зобов’язань, платник податку зобов’язаний скласти 

податкову накладну, на суму орендної плати, яка включає в себе відшкодування 

(компенсацію) витрат, пов’язаних з утриманням та обслуговуванням орендованого майна. 

У податковій накладній в окремих рядках зазначаються обов’язкові реквізити, зокрема: 

- опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість; 

- обсяг; 

- ціна постачання без урахування податку; 

- ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні; 

- загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку; 

- код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. 

2. У разі, якщо на дату складання документа, що засвідчує факт постачання послуг 

(наприклад, останній календарний день місяця), фактична вартість орендної плати 

відрізняється від розрахункової, яка була сплачена раніше, до такої податкової накладної має 

бути складений та зареєстрований в ЄРПН у встановлений ПК термін відповідний 

розрахунок коригування. 

3. З метою застосування норм п.201.4 ПКУ, постачання послуг з оренди, незалежно від умов 

розрахунків (передоплата або ні), не може розглядатися як постачання, яке має безперервний 

або ритмічний характер, якщо періодичність оформлення документа, що засвідчує факт 

постачання послуг за договором оренди, визначається за місяць або за довший період. 

 

 

 

8. Здійснення взаємовідносин з фіктивними контрагентами позбавляє платника податків 

права на формування податкової вигоди, навіть, за наявності правильно оформлених за 

зовнішніми ознаками та формою документів. 

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/71541.html
https://goo.gl/UxdQRE
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Верховний суд України, розглядаючи справу  №21-2239а16, прийшов до висновку, що 

недоведеність фактичного здійснення господарської операції (нездійснення операції) 

позбавляє первинні документи юридичної значимості для цілей формування податкової 

вигоди, а покупця – права на формування цієї податкової вигоди навіть за наявності 

правильно оформлених за зовнішніми ознаками та формою, але недостовірних та у зв’язку з 

цим юридично дефектних первинних документів. 

Зокрема, ВАСУ зазначає, що господарські операції для визначення податкового кредиту 

мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими 

первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та 

спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків. 

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшли 

висновку, що ТОВ здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з фіктивними 

контрагентами. Зокрема, в ході розслідування кримінальної справи, порушеної по факту 

фіктивного підприємництва за ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України від 05.04.2001р.   

№2341-III, встановлено, що засновником та бухгалтером вказаних контрагентів позивача  є 

громадянин, який зареєстрував ці товариства у 2009 році за грошову винагороду, проте 

господарською діяльністю не займався, поточні та розрахункові рахунки на вказані 

підприємства не відкривав, печатки на вказані підприємства не отримував та звітність до 

органів податкової служби не надавав. 

Ці обставини позбавляють первинні документи юридичної значимості для цілей формування 

податкової вигоди, а покупця – права на формування цієї податкової вигоди навіть за 

наявності правильно оформлених за зовнішніми ознаками та формою, але недостовірних та у 

зв’язку з цим юридично дефектних первинних документів. 

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65537637 

 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2011р. №15» від 22.03.2017р. №172. 

На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016р. №1797-VIII, яким внесено 

зміни до ПКУ в частині подовження до 01.01.2019р. режиму звільнення від оподаткування 

ПДВ операцій з брухтом та відходами чорних та кольорових металів, Кабмін постановою від 

22.03.2017р. №172 вніс зміни до постанови КМУ «Про затвердження переліків відходів та 

брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, 

тимчасово, до 1 січня 2017 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість» 

від 12.01.2011р. №15. 

Таким чином, Уряд подовжив існуючий режим звільнення від оподаткування ПДВ операції з 

брухтом та відходами чорних та кольорових металів до 1 січня 2019 року. 

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249841238 

 

10. Лист ГУ ДФС України в Миколаївській області «Визначення кодів УКТ ЗЕД при 

продажі електричної та теплової енергії» від 01.03.2017р. №1145/10/14-29-12-01-09.  

Підпунктом 14.1.191 п.14.1 ст.14 Кодексу визначено, що з метою застосування терміна 

«постачання товарів» електрична та теплова енергія, газ, пар, вода, повітря, охолоджене чи 

кондиційоване, вважаються товаром. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/65537637
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249841238
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Водночас основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері 

надання та споживання житлово-комунальних послуг, визначено Законом України «Про 

житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004р. №1875-IV (далі – Закон №1875). 

Згідно з п.1 ст.1 Закону №1875, житлово-комунальні послуги - результат господарської 

діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і 

нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до 

нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. 

Статтею 13 Закону №1875 визначено, що операції з централізованого постачання холодної 

води, централізованого постачання гарячої води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), газо- та електропостачання, централізованого опалення є 

комунальними послугами. 

Таким чином, електропостачання та постачання теплової енергії в розумінні Закону №1875, 

відноситься до постачання комунальних послуг. 

Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД визначено Законом України «Про Митний тариф 

України» від 19.09.2013р. №584-VIІ (далі – Закон №584). Так відповідно до розділу V (група 

27) Закону №584, згідно з УКТ ЗЕД електроенергія класифікується у товарній підкатегорії 

2716 00 00 00. Отже, якщо електроенергія постачається не населенню, то постачання такої 

електроенергії не є комунальною послугою, а є постачанням товару. 

Одночасно, з метою визначення коду послуги з постачання електричної енергії (якщо це є 

комунальною послугою) та теплової енергії відповідно до ДКПП слід скористатись секцією 

D «Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря» (розділ 35) «Державного 

класифікатору продукції та послуг». 

Поряд з цим повідомляємо, що Торгово – промислова палата України листом від 20.01.2017р. 

№146/08.1 проінформувала ДФС України, що система торгово – промислових палат в 

Україні володіє кваліфікованим та досвідченим штатом експертів в усіх регіональних 

палатах і здатна швидко задовольнити попит визначення кодів товарів для всіх платників 

ПДВ. 

 

11. Лист ДФС України «Щодо порядку коригування податкових зобов’язань з ПДВ при 

зарахуванні попередньої оплати за одним договором в рахунок оплати товарів/ послуг за 

іншим договором» від 02.03.2017р. №4341/6/99-99-15-03-02-15. 

Якщо продавцем – платником ПДВ на дату отримання попередньої (авансової) оплати за 

договором №1 були визначені податкові зобов’язання з ПДВ та надалі за домовленістю 

сторін, дія договору припиняється, а попередня (авансова) оплата зараховується в рахунок 

оплати товарів/послуг за договором №2, то продавець — платник ПДВ має право скласти 

розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання такої 

попередньої (авансової) оплати, та зменшити нараховану суму податкових зобов’язань з 

ПДВ. Складання такого розрахунку здійснюється на дату підписання документа, на підставі 

якого кошти, отримані за договором №1, будуть зараховані в рахунок оплати вартості 

товарів/послуг за договором №2.  

При цьому якщо за договором №2 товари/послуги уже були поставлені та на дату такої 

поставки («першої події») постачальником було складено та зареєстровано в ЄРПН 

відповідну податкову накладну, то за фактом зарахування попередньої оплати за договором 

№1 в рахунок оплати вартості товарів/послуг за договором №2 податкова накладна 

постачальником не складається. 
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Якщо на дату підписання документа про зарахування попередньої оплати за договором №1 в 

рахунок оплати вартості товарів/послуг за договором №2 такі товари/послуги за договором 

№2 поставлені не були, то на дату підписання такого документа продавець — платник ПДВ 

повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти податкову накладну на суму 

попередньої оплати за договором №2 («перша подія») і зареєструвати її в ЄРПН у 

встановлений ПКУ термін. Така податкова накладна є для покупця товарів/послуг підставою 

для віднесення суми податку, зазначеної у ній, до податкового кредиту. 

 

12. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку обліку 

платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану 

вартість» від 21.12.2016р. №1125. 

З 20 березня 2017 року набрали чинності зміни, внесені наказом Міністерства фінансів 

України «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та 

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» від 21.12.2016р. №1125 

(далі – Наказ №1125), якими скасовано або спрощено (удосконалено) окремі документи, що 

подаються платниками податків до контролюючих органів та видаються контролюючими 

органами платникам податків. Так, Наказом №1125, внесено зміни до Порядку обліку 

платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

09.12.2011р. №1588 (далі – Порядок №1588), та Положення про реєстрацію платників 

податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

14.11.2014р. №1130. 

Вдосконалено та спрощено форму реєстраційної заяви платника ПДВ за формою 1 – ПДВ. У 

новій формі заяви виключено відомості щодо: 

- найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація 

платника; 

- місцезнаходження (місця проживання) платника (за винятком перереєстрації у зв’язку із 

зміною місцезнаходження (місця проживання)); 

- контактних телефонів заявника та відповідальних осіб платника; 

- кількості працюючих тощо. 

Новою формою заяви передбачено, що у разі добровільної реєстрації або у разі 

перереєстрації платником ПДВ особа подає лише один (перший) аркуш заяви. 

Два аркуші заяви подаються лише при обов’язковій реєстрації, а також при реєстрації 

платниками ПДВ інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, учасників 

договору про розподіл продукції, учасників договору про спільну діяльність, управителів 

майна. 

Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0042-17 

 

13.  Питання-відповідь у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС 

України, підкатегорія 102.02 категорія 101. 

Питання: Як в податковому обліку з ПДВ відображається операція зі списання товарів в 

межах норм та/або понад норми природного убутку, які втратили товарний вигляд? 

Відповідь: При списанні в межах норм природних втрат товарів, при придбанні яких суми 

ПДВ були віднесені до податкового кредиту та які втратили товарний вигляд, податкові 

зобов’язання платником ПДВ не нараховуються (за умови, що вартість таких товарів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0042-17
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включається до вартості готової продукції, яка підлягає оподаткуванню). В інших випадках 

ПДВ нараховується за основною ставкою. 

Якщо такі товари списуються понад норми їх природних втрат, у зв’язку із чим вони не 

можуть бути використані в межах господарської діяльності платника ПДВ, то не пізніше 

останнього дня звітного (податкового) періоду, у якому відбувається їх списання, платник 

податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання, виходячи з бази оподаткування, 

визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПК, та скласти не пізніше останнього дня звітного 

(податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у строки, установлені ПКУ для такої 

реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для 

товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у 

разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу 

податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для 

їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською 

діяльністю платника податку. 

Джерело: http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/290424.html 

 
14.  Питання-відповідь у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС 

України підкатегорія, підкатегорія 101.17 категорія 101. 

Питання: Чи потрібно проставляти позначку в графі 3.2 «ознака імпортованих товарів» 

податкової накладної, якщо з таких товарів були вироблені інші види продукції або такі 

товари були піддані достатній обробці/переробці на митній території України? 

Відповідь: якщо з імпортованих товарів були вироблені інші види продукції або такі товари 

були піддані достатній обробці/переробці на митній території України, то вироблені, 

оброблені/перероблені товари вважаються товарами українського походження, а тому при їх 

постачанні код УКТЗЕД в податковій накладній зазначається на рівні будь-якого з перших 

чотирьох знаків та графа 3.2 податкової накладної не заповнюється. 

Джерело: http://zir.sfs.gov.ua 

 

15. Лист ГУ ДФС України в Чернігівській області «Щодо оподаткування ПДВ операції з 

постачання програмної продукції» від 04.01.2017р. №20/09/25-01-12-01-10.   

Якщо згідно з ліцензійним договором умови використання програмної продукції 

(комп'ютерної програми) не обмежені функціональним призначенням такої продукції та її 

відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання, то 

отримання платежу як винагороди за надання вказаного права на використання для цілей 

оподаткування ПДВ визначається як роялті та відповідно така операція не є об'єктом 

оподаткування ПДВ. 

Якщо, згідно з ліцензійним договором, умови використання програмної продукції 

(комп'ютерної програми) обмежені функціональним призначенням такої програми та її 

відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання 

«кінцевим споживачем»), то отримання платежу як винагороди за надання права на 

використання такої програмної продукції (комп'ютерної програми) не буде вважатися роялті, 

а такий платіж є оплатою вартості поставленої програмної продукції (комп'ютерної 

програми), у тому числі її копій, операція з постачання якої звільняється від оподаткування 

ПДВ, відповідно до п.26-1 підр.2р.XX ПКУ. 

Джерело: http://www.buhgalteria.com.ua/News/d.html?id=761 

 

http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/290424.html
http://zir.sfs.gov.ua/
http://www.buhgalteria.com.ua/News/d.html?id=761
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16. Лист ДФС України «щодо порядку оподаткування ПДВ рекламних послуг, що надаються 

нерезиденту України» від 20.01.2017р. №1130/6/99-99-15-03-02-15. 

У разі здійснення платником податку операції з постачання рекламних послуг нерезиденту, 

місцем постачання таких послуг вважається місце, в якому нерезидент зареєстрований як 

суб'єкт господарювання, або у разі відсутності такого місця – місце постійного чи 

переважного його проживання. При цьому, така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71259.html 
 

17. Питання-відповідь у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС 

України, підкатегорія 101.20 категорії 101. 

Питання: Чи відображати в декларації з ПДВ податковий кредит на підставі двох 

податкових накладних та розрахунку коригування до помилкової накладної (далі – ПН, РК), 

якщо було помилково оформлено зайву податкову накладну (двічі на одне постачання)? 

Підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, є ПН, 

складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання 

таких товарів/послуг. 

Якщо ж платником податку помилково складена ПН, то така ПН не підлягає відображенню у 

звітності з ПДВ. РК, який може бути виписаний до такої ПН, підлягає реєстрації в ЄРПН, але 

до податкової звітності також не включається 

 

18.  Чи повинні реквізити податкових накладних (номенклатура товарів/послуг продавця, 

одиниця виміру товару/послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без 

урахування податку на додану вартість), що складаються на дату виникнення податкових 

зобов’язань по касовому методу по факту оплати, показникам первинних документів? 

ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що податкова накладна повинна містити 

ідентичні показники (номенклатура товарів/послуг продавця, одиниця виміру 

товару/послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ)  

тим, що зазначені в первинних документах в частині, що оплачена контрагентом-покупцем. 

Якщо в первинному документі, зокрема, рахунку за централізоване водопостачання та 

водовідведення, одиниця виміру товарів/послуг зазначена як «м 3», то: 

- в графі 4 «Одиниця виміру товару/послуги» податкової накладної необхідно зазначати                    

«м 3»; 

- в графі 6 «Кількість (об’єм, обсяг)» - відповідне чисельне значення частки натуральних 

одиниць, яка відповідає частині, оплаченій контрагентом – покупцем. 

Якщо ж в первинному документі зазначена «послуга», в то в графі 4 «Одиниця виміру 

товару/послуги» податкової накладної необхідно зазначати «послуга», в графі 6 «Кількість 

(об’єм, обсяг)» проставляється значення «1» або відповідна частка наданої (оплаченої) 

послуги у вигляді десяткового дробу. 

Таким чином, податкова накладна повинна містити показники, ідентичні первинному 

документу (номенклатура товарів/послуг продавця, одиниця виміру товару/послуги, 

кількість, ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану 

вартість) в частині, що оплачена контрагентом-покупцем. 

 

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71259.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71259.html
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Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71574.html 

 

19. Постанова КМУ «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної 

фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному 

реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації»  від 29.03.2017р. №190. 

Із 1 квітня 2017 року, в тестовому режимі запрацював механізм зупинення реєстрації 

ризикових податкових накладних. Кабмін прийняв критерії ризику. 

Зокрема, підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування будуть: 
 

1) ненадання платником податку письмових пояснень щодо підтвердження інформації, 

зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована 

процедура зупинення реєстрації; 
 

2) ненадання копій документів відповідно до підпункту «в» пп.201.16.1 ПКУ; 
 

3) надання копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є 

достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової 

накладної/розрахунку коригування. 
 

Комісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додаткових письмових 

пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, якщо 

такі пояснення та/або копії документів подано платником податку до ДФС за основним 

місцем обліку не пізніше вищезазначеного строку у 365 к.д. 

Кому можуть заблокувати ПН? 

Основний критерій – це податкова історія. Цей критерій передбачає конкретні цифри з 

різними варіаціями, які зараз випробовуються, зокрема, перший варіант забезпечив 

потрапляння в процедуру блокування ПН лише 15 % підприємств. 

Ті, хто все-таки потрапляє в систему блокування, в основному потраплять у такий критерій, 

як «пересорт». Сам по собі «пересорт» не є підставою для блокування. У питанні з 

«пересортом» працює підхід ризикових товарів. Буде прописаний ланцюжок ризикових 

товарів, і ці дані будуть занесені в новий ІТ-продукт, а потім у тестовому режимі буде 

з'ясовуватися, як це працює. 

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865206 

 

20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру 

заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість» від 

25.01.2017р. №26. 

1 квітня 2017 року, Міністерство фінансів України запустило електронний реєстр 

відшкодування ПДВ. Зараз відбувається наповнення реєстру інформацією. 

Як працюватиме новий реєстр 

Всю вхідну інформацію в реєстр формує ДФС на підставі заявок підприємств та закріпляє це 

електронним цифровим підписом. ДФС вносить цю інформацію в реєстр. Після цього на 

узгодження суми відводиться не більше 30 днів (у передбачених законом випадках – 60 днів) 

і відбувається автоматичне відшкодування на наступний день після закінчення цього строку.  

На даний момент, у реєстрі деякі графи не заповнені, оскільки в старому реєстрі, який був 

конвертований в новий, цих граф не було. При розробці нового реєстру додаткові графи були 

http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71574.html
http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71574.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865206
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включені для того, щоб забезпечити можливість комплексного аналізу та моніторингу даних. 

Зараз йде збір додаткових даних та їх завантаження в реєстр.  

Відшкодування відбувається в хронологічному порядку (підприємець, який перший подав, 

першим отримує кошти за всіх інших рівних умов) та на щоденній основі.  

Раніше ПДВ відшкодовували в останні 5 днів місяця. Тепер повертати ПДВ будуть в будь-

який день місяця після узгодження суми, починаючи з 10-х чисел кожного місяця. 

Офіційний сайт Міністерства фінансів України також було доопрацьовано для 

автоматичного вивантаження та оприлюднення Реєстру. 

Для обговорення роботи реєстру та зворотного зв’язку з користувачами, існує форум, де 

кожен може висловити побажання та поставити питання щодо функціонування реєстру. 

Форум знаходиться  за посиланням: http://vatforum.minfin.gov.ua/ 

Електронний реєстр доступний за посиланням: http://www.minfin.gov.ua/reestr 

 

  

http://vatforum.minfin.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/reestr
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ПДФО, ЄСВ та військовий збір 

1. Лист ДФС України «Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (далі – єдиний внесок) з доходу у вигляді винагороди за договором 

цивільно-правового характеру, який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати» від 

03.03.2017р. №4496/6/99-95-42-02-15. 

Якщо працівник виконує роботу (надає послуги) відповідно до цивільно-правового договору 

за основним місцем роботи, то до бази нарахування єдиного внеску за звітний місяць 

включається як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди. При цьому, якщо база 

нарахування єдиного внеску буде меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то єдиний 

внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного 

внеску у розмірі 22 відсотка. 

Водночас, не за основним місцем роботи вимоги частини п’ятої ст.8 Закону №2464 щодо 

нарахування єдиного внеску на дохід у вигляді винагороди за договором цивільно-правового 

характеру, який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

місяць, не застосовуються. 

Єдиний внесок нараховується виходячи з розміру 22%  на фактично нараховану винагороду 

за договором цивільно-правового характеру, незалежно від її розміру, але з урахуванням 

максимальної величини бази нарахування. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71532.html 

 

2. Оподаткування ПДФО дивідендів, що нараховуються неплатниками податку на прибуток. 

23.03.2017р. Верховна Рада України проголосувала за Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України, щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, 

що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016р. №1797-VIІI 

(далі – Закон №1797). 

Законопроектом передбачено, зокрема, вступ в дію пп.167.5.4 п.167.5 ст.167 ПКУ, щодо 

пониженої ставки ПДФО для дивідендів, нарахованих суб’єктами господарювання, які не є 

платниками податку на прибуток. Відповідно, такі дивіденди підлягають оподаткуванню за 

ставкою 9%. 

Що саме змінилося:  законом усунено взаємозв’язок між вступом в дію норми про понижену 

ставку ПДФО (пп.3 п.76 Закону №1797) та прийняттям Закону про Службу фінансових 

розслідувань. 

Крім пониження ставки ПДФО з дивідендів, Законом: 

а) Визначено термін «територія проведення антитерористичної операції»; 

б) Заборонено повернення нарахованих та сплачених за період проведення АТО: 

- сум податку на нерухоме майно за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості; 

- суми плати за землю за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території 

та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення АТО; 

в) Уточнено момент сплати ПДФО при виплаті доходів підприємцям з зони АТО та ін. 

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до 

податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року. 

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71532.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71532.html
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3. Лист ДФС «Щодо оподаткування доходів нерезидента від надання нерухомості в оренду» 

від 10.03.2017р. №4832/6/99-99-13-02-03-15. 

Відповідно до пп.170.10.1 п.170.10 ст.170 ПКУ, доходи з джерелом їх походження в Україні, 

що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за 

правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, 

визначених деякими нормами розділу IV Кодексу для нерезидентів). 

У разі, якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту 

резидентом – юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається 

податковим агентом нерезидента щодо таких доходів.  

Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким 

нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов’язаний 

зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів (пп.170.10.3 

п.170.10 ст.170 Кодексу). 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71584.html 

 

4. Лист ДФС України «Щодо оподаткування суми компенсації частини вартості путівки на 

санаторно-курортне лікування (оздоровлення), яка надається за рахунок коштів роботодавця 

платникам податку – працівникам та їх неповнолітнім дітям» від 24.03.2017р. №4697/5/99-

99-13-02-03-16. 
 

Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.12.2010р. №1170 (далі – Перелік) (частина сьома ст.7 

Закону №2464). 

Сума компенсації частини вартості путівки на санаторно-курортне лікування (оздоровлення), 

яка надається за рахунок коштів підприємства платникам податку – працівникам, не 

визначена Переліком як виплата, що звільняється від нарахування єдиного внеску. 

Враховуючи викладене, сума компенсації частини вартості путівки на санаторно-курортне 

лікування (оздоровлення), яка надається за рахунок коштів роботодавця платникам податку – 

працівникам та їх неповнолітнім дітям, включається до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу таких платників як додаткове благо та оподатковується податком 

на доходи фізичних осіб на загальних підставах. 

При цьому сума зазначеної компенсації, що надається роботодавцем працівникам, є базою 

нарахування єдиного внеску. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71832.html 

 

5. Лист ДФС України «Щодо оподаткування операцій з безкоштовного харчування 

працівників на умовах «шведського столу» від 22.03.2017р. №5683/6/99-99-13-02-03-15. 

Якщо роботодавцем організовується для працівників безкоштовне харчування за принципом 

«шведського столу», коли неможливо визначити кількість спожитих продуктів кожною 

окремою особою, тобто отриманий дохід у вигляді додаткового блага не може бути 

персоніфікований, то вартість такого харчування не може розглядатися як об’єкт 

оподаткування та база нарахування єдиного внеску. 

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71584.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71584.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71832.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71832.html
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При цьому, з метою оподаткування ПДВ, постачання товарів/послуг включає в себе 

безоплатну передачу майна іншій особі, постачання послуг іншій особі на безоплатній основі 

(пп.«в» пп.14.1.185, пп.«в» пп.14.1.191 п.14.1 ст.14 Кодексу).  

Отже, операції підприємства з безкоштовного харчування своїх працівників на умовах 

«шведського столу» для такого підприємства – платника ПДВ є об’єктом оподаткування 

ПДВ, під час здійснення яких ПДВ нараховується у загальновстановленому порядку. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71785.html 

 

6. Лист ДФС «Щодо про документальне підтвердження витрат на проїзд залізничним 

транспортом у відрядженні» від 24.03.2017р. №5972/6/99-99-13-02-03-15. 

Перш за все, зазначено, що згідно із 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, 

зокрема, 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. 

Зазначені в абзаці другому пп.170.9.1 п.170.9 ст.170 ПКУ, витрати не є об’єктом 

оподаткування цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують 

вартість цих витрат. 

Механізм обліку розрахункових операцій при здійсненні продажу проїзних і перевізних 

документів на залізничному транспорті, а також вимоги до форм бланків проїзних і 

перевізних документів на залізничному транспорті визначено Порядком оформлення 

розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних 

документів на залізничному транспорті, затвердженим спільним наказом Міністерства 

інфраструктури України та Міністерства доходів і зборів України від 30.05.2013р. №331/137 

(далі – Порядок). 

Відповідно до п.1.4 Порядку, посадочний документ – це візуальна форма електронного 

проїзного документа або його частини на паперовому або електронному носії інформації 

(мобільний телефон, смартфон, планшет, компактний персональний комп'ютер, чип-карта 

тощо), що містить унікальний код та унікальний номер електронного проїзного документа, 

інформація з якого зчитується відповідним пристроєм або заноситься до відповідної 

відомості за встановленою формою. 

Проїзний документ – це розрахунковий документ установленої форми, оформлений на 

відповідному бланку проїзного документа чи сформований в електронному вигляді, 

відповідно до вимог цього Порядку та чинного законодавства, що засвідчує укладення 

договору між залізницею і пасажиром на проїзд й видається пасажиру після оплати ним 

вартості цієї послуги. 

Пунктом 5.6 Порядку передбачено, що, зокрема, посадочний документ, перевізний документ, 

документ на повернення та документ на послуги, роздруковані на паперовому носії, є 

розрахунковими документами (транспортними квитками). 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71806.html 

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71785.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71785.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71806.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71806.html
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7. Лист ДФС України «Щодо включення до оподатковуваного доходу фізичної особи – 

платника, суми відшкодованих роботодавцем витрат, понесених таким платником під час 

відрядження за кордон (користування послугами таксі)» від 28.03.2017р. №6366/6/99-99-13-

02-03-15. 

Визначено, що згідно із 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, 

зокрема, 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. 

Зазначені в абзаці другому пп.170.9.1 п.170.9 ст.170 ПКУ, витрати не є об’єктом 

оподаткування цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують 

вартість цих витрат. 

Отже, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

податку – фізичної особи сума відшкодованих йому роботодавцем витрат, понесених таким 

платником під час відрядження за кордон (користування послугами таксі), за умови 

виконання вимог, встановлених п.170.9 ст.170 Кодексу. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71831.html 

 

8. Щодо відображення у формі 1 ДФ суми орендних платежів, які виплачуються на користь 

фізичних осіб податковим агентом-юридичною особою. 

ДФС у Закарпатській області інформує, що відповідно до Довідника ознак доходів, 

наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум 

утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

13.01.2015р. №4, сума орендних платежів, які виплачуються податковим агентом на користь 

фізичних осіб на підставі договорів оренди рухомого майна (транспортний засіб, обладнання, 

устаткування, інше майно), відображаються ним у формі №1 ДФ від ознакою доходу «127». 

Джерело: http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/290759.html 

 

9. Чи можливо доручити сплату ЄСВ третім особам. 

Колегія суддів Верховного суду України, розглядаючи справу №817/85/16, дійшла висновку, 

що платник податку може виконати свої зобов’язання перед бюджетом зі сплати єдиного 

соціального внеску не особисто, а шляхом вчинення дій від імені платника особою, що діє на 

підставі договору доручення або довіреності. 

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64656500 

 

 

 

 

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71831.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71831.html
http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/290759.html
http://reyestr.court.gov.ua/Review/64656500


ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 
 

28 

 

Оплата праці 
 

1. Трудові книжки, не одержані при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі 

кадрів.  

Відповідно до абзацу другого п.4.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок 

працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції 

України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993р. №58 (далі – 

Інструкція №58), пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу 

допускається тільки за письмовою згодою працівника. Пунктом 4.2 Інструкції №58 

встановлено, що у разі відсутності працівника на роботі в день звільнення, власник або 

уповноважений ним орган у цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про 

необхідність отримання трудової книжки. 

У випадку неотримання працівником трудової книжки з причини відсутності працівника на 

роботі у день звільнення та нез’явлення за трудовою книжкою після вручення йому 

поштового повідомлення, рекомендоване повідомлення, де вказано на необхідність 

отримання трудової книжки, буде документальним підтвердженням факту нез’явлення за 

трудовою книжкою у можливих спірних ситуаціях, які виникають між працівником і 

власником.  

Пунктом 6.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, трудові книжки, 

що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у 

відділі кадрів підприємства, окремо від інших трудових книжок працівників, які 

перебувають на роботі. Після цього строку незатребувані трудові книжки зберігаються в 

архіві підприємства.  

Джерело: http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2273-tr160317 

 

2. Лист ПФУ «Щодо обчислення страхового стажу» від 16.03.2017р. №7918/02-12. 

Особі, якій заробітна плата нарахована в розмірі меншому, ніж мінімальна заробітна плата, з 

якої сплачено єдиний внесок (менший ніж мінімальний страховий внесок), та 

страхувальником здійснено доплату до мінімального єдиного внеску, зазначений період 

враховується до страхового стажу як повний місяць. 

При цьому заробітна плата для обчислення пенсії враховується в сумі, нарахованій особі. 

 

Джерело: https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/pisma/pfu/schodo-obchislennya-

strahovogo-1027800.html 

 

3. Лист ПФУ «Щодо зарахування страхового стажу» від 17.03.2017р. №8134/04-11. 

Пенсійний фонд визнав, що сплата за працівника, який працює на умовах неповного 

робочого часу, але сума сплачених страхових внесків не менша за мінімальний ЄСВ, 

неповний місяць повинен зараховуватись до страхового стажу як повний. Це прямо 

передбачено ст.24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.03р. №1058-IV. 

Наразі, програмне забезпечення ПФУ не враховує доплату до мінімального страхового 

внеску під час обчислення страхового стажу. Проте, Пенсійний фонд визнав цю помилку й 

обіцяє її виправити. 

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100004570-schodo-zarakhuvannya-

strakhovogo-stazhu-list-pfu-vid-17-03-2017-r-no-8134-04-11 

http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2273-tr160317
https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/pisma/pfu/schodo-obchislennya-strahovogo-1027800.html
https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/pisma/pfu/schodo-obchislennya-strahovogo-1027800.html
http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100004570-schodo-zarakhuvannya-strakhovogo-stazhu-list-pfu-vid-17-03-2017-r-no-8134-04-11
http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100004570-schodo-zarakhuvannya-strakhovogo-stazhu-list-pfu-vid-17-03-2017-r-no-8134-04-11
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4. Розрахунок заробітної плати при сумісництві та суміщенні професій. 

Управління Держпраці у Хмельницькій області надає роз’яснення, стосовно розрахунку 

заробітних плат при сумісництві та суміщенні професій. 

Розрахунок заробітної плати при сумісництві. Відповідно до оплати праці за посадою за 

фактично відпрацьований час. При цьому, встановлена зарплата за 1 годину роботи не 

повинна бути меншою ніж 19,34 грн. Доплату до рівня мінімальної заробітної плати слід 

нараховувати окремо за основним місцем роботи та окремо на роботі за сумісництвом. 

Розрахунок заробітної плати при суміщенні професій – це виконання працівником разом із 

своєю роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією 

(посадою). Додаткова робота за іншою професією (посадою), здійснюється в межах робочого 

часу за основним місцем роботи.  

Таким чином, працівник виконує покладені на нього додаткові обов’язки без звільнення його 

від основної роботи і виконання такої роботи відбувається в межах робочого часу за 

основною роботою. А це означає, що доплату слід ураховувати у складі заробітної плати. 

Джерело: http://km.dsp.gov.ua/index.php?newsid=4456 

 

5. Лист Виконавчої дирекції ФСС з ТВП «Щодо розрахунку суми допомоги по вагітності та 

пологах» від 21.03.2017р. №2.4-38-479. 

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої 

заробітної плати (доходу), обчисленої в порядку, встановленому КМУ, і не залежить від 

страхового стажу. Сума допомоги по вагітності та пологах з розрахунку на місяць (ст.26 

Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. 

№1105-XIV): 

- не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного 

внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду; 
 

- не може бути менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на момент 

настання страхового випадку. 

У вищевказаному листі Виконавча дирекція ФСС з ТВП зазначила, що суму допомоги по 

вагітності та пологах необхідно розраховувати наступним чином: 

1. Розраховувати середньоденну заробітну плату, виходячи з фактичних виплат. 

2. Порівнювати фактичну середньоденну заробітну плату з середньоденної заробітної 

платою, обчисленої з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання 

страхового випадку (мінімальна заробітна плата / 30,44 - середньомісячна кількість 

календарних днів). 

3. У разі перевищення середньоденної заробітної плати, розрахованої з мінімальної 

заробітної плати, над фактичною середньоденної заробітної платою подальший розрахунок 

страхової виплати (допомоги по вагітності та пологах) здійснювати із середньоденної, 

обчисленої з мінімальної заробітної плати. 

Джерело: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN028826.html 

 

6. Оплата праці за ненормований робочий день. 

Управління Держпраці у Кіровоградській області надано роз’яснення, щодо порядку 

здійснення оплати праці працівникам, які працюють на умовах ненормованого робочого дня. 

http://km.dsp.gov.ua/index.php?newsid=4456
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN028826.html
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Так, ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з 

неповним робочим днем. Але для працівників, які працюють на умовах неповного робочого 

тижня, ненормований робочий день може застосовуватись. 

Також, на працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений на 

підприємстві, в установі, організації режим робочого часу. У зв'язку з цим роботодавець не 

має права систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи 

понад встановлену тривалість робочого часу. 

Ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від 

форми власності, може застосовуватись для керівників, спеціалістів і робітників, а саме: 

- осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі; 

- осіб, робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної 

тривалості (сільське господарство); 

- осіб, які розподіляють час для роботи на свій розсуд. 

Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у 

роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену 

тривалість робочого часу надається додаткова відпустка до 7 календарних днів.  

Додаткова відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно до часу, 

відпрацьованого на роботі, посаді, що дають право на цю відпустку. 

Наказом Мінпраці «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з 

ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці» 

від 10.10.1997р. №7, не передбачена заміна такої відпустки на грошову компенсацію. Не 

передбачена доплата за ненормований робочий час і в Кодексі законів про працю від 

10.12.1971р. (далі – КЗпП). 

А ось право на додаткову відпустку, у зв’язку із ненормованим робочим днем, мають усі 

працівники, які працюють за таким режимом 

Щодо табелювання роботи таких працівників, то відбувається воно в загальному порядку, 

відповідно до кількості відпрацьованих годин. Оплата таких годин відбувається відповідно 

до окладу (тарифної ставки) працівника, пропорційно до відпрацьованого часу. При цьому 

діють два правила, зазначених вище: 

 - в разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість 

робочого часу (ця робота не вважається надурочною, а отже, не підлягає подвійній оплаті); 

 - але роботодавець не має права систематично залучати працівників, які працюють за таким 

режимом, до роботи понад встановлену тривалість робочого часу. І кількість годин 

перепрацьованого часу при такій роботі визначається у колективному договорі. 

При цьому, на додаткову відпустку і доплату такі працівники мають право пропорційно до 

часу, відпрацьованого в режимі неповного робочого дня за певною посадою. 

Джерело: http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2262-oplata-praci140317 

 

7.  Стажування працівника без відповідного оформлення й оплати його праці загрожує 

роботодавцеві штрафами. 

Судові органи вважають порушенням, допуск до роботи на умовах стажування без 

попереднього оформлення трудового договору. 

Такий висновок зробили судді Хмельницького окружного адміністративного суду в 

постанові від 23 лютого 2017 року, у справі №822/545/17. Перевірка роботодавцем 

кваліфікації майбутнього працівника або навчання його навикам, необхідним для подальшої 

http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2262-oplata-praci140317
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роботи, шляхом його допуску до роботи без оформлення з ним трудових відносин і виплати 

йому зарплати – незаконна. За таке стажування роботодавцеві загрожують штрафи згідно зі 

ст.265 КЗпП. 

Виняток із цього правила – ситуація, коли стажування працівника проводиться на підставі 

відповідного договору між роботодавцем, державним центром зайнятості і майбутнім 

працівником, що має статус безробітного. 
 

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/65007113 

  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/65007113
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Контрольовані операції 
 

1. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення середньозваженого значення 

показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного 

ціноутворення» від 29.03.2017р. №191. 

Уряд затвердив Порядок визначення середньозваженого значення показника рентабельності 

для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення.  

Так, з 1 січня 2017 року, для цілей трансфертного ціноутворення, запроваджено 

використання у певних випадках фінансової інформації зіставних юридичних осіб. При 

цьому, якщо під час застосування методів трансфертного ціноутворення порівняння ціни або 

рентабельності в контрольованій операції проводиться з цінами, або показниками 

рентабельності кількох зіставних неконтрольованих операцій, або юридичних осіб 

обов'язково використовується діапазон цін (рентабельності).  

Під час визначення діапазону рентабельності використовується, зокрема, інформація про 

зіставних юридичних осіб за звітний (податковий) період (рік), у якому здійснена 

контрольована операція, або за декілька таких періодів. У разі використання декількох 

періодів розраховується середньозважене значення показника рентабельності для зіставної 

юридичної особи. 

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865267 

 

2. ДФС України, лист «Щодо визначення суми доходу за МСФЗ з метою віднесення 

операцій до контрольованих для подання звіту» від 22.02.2017р. №3722/6/99-99-15-02-02-15. 

Відповідно до п.35 Міжнародного МСБО 1 «Подання фінансової звітності», міжнародний 

документ від 01.01.2012р. (далі – МСБО 1), суб’єкт господарювання подає на нетто-основі 

прибутки та збитки, які виникають від групи подібних операцій, наприклад прибутки та 

збитки від курсових різниць або прибутки та збитки від фінансових інструментів, 

утримуваних для продажу. Однак, суб’єкт господарювання подає такі прибутки та збитки 

окремо, якщо вони є суттєвими (п.35 МСБО 1). 

Пунктом 7 МСБО 1 визначено, що пропуск або викривлення статей є суттєвими, якщо вони 

можуть (окремо чи у сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають 

користувачі на основі фінансової звітності.  

Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що оцінюються за 

конкретних обставин. Розмір або характер статті, або їх поєднання, може бути визначальним 

чинником. 

Підпунктом «а» п.17 МСБО 1 передбачено, що фактично за всіх обставин суб’єкт 

господарювання досягає достовірного подання шляхом відповідності застосовним МСФЗ. 

Достовірне подання вимагає також від суб’єкта господарювання обирати та застосовувати 

облікові політики відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 

помилки», міжнародний документ від 01.01.2012р. (далі – МСБО 8). МСБО 8 наводить 

ієрархію авторитетних рекомендацій, які управлінський персонал враховує за відсутності 

МСФЗ, що застосовується до конкретної статті. 

Отже, поріг суттєвості того чи іншого показника, що впливає на фінансовий стан та 

фінансовий результат платника податків, визначається платником податку у розпорядчому 

документі про його облікову політику. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249865267
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Таким чином, при визначенні суми доходу за міжнародними стандартами фінансової 

звітності з ціллю визначення операцій контрольованими для подання звіту про 

контрольовані операції, необхідно враховувати облікову політику платника, якою 

визначається суттєвість показників, що зокрема, надають право здійснювати згортання між 

собою показників доходів та витрат від неопераційних/операційних курсових різниць. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71592.html 

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71592.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71592.html
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Реєстратори розрахункових операцій, готівкові розрахунки 
 

1. Затверджено перелік технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному 

ремонту, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій.  

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про затвердження переліку груп технічно 

складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або 

гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій» від 

16.03.2017р. №231  (далі – Постанова №231). 

Постановою №231  затверджено Перелік груп технічно складних побутових товарів, які 

підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях 

застосування РРО. 

Перелік містить вісім груп товарів: 

- «Вироби із чорних металів»; 

- «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої, їх частини»; 

- «Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення 

звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та 

приладдя»; 

- «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх 

частини та обладнання»; 

- «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, 

прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя»; 

- «Годинники всіх видів та їх частини»; 

- «Музичні інструменти; їх частини та приладдя»; 

- «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя». 

Загалом, в групах понад 50 підгруп і усього понад 300 позицій товарів.  

З текстом Постанови та з повним переліком груп товарів, можна ознайомитися за 

посиланням: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557 

Окрім того, постановою внесено зміни до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) 

або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою 

КМУ від 11.04.2002р. №506 (далі – Порядок №506). З цього Порядку №506 виключено 

додаток 1 «Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному 

ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні». 

Постанова №231 набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.  

Опублікована ж вона 7 квітня в «Урядовому кур'єрі» №66/2017.  

 

2. Товар повернено: що з РРО.  

Головне управління ДФС у Тернопільській області інформує, що у разі повернення товару 

через РРО: 

- якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої 

послуги, перевищує 100 грн., матеріально відповідальна особа господарської одиниці або 

особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів; 

- затвердженої форми акту на повернення немає, проте у ньому акті необхідно зазначити 

дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від 

послуги), відомості про товар (послугу), суму виданих коштів, номер, дату і час видачі 

розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги); 

http://dtkt.com.ua/show/0sid0366.html
http://dtkt.com.ua/show/0sid0366.html
http://dtkt.com.ua/show/0sid0366.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557
https://docs.dtkt.ua/doc/1051.489.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1051.489.0
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- акти про видачу коштів через РРО, передаються до бухгалтерії суб’єкта господарювання і 

зберігаються протягом трьох років. У разі відсутності у суб’єкта господарювання бухгалтерії 

зазначені акти підклеюються до останньої сторінки відповідної книги обліку розрахункових 

операцій; 

- суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, а також операції з 

приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані видавати особі, яка отримує або 

повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або 

оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) 

в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму 

проведеної операції. 

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/290730.html 

 

3. Податкова накладна за щоденними підсумками операцій складається на підставі 

показників РРО. 

Головне управління ДФС у Тернопільській області інформує, що відповідно до п.201. ст.201 

ПКУ, податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо 

податкова накладна не була складена на ці операції), зокрема, при: 

- здійсненні постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є 

платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / РРО або через банківську 

установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника); 

- наданні платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, 

загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів 

постачальника). 

При цьому, податкова накладна за щоденними підсумками операцій складається на підставі 

показників РРО (касових звітів), тобто вноситься щоденний підсумок обсягів проданих 

товарів з урахуванням коштів як отриманих за продані, так і виданих за повернуті товари. 

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/291319.html 

 

  

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/290730.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/291319.html
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Валютне законодавство 

1.  Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку України» від 14.03.2017р. №22 

Національний Банк України спростив купівлю іноземної валюти за деякими операціями, 

зокрема: 

- дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти суб’єктам господарювання за рахунок 

кредитних коштів у гривні, що залучені під державні гарантії з метою виконання програм, 

пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави; 

-  запроваджено спрощений порядок купівлі іноземної валюти для повернення за кордон 

іноземному інвестору процентів, нарахованих на залишок коштів на інвестиційному рахунку.  

Зміни набули чинності з 16 березня 2017 року. 

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=45460989&cat_id=55838 

 

2. Постанова Національного Банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України» від 23.03.2017р. №26. 

Національний банк спростив порядок реєстрації договорів про залучення резидентами 

кредитів/позик в іноземній валюті від нерезидентів. Такий крок регулятора удосконалює 

вимоги до операцій, пов’язаних із залученням резидентами зовнішнього фінансування. 

По-перше, спрощено реєстраційні процедури у випадку зміни кредитора з резидента на 

нерезидента за кредитним договором/договором позики. А саме – розширено перелік 

учасників такого договору, що мають право звертатися до банків з метою ініціювання 

відповідних реєстраційних процедур. Відтепер, реєстрація або внесення змін до договорів у 

таких випадках, може відбуватися за зверненням, як за резидента-позичальника, так і за 

нерезидента-кредитора та уповноваженого банку-первісного кредитора. Зокрема: 

- за зверненням нерезидентів-кредиторів – у разі заміни нерезидента-кредитора на іншого 

нерезидента; 

- за зверненням уповноваженого банку – у разі заміни кредитора (уповноваженого банку) на 

нерезидента-нового кредитора. 

Раніше, ініціювати реєстрацію та внесення змін до реєстрації кредитних договорів/договорів 

позики мали право виключно позичальники. Надання права кредиторам самостійно 

звертатися для проведення реєстраційних процедур, дозволить розширити можливості для 

обігу прав кредиторів та підвищить зацікавленість зовнішніх кредиторів в участі у кредитних 

проектах в Україні. 

По-друге, передбачено запровадження нової автоматизованої системи реєстрації договорів 

про отримання резидентами кредитів/позик в іноземній валюті від нерезидентів. Нова 

система, зокрема, передбачає: 

- здійснення Національним банком реєстрації договорів у «заявницькому» режимі, шляхом 

автоматичного занесення до електронного реєстру відповідного запису на основі даних щодо 

договору, наданих уповноваженим банком; 

- надання доступу уповноваженим банкам до електронного реєстру та права самостійно 

інформувати резидентів-позичальників щодо проведеної реєстрації; 

- здійснення уповноваженими банками під час проведення операцій за договорами контролю 

за дотриманням вимог законодавства, зокрема, щодо максимальної процентної ставки; 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=45460989&cat_id=55838
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- проведення попереднього аналізу та перевірки департаментом фінансового моніторингу 

Національного банку договорів, що містять ознаки ризикової діяльності (у разі відсутності 

загроз – департамент передаватиме договір для реєстрації у загальному автоматичному 

порядку); 

- спрощення переліку підстав для анулювання реєстрації. Відтепер, Національний банк не 

буде анулювати реєстрацію договору у разі неотримання статистичної інформації про 

операції за ним упродовж 90 днів. 

По-третє, скасовано вимогу обов’язкового подання резидентами-позичальниками довідки 

Національного банку про обсяг фактично одержаного кредиту і стан погашення 

заборгованості за ним. Така довідку резиденти-позичальники мали подавати до 

уповноваженого банку у випадку розміщення ними залучених коштів в іноземній валюті на 

рахунку за межами України. 

Джерело: https://bank.gov.ua/document/download?docId=45923358 

 

3.  Постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Інструкції 

про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» від 

22.03.2017р. №24. 

Спрощено порядок переміщення готівкової іноземної валюти фізичними особами через 

митний кордон України, а саме: 

- Національний банк розширив перелік документів, які фізичні особо-резиденти мають 

надавати при митному декларуванні готівкової іноземної валюти, що перевищує 10 000 євро 

в еквіваленті. Відтепер для підтвердження джерел походження валютної готівки можна 

надавати не лише документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках 

(фінансових установах), а також квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією 

готівкою, якщо така операція мала місце. 

- Працівникам дипломатичної служби України, що повертаються в Україну по завершенні 

довготермінового закордонного відрядження, дозволено ввозити в Україну готівкову 

іноземну валюту, у сумі, що перевищує 10 000 євро в еквіваленті, на підставі довідки 

відповідної дипломатичної установи. 

- Утричі збільшено строк дії підтвердних документів, необхідних для митного 

декларування готівкової іноземної валюти (про зняття готівки з рахунків та довідки 

закордонної дипломатичної установи України) – з 30-ти до 90 календарних днів. 

Джерело: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=6660A184A296C35412DA1B61

98CA6496?art_id=45816632&showTitle=true 

 

4. Постанова Правління Національного банку України  «Про внесення змін до постанови 

Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року №410» від 04.04.2017р. 

№30. 

По-перше, Національний банк пом’якшив вимогу до обов’язкового продажу надходжень в 

Україну в іноземній валюті. Відтепер юридичні особи повинні будуть продавати не 65%, а 

50% своїх валютних надходжень.  

По-друге, Національний банк пом’якшив обмеження на продаж готівкової іноземної валюти 

населенню: до 05.04.2017р. населення мало можливість купувати валюту на суму не більше 

12 тис. гривень в еквіваленті одній особі в день.  

https://bank.gov.ua/document/download?docId=45923358
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=6660A184A296C35412DA1B6198CA6496?art_id=45816632&showTitle=true
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid=6660A184A296C35412DA1B6198CA6496?art_id=45816632&showTitle=true
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З 05.04.2017р. Національний банк підвищив максимальну суму до 150 тис.грн., тобто до 

суми, понад яку фінансові операції з готівкою підлягають обов’язковому фінансовому 

моніторингу.  

Зміни набули чинності 05 квітня 2017 року. 

Джерело: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=46507802&cat_id=55838 

  

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=46507802&cat_id=55838
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Інші податки та збори 

1. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форми Податкової декларації 

з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або 

комунальної власності)» від 23.01.2017р. №9. 

З 21.03.2017р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України, яким, зокрема, 

передбачено відображення в Податковій декларації з плати за землю (земельний податок 

та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності): 

– не лише місяця і року, і дати державної реєстрації прав на земельну ділянку, а також дати 

документу, що засвідчує/підтверджує право оренди землі; 

– площі земельної ділянки не лише в га, а також і в кв.м.; 

– нормативної грошової оцінки одиниці площі земельної ділянки. 

Крім того, при уточненні податкових зобов’язань більше не потрібно буде розмежовувати 

суми збільшення/зменшення податкових зобов’язань на ті, за якими ще не настав строк 

сплати, і на ті, за якими строк сплати вже минув. 

Також визначено, що згідно з п.46.6 ст.46 ПКУ, до визначення нових форм декларацій 

(розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що 

настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми 

декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. 

Ті платники, що звітують помісячно вперше звітувати з плати за землю із застосуванням 

нової редакції форми звітності, слід у травні за квітень 2017 року. 

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/291462.html 

 

2. Щодо справляння податку за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомості, 

що перебувають у власності юридичної особи, проте процедура державної реєстрації права 

власності на ці земельні ділянки не закінчена 

Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області нагадують, що використання 

земельної ділянки без оформлення відповідного права є порушенням земельного 

законодавства. 

Відповідно, у разі оформлення права власності на нерухоме майно, якщо право 

власності/користування земельною ділянкою під таким майном не оформлено, необхідно 

звернутися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для 

оформлення та реєстрації права власності на такі земельні ділянки. 

Разом з тим, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

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

№71‑VIII, плату за землю, як складову податку на майно, включено до переліку місцевих 

податків. Особливістю є те, що місцеві податки встановлюються рішеннями сільських, 

селищних та міських рад. При цьому плата за землю, є обов’язковою для встановлення 

місцевими радами. 

Відповідно, сплату орендної плати необхідно здійснювати відповідно до рішень органів 

місцевого самоврядування, де визначено ставки оподаткування земельних ділянок по 

категоріях земельних ділянок, умов використання земельної ділянки та суб’єктів 

землекористування, в тому числі, ставки оподаткування земельних ділянок, які 

використовуються юридичними і фізичними особами у разі переходу права власності на 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/291462.html
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будівлі, споруди (їх частини), але право власності на які або право оренди яких в 

установленому законодавством порядку не оформлено. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71476.html 

 

3. Лист ДФС України «Про надання податкової консультації щодо оподаткування акцизним 

податком при безоплатному розповсюдженні (даруванні) підакцизної продукції» від 

14.03.2017р. №5091/6/99-99-12-03-03-15. 

Оскільки дарування не підпадає під визначення реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів, то у суб’єкта господарювання, який не здійснює 

реалізацію алкогольних напоїв, при даруванні таких напоїв відсутній об’єкт оподаткування 

акцизним податком з роздрібної торгівлі. 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-

osib/71658.html 

 

4. Лист ДФС України «Щодо визнання батьків і дітей пов’язаними особами для цілей 

податкового обліку» від 16.03.2017р. №3558/М/99-99-15-02-02-14. 

ДФС нагадала, що у разі якщо дві пов’язані фізичні особи безпосередньо та/або 

опосередковано (мати через сина, а син через матір) володіють корпоративними правами 

юридичних осіб у розмірі 20 і більше відсотків у кожній такій юридичній особі, то такі 

юридичні особи вважаються пов’язаними. 

За наявності обставин, зазначених в абзаці першому пп.14.1.159 ПКУ, юридичні та/або 

фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе 

для цілей оподаткування пов'язаними особами з підстав, не передбачених у пп.«а»–»в» цього 

підпункту. 

Водночас повідомлено, що контролюючий орган у судовому порядку може довести на основі 

фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала практичний контроль за 

бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа 

здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи (пп.14.1.159 

ПКУ). 

Джерело: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-fizichnih-

osib/71757.html 

 

5. Лист ДФС України «Про зміни у справлянні рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України для стільникового зв’язку» від 27.02.2017р. №4868/7/99-

99-12-03-04-17. 

ДФС інформує, що з 01.01.2017р. до ПКУ внесено такі зміни: 

1) встановлено ставку Рентної плати для стільникового радіозв’язку, у діапазоні радіочастот 

2300-2400 та 2500-2690 МГц 3000,00 грн за 1 МГц; 

2) введено градацію діапазону частот стільникового зв’язку; 

3) введено понижувальний коефіцієнт 0,75 та підвищувальні коефіцієнти 1,2 та 1,4 до ставок 

Рентної плати для стільникового радіозв’язку у діапазоні радіочастот залежно від 

концентрації та фрагментації діапазонів цього типу зв’язку, для оцінки яких застосовуються 

«об’єкти оподаткування» (ширини смуг, відмінні від визначеної у п.254.3 ст.254 Кодексу), а 

http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71476.html
http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71476.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71658.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71658.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-fizichnih-osib/71757.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-fizichnih-osib/71757.html
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саме - ширина смуги, що використовується платником у регіоні, а також безперервна ширина 

смуги, що використовується платником у регіоні та/або Україні; 

4) кількість додатків 4 до податкової декларації з Рентної плати, які складають платники 

Рентної плати, відповідає кількості регіонів, в яких вони мають ліцензії; 

5) при заповненні додатків 4 до податкової декларації з Рентної плати, кількість рядків для 

кожної ліцензії, отриманої платником Рентної плати дорівнює 17 (сімнадцять), перший з 

яких обчислюється з коефіцієнтом «одиниця», а інші рядки – з коефіцієнтами, 

передбаченими примітками 2-8 до п.254.4 ст.254 для відповідного «об’єкта оподаткування», 

визначеного у п.254.3 ст.254 та зазначаються у колонці 6 «коефіцієнт» за величиною, що 

відповідає величині «коефіцієнт мінус одиниця»; 

6) податкові зобов’язання з Рентної плати розраховуються платником Рентної плати за 

формулою, наведеною у вищевказаному листі ДФС. 

Модельний приклад заповнення додатка 4 до податкової декларації з Рентної плати наведено 

у додатках у додатках 1-3 до цього листа. 

Джерело: http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-288763.html 
 

6. Питання-відповідь у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС 

України, підкатегорія 138.01 категорія 138. 

Питання: Яка передбачена відповідальність у разі невірного заповнення реквізитів 

платіжних документів, перерахування узгодженої суми грошового зобов’язання на невірний 

код бюджетної класифікації? 

Відповідь: Якщо платник податків невірно заповнив реквізити платіжних документів або 

помилково спрямував кошти на невідповідний код бюджетної класифікації, кошти не 

надійдуть до відповідного рахунку бюджетної класифікації, а отже не буде погашена сума 

грошового зобов’язання платника податків. 

У випадку непогашення платником податків у встановлені терміни самостійно визначеного 

грошового зобов’язання такий платник податків несе відповідальність, встановлену ст.126 

Податкового кодексу України та ст.163 прим.2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення від 07.12.1984р. №8073-X. Крім того, на суму податкового боргу 

нараховується пеня. 

Джерело: http://zir.sfs.gov.ua 

 

7. Нова декларація з транспортного податку - в проекті від Міністерства фінансів України. 

ДФСУ оприлюднила проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до 

форми Податкової декларації з транспортного податку».  

Проект розроблено у зв’язку з набранням чинності Законом №1797-VIII, яким внесено зміни 

до пп.267.2.1 ПКУ в частині визначення об’єкта оподаткування. Зокрема, до критеріїв 

визначення вартості транспортного засобу включено тип пального. 

Ознайомитися з проектом та завантажити можна за посиланням: http://sfs.gov.ua/diyalnist-

/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/71591.html 

  

http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-288763.html
http://zir.sfs.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/71591.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/71591.html
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Інші зміни законодавства 
 

1. Новий порядок надання податкових консультацій з 1 квітня 2017 року. 

З 01 квітня 2017 року, набирають чинності положення Податкового кодексу України щодо 

порядку надання індивідуальних податкових консультацій. 

Статтями 52 та 53 ПКУ, суттєво змінено строки та порядок надання консультацій, 

встановлено вимоги як до форми запиту на отримання консультацій, так і консультації, 

запроваджено Єдиний реєстр консультацій. 

Відповідно до п.52.1 ст.52 ПКУ, письмовий запит на отримання консультації обов’язково 

повинен містити такі реквізити як: 

- найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи, 

податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі 

наявні; 

- код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); 

- зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації; 

- підпис платника податків; 

- дату підписання звернення. 

Визначено, що консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній 

формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків від відповідальності 

(включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки 

податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно). 

Проте, з 1 січня 2018 року, індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим 

органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), не підлягає 

застосуванню. 

Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

 

2. Ратифіковано Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Люксембургом. 

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію між Україною та Люксембургом про уникнення 

подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на 

доходи і на капітал та Протокол про внесення змін до неї. 

Протоколом передбачені такі ставки оподаткування пасивних доходів: 

- дивіденди – загальна ставка 15%; 5% – для дивідендів, які отримує компанія, що володіє 

не менш ніж 20% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує; 

- проценти – загальна ставка 10%; 5% – для процентів, що сплачуються у зв’язку з 

продажом в кредит промислового, комерційного або наукового обладнання; процентів за 

банківською позикою; 

-  роялті – загальна ставка 10%; 5% – для роялті відносно авторських прав на наукові твори, 

патенту, торгової марки, таємної формули, процесу або інформації щодо промислового, 

комерційного або наукового досвіду. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Джерело: http://www.minfin.gov.ua/news/view/verkhovna-rada-ratyfikuvala-konventsiiu-pro-

unyknennia-podviinoho-opodatkuvannia-z-liuksemburhom?category=dohidna-

politika&subcategory=podatki 

 

3. Постанова КМУ «Про внесення змін до пункту 4 Порядку подання органами державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця 

проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки» від  29.03.2017р. №219. 

Уряд врегулював порядок подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно 

відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки.  

Зокрема, встановлено необхідність передачі Мінюстом інформації про об'єкти житлової 

та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності не лише 

фізичних, а і юридичних осіб до органів ДФС. 

 

4. Наказ Державної служби статистики «Про затвердження форм державного статистичного 

спостереження №51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що 

здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі» і №51-пас (2 рази на 

рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на 

маршруті» від 28.07.2016р. №133. 

Зі звіту за II тиждень квітня 2017 року, вводиться в дію оновлена статистична форма зі 

статистики транспорту №51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи – підприємця, 

що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі». Фізособи-

підприємці, які виконують комерційні перевезення вантажів власним вантажним 

автотранспортом, не пізніше 25 квітня та 25 жовтня подають звіт територіальному органу 

Держстату. 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/133/133_2016.htm 

 

5. ДРС повідомляє про те, що саме було скасовано Урядом у рамках «дерегуляційного дня», 

який відбувся 10 березня 2017 року. 

Кабмін схвалив постанову «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України» та два розпорядження щодо скасування деяких 

наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які не відповідають 

вимогам чинного законодавства України або втратили свою актуальність.  

Скасовано понад 120 нормативно-правових актів у різних сферах господарської діяльності, 

які не відповідали вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», але залишалися чинними і діяли на всій 

території України та встановлювали додаткові регуляторні бар’єри.  

З переліком нормативно-правових актів, які було скасовано вищевказаною Постановою, 

можна ознайомитися за посиланням: http://www.drs.gov.ua/press-room/yaki-normatyvno-

pravovi-akty-skasuvav-uryad-u-ramkah-deregulyatsijnogo-dnya/ 

 

 

http://www.minfin.gov.ua/news/view/verkhovna-rada-ratyfikuvala-konventsiiu-pro-unyknennia-podviinoho-opodatkuvannia-z-liuksemburhom?category=dohidna-politika&subcategory=podatki
http://www.minfin.gov.ua/news/view/verkhovna-rada-ratyfikuvala-konventsiiu-pro-unyknennia-podviinoho-opodatkuvannia-z-liuksemburhom?category=dohidna-politika&subcategory=podatki
http://www.minfin.gov.ua/news/view/verkhovna-rada-ratyfikuvala-konventsiiu-pro-unyknennia-podviinoho-opodatkuvannia-z-liuksemburhom?category=dohidna-politika&subcategory=podatki
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/133/133_2016.htm
http://www.drs.gov.ua/press-room/yaki-normatyvno-pravovi-akty-skasuvav-uryad-u-ramkah-deregulyatsijnogo-dnya/
http://www.drs.gov.ua/press-room/yaki-normatyvno-pravovi-akty-skasuvav-uryad-u-ramkah-deregulyatsijnogo-dnya/
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6. Прийнято в цілому законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – 

підприємцями» №4194. 
 

Законом вдосконалено державне регулювання використання печаток у господарській 

діяльності. При цьому, до низки законодавчих актів внесено зміни, якими виключаються 

вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів 

господарювання) та необхідність використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів 

господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування. 

Також, унесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 

07.12.1984р. №8073-X, якими встановлено адміністративну відповідальність за вимогу 

посадової особи про наявність відбитку печатки суб’єкта господарювання на документах, що 

подається ним до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. 

Закон прийнято з техніко-юридичними правками. Остаточний текст Закону, станом на 

05.04.2017р., не оприлюднено. 

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58365 

 

7. Лист Міністерства економічного розвитку «Щодо можливості збільшення статутного 

капіталу господарського товариства на суму кредиторської заборгованості, що обліковується 

перед одним із засновників господарського товариства» від 13.03.2017р. №3211-13/7868-03.  

Зазначено, що збільшувати статутний (складений) капітал господарського товариства за 

рахунок коштів одержаних в кредит або під заставу заборонено.  

Разом з тим, законодавством України не забороняється збільшувати статутний (складений) та 

додатковий капітал, а також інші фонди господарського товариства на суму кредиторської 

заборгованості такого господарського товариства перед одним з засновників (учасників, 

акціонерів) цього господарського товариства за договором позики або іншими видами 

договірних зобов'язань (крім договорів кредитування або застави). 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/data/material/000/216/291309/3211.pdf 
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