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Нормативні акти 

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р.                        

№1801-VIII.  

Нормативний акт набув чинності 1 січня 2017 року.  

Законом встановлено: 

Мінімальна заробітна плата: 

у місячному розмірі: з 1 січня – 3 200 гривень; 

у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні. 

Прожитковий мінімум: 

Прожитковий мінімум:  

Основні демографічні та 

соціальні групи населення 

Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на 

місяць 

з  1 січня з 1 травня з 1 грудня 

Загальний показник 1 544 грн. 1 624 грн. 1 700 грн. 

діти до 6-ти років 1 355 грн. 1 426 грн. 1 492 грн. 

діти від 6 до 18 років 1 689 грн. 1 777 грн. 1 860 грн. 

працездатні особи 1 600 грн. 1 684 грн. 1 762 грн. 

особи, які втратили працездатність 1 247 грн. 1 312 грн. 1 373 грн. 
 

Враховуючи зазначені показники мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, з 

01.01.2017 року: 

1) Мінімальний розмір ЄСВ становитиме 704 грн. (3 200 х 22%); протягом року він не 

змінюватиметься (як і розмір мінімальної зарплати). 

2) Максимальна величина доходу, на який нараховується ЄСВ, з січня по квітень  2017 року 

становитиме 40 000 грн.; з травня по листопад 2017р. -  42 100 грн. (25 х 1 684), у грудні  

2017 року  - 44 050 грн. (25 прожиткових мінімумів на працездатну особу). 

3) Добові на відрядження: 

 Країна 

відрядження 

Неоподаткований розмір добових витрат із розрахунку на кожен день 

відрядження 

Україна Не більше 320 грн.* 

Закордон Не більше 80 євро** 

______________________________ 
* Не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня звітного року. Мінімальна заробітна плата встановлена на 1 

січня 2017 року і становить 3 200 грн. 
** За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, 

установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день. 
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2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

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

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»  

від 20.12.2016р. №1791-VIII. 

Більшість норм цього цих законів набирає чинності з 01.01.2017 року.  

Зокрема, зазначеними законами внесені зміни до Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) та інших нормативних актів.  

В частині змін до Податкового кодексу звернемо увагу на наступне. 

ПДВ 

Код УКТ ЗЕД – для  всіх товарів 

З 01.01.2017 року обов’язковим реквізитом в податковій  є код товарів згідно з УКТ ЗЕД 

(незалежно від того імпортовані вони чи є підакцизними);  для послуг  - обов’язковим 

реквізитом є  код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.  

Якщо товари не підакцизні або «вітчизняні»  дозволяється платникам податку зазначати код 

товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та 

послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. 

На сьогодні є неврегульованим питання щодо кодів в номенклатурі за певними видами 

операцій, наприклад, у разі виписки зведеної податкової накладної на групу товарів, або за 

певними послугами, які відсутні в класифікаторі. 

У зв’язку з чим звертаємо увагу, що п. 35-1 підрозділу ІІ розділу ХХ ПКУ встановлено, що 

до 31 грудня 2017 року не застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 120-1.3 ПКУ, за 

помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД 

та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. 

Реєстрація розрахунків коригування 

Складені платником податку розрахунки коригування до податкових накладних, складених 

до 1 лютого 2015 року, розрахунки коригування до податкових накладних, які не підлягали 

наданню отримувачу (покупцю) - платнику податку, підлягають реєстрації в Єдиному 

реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем). Зазначене не поширюється на 

розрахунки коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості 

товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов'язання постачальника та 

податкового кредиту отримувача), складені після 1 липня 2015 року до податкових 

накладних, складених до 1 липня 2015 року на отримувача (покупця) - платника податку, які 

підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) 

товарів/послуг. 

Строки на включення  податкових накладних/розрахунків коригування до податкового 

кредиту 

Право на включення зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних до складу 

податкового кредиту зберігається за платником податку протягом 365 календарних днів з 

дати складення податкової накладної/розрахунку коригування. 

Податковий кредит у разі порушення строків реєстрації накладних або розрахунків 

коригування 

Суми податку за  податковими  накладними/ розрахунками коригування, зареєстрованих в 

ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний 
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податковий період, в якому вони зареєстровані,  але не пізніше ніж через 365 календарних 

днів з дати складення.   

Помилки в реквізитах податкової накладної Помилки в реквізитах, крім коду товару 

згідно з УКТ ЗЕД, які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст 

(товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не 

можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.  

Граничні строки реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування 

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних 

у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: 

- для податкових накладних /розрахунків коригування до податкових накладних, складених 

з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) 

календарного місяця, в якому вони складені; 

- для податкових накладних /розрахунків коригування до податкових накладних, складених 

з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного 

дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. 

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом. 

Зупинення реєстрації  податкових накладних та розрахунків коригування 

З 01 квітня 2017 року по 01 липня 2017 року в тестовому режимі розпочнеться введення 

нового порядку реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в частині 

можливості блокування їх реєстрації у разі, якщо вони відповідатимуть встановленим 

критеріям оцінки ризику. Процедура блокування здійснюватиметься в цей період без 

фактичного зупинення реєстрації накладних та розрахунків коригування у ЄРПН. 

Порядок зупинення реєстрації міститися у новому п.201.16 ПКУ.  

Але дочекаємось, доки порядок визначить КМ України та з’являться роз’яснення ДФС 

України.  

Додаткові підстави для визнання податкового кредиту 

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 

липня 2017 року в ЄРПН, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для 

нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого 

іншого додаткового підтвердження. 

Зміни в частині відповідальності щодо реєстрації накладних та їх реквізитів 

Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого для 

реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової 

накладної в ЄРПН тягне за собою накладення штрафу у відповідному розмірі – залежно від 

строку порушення. Виключення складають:  

- податкові накладні, що не надаються отримувачу (покупцю), складеної на постачання 

товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за 

нульовою ставкою. 

Допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів 

податкової накладної, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, 

проведеної за заявою покупця, - тягне за собою накладення на платника податку - продавця 

штрафу в розмірі 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки. 

Операції з безоплатної передачі – у складі об’єкту оподаткування 
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З 01.01.2017р. операції з безоплатної передачі товарів офіційно є об’єктами оподаткування 

ПДВ (внесені зміни до пп.185.1 ПКУ).  

Хоча, до внесення змін, такі операції, виходячи з норм пп.14.1.191 ПКУ, враховувались у 

складі об’єкта оподаткування ПДВ. 

Бюджетне відшкодування 

Бюджетне відшкодування ПДВ має здійснюватися  органами казначейства за сформованим в 

автоматичному режимі єдиним реєстром у хронологічному порядку надходження заявок без 

попереднього висновку органів ДФС (але після того, як запрацює механізм зупинення 

«ризикових» податкових накладних). 

Податок на прибуток 

Податкові різниці 

Різниці, що  виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів 

Термінологія. Визначення поняття «нематеріальні активи» виключено з пп.14.1.120 ПКУ. 

Введено термінологію понять «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні 

активи», що означають відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для 

використання в господарській діяльності платника податку. 

Невиробничі  необоротні  активи 

Фінансовий результат до оподаткування збільшуватиметься: 

- на суму бухгалтерських витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші 

поліпшення невиробничих основних засобів  та нематеріальних активів; 

- на суму бухгалтерської залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих активів, у 

разі ліквідації або продажу такого об’єкта. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшуватиметься: 

- на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих 

активів; 

- витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі 

віднесених до витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ, об’єкта невиробничих активів; 

- у разі його продажу, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу. 
 

Амортизація 

Амортизація необоротних активів має  розраховуватися,  виходячи з вартості таких активів 

без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень 

бухгалтерського обліку.  

Не підлягатимуть амортизації та проводитимуться за рахунок відповідних джерел 

фінансування активи, що не підлягають амортизації відповідно до П(С)БО або МСФЗ, а 

також: 

- вартість гудвілу; 

- витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих основних засобів, 

невиробничих нематеріальних активів; 

- витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення  невиробничих 

основних засобів, невиробничих нематеріальних активів. 

Платникам податку на прибуток надано право  застосовувати прискорений метод 

нарахування  амортизації основних засобів. Так, під час розрахунку амортизації за 

прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи (машини й обладнання) з 
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01.01.2017 року можна застосовувати строк амортизації 2 роки, замість 5 років, але за умови 

одночасного дотримання вимог:  

- основні засоби не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території 

України; 

- основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів 

починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року; 

- основні засоби використовуються у власній господарській діяльності та не продаються 

або не надаються в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним 

видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна). 

При цьому витрати на придбання основних засобів мають бути понесені (нараховані) після 

01.01.2017р. 

У разі недотримання цих вимог до закінчення періоду нарахування амортизації з 

використанням 2-річного строку амортизації, починаючи з дати введення основних засобів в 

експлуатацію, платник податку має здійснити відповідні коригування фінансового 

результату.  

Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень). 

Резерв сумнівних боргів 

Внесені зміни до пп.139.2.2 ПКУ. Відтепер,  фінансовий результат до оподаткування 

зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у т. ч. за рахунок створеного 

резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп.14.1.11 ПКУ. 

За оновленим пп.139.2.1 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується вже не 

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, 

визначеним пп.14.1.11 ПКУ, а на  суму перевищення витрат від списання дебіторської 

заборгованості над сумою резерву сумнівних боргів. 

Уточнено визначення безнадійної заборгованості за пп.14.1.11 ПКУ. Зокрема, безнадійною 

заборгованістю за зміненими пп. «г» та «ґ» пп.14.1.11 ПКУ є:  

«г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, 

пов’язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають з таким кредитором у трудових 

відносинах, та осіб, які  перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і період між 

датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їх заборгованості не 

перевищує три роки; 

ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за 

якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог 

кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб –

заборгованість, що не перевищує 25 відсотків  мінімальної заробітної плати (у розрахунку на 

рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо 

затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб)». 

Остання зміна прямо пов’язана зі зростанням розміру мінімальної зарплати з 01.01.2017р.  

Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат 

Уточнено норми  пп.139.1.1 та пп.139.1.2 ПКУ в частині  забезпечення (резерв) витрат на 

сплату ЄСВ, що нараховується на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з 

оплатою праці. Зазначені суми не приймають участі в коригуванні фінансового результату до 

оподаткування.  

Різниці за фінансовими операціями  
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Проценти за борговими зобов’язаннями по операціях з   нерезидентами – пов’язаними 

особами 

Внесеними змінами до п.140.1-14-3 до ПКУ уточнено порядок коригування фінансового 

результату до оподаткування при виплаті процентів пов’язаним особам-нерезидентам. Так, 

фінансовий результат підлягає коригуванню у встановленому порядку лише в частині 

різниці, обчисленої з процентів за борговими зобов’язаннями, які виникли саме перед 

нерезидентами - пов’язаними особами, у встановленому порядку.  

Різниці на суму дивідендів 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів у вигляді 

дивідендів, що підлягають виплаті на користь платника податку, тільки від платників 

податку на прибуток та платників єдиного податку.  

Різниці за контрольованими операціями 

Якщо операція контрольована, то коригування фінансового результату у порядку, 

визначеному п.140.5 ПКУ, проводиться лише за результатами податкового (звітного) року. 

Різниці на суму витрат по нарахуванню роялті 

Змінено випадки збільшення фінансового результату до оподаткування при нарахуванні 

роялті. Так, з 01.01.2017 року за оновленою нормою пп.140.5.7 ПКУ фінансовий результат не 

збільшується на суму роялті, нарахованого нерезиденту, зареєстрованому в 

«низькоподаткових» державах , як це було раніше. 

З 2017 року фінансовий результат до оподаткування необхідно збільшувати на суму витрат 

по нарахуванню роялті у випадках, передбачених частинами 2 - 6 пп.140.5.7 ПКУ, тобто 

незалежно від того чи є така операція контрольованою. 

Нововведені різниці, на які слід збільшувати фінансовий результат до оподаткування (нові 

пп.140.5.0-140.5.12 ПКУ).  

З 01.01.2017 року фінансовий результат до оподаткування слід збільшувати: 

- 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% відповідно до п.44 підрозділу 4 розділу ХХ 

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 ПКУ; 

- 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% відповідно до п.44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ; 

- на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) 

під час перебування на спрощеній системі оподаткування. 

Особливості оподаткування доходів нерезидентів 

Ставка податку з нарахованих (виплачених) доходів нерезиденту у вигляді процентів за 

позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, оподатковуються за ставкою в 

розмірі 5 % у джерела виплати таких доходів та за рахунок таких доходів  з одночасним 

дотриманням таких умов: 



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 
 

8 

 

- кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені ним шляхом 

розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить 

до переліку, затвердженого КМУ; 

- кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені з метою 

надання (прямо або опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту; 

- нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним особа (якщо 

проценти виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату 

розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних паперів включені до переліку 

держав (територій), затвердженого КМУ відповідно до пп.39.2.1.2 ПКУ. 

Ці зміни передбачено пп.141.4.2 та пп.141.4.11 ПКУ. 

Податок на нерухомість та нарахований податок на прибуток 

З 01.01.2017 року з ПКУ виключено п.137.6, який врегулював зменшення податку по 

прибуток на суму нарахованого податку на нерухоме майно щодо об’єктів  нежитлової 

нерухомості. 

 Унеможливлення подвійного врахування доходів та витрат 

Відкориговані норми щодо  уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового 

результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування 

відбувається після 01.01.2015р. 

Пунктом 42 підрозділу 4 р. ХХ  ПКУ зауважено, що суми доходів або витрат, що враховані 

при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року, та 

враховані у складі доходів або витрат відповідно до положень бухгалтерського обліку при 

визначенні фінансового результату до оподаткування після 1 січня 2015 року, не підлягають 

повторному врахуванню при визначенні такого об’єкта. Тобто,  формують різницю, за якою 

фінансовий результат до оподаткування: 

- зменшується на суму таких доходів; 

- збільшується на суму таких витрат. 

Трансфертне ціноутворення 

З 01.01.2017р. змінено  критерії для визнання операцій контрольованими: 

- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами 

бухгалтерського обліку збільшено до 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих 

податків) (замість 50 мільйонів гривень);  

- річний обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, 

визначений за правилами бухгалтерського обліку збільшено до 10 мільйонів гривень (за 

вирахуванням непрямих податків) (замість 5 мільйонів гривень). 

Термін подання Звіту про контрольовані операції перенесено до 01 жовтня року (замість 01 

травня року). Тобто, звіт за 2016 рік необхідно подати до 01 жовтня 2017 року. 

ПДФО 

Строки сплати податків з доходу в негрошовій формі 

Підпунктом пп.168.1.4 ПКУ збільшено строк сплати ПДФО і військового збору з доходу, 

який надається у негрошовій формі, або виплачується готівкою з каси податкового агента, з 

одного банківського дня до трьох банківських днів з дня, що настає за днем нарахування 

(виплати, надання) доходу. 

Благодійна допомога 
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Правило неоподаткування цільової благодійної допомоги протягом 12 місяців з дати її 

отримання, тепер не поширюється на благодійну допомогу на лікування. З 01.01.2017р. така 

допомога не оподатковується протягом 24 календарних місяців, наступних за місяцем 

отримання такої допомоги (зміни до пп.170.7.5 ПКУ). 

Згідно пп. «а» пп.170.7.8 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу благодійна 

допомога у будь-якій сумі (вартості), що надається платникам податку - учасникам бойових 

дій та масових акцій громадського протесту в Україні, фізособам, які мешкають (мешкали) 

на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) АТО,  як допомога на 

лікування та медичне обслуговування (обстеження, діагностику). Раніше у даній нормі 

задувалося лише про вартість самого лікування. 

Витрати на відрядження  

Абзацом 3 пп. «а» пп.170.9.1 ПКУ визначено: якщо для поїздки у відрядження 

використовувався електронний квиток, то для підтвердження витрат необхідним буде лише 

електронний квиток та розрахунковий документ про його придбання. 

Посадковий талон як такий буде потрібен лише у випадку, якщо його обов’язковість 

передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту. 

Документами, які свідчитимуть про перебування особи у відрядженні, з 01.01.2017р. можуть 

бути як відмітки прикордонних служб про перетин кордону, так і проїзні документи, рахунки 

на проживання та/або будь-які інших документи, що підтверджують фактичне перебування у 

відрядженні. 

Податкові пільги  

Норми розділу ІV ПКУ, які були прив’язані до мінімальної зарплати, відкориговано:  

- пп. «в» пп.164.2.16 ПКУ – не є доходом сума пенсійних внесків, що сплачується 

роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного 

забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15 % нарахованої цим 

роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного 

податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, внесків до фондів банківського 

управління, але не більш як 2,5 (раніше 5!) розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за 

місяць за сукупністю таких внесків 

- пп. «д» пп.164.2.17 ПКУ – є додатковим благом основна сума боргу (кредиту) платника 

податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не 

пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі 

якщо його сума перевищує 25 (раніше 50!) відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у 

розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. 

- абз.7 та 8 пп.165.1.24 ПКУ  - при продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 

та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо 

їх сума сукупно за рік не перевищує 50 (раніше 100!) розмірів мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.  

- пп.165.1.39 ПКУ  - не є доходом вартість дарунків (а також призів переможцям та 

призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 (було 50!) відсотків 

однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня 

звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі; 

- пп.165.1.55 ПКУ - не є доходом основна сума боргу (кредиту) платника податку, 

прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з 

процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 
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25 (було 50!) відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), 

встановленої на 1 січня звітного податкового року; 

- пп. «б» пп.170.7.8  ПКУ – не є доходом благодійна допомога у сумі, що сукупно протягом 

звітного (податкового) року не перевищує 500 (було 1000!) розмірів мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - на 

відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, встановленим постановою 

КМУ від 26.11.2014р. №653. 

 Інші зміни щодо ПДФО: 

- звільнено від оподаткування доходи від здавання металобрухту; 

- збільшено  неоподатковану вартість навчання, яка сплачується за фізичну особу (не вище 

трьохкратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня  

звітного року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи 

перепідготовки такої фізичної особи), знято заборону на її звільнення протягом 3 років; 

- за ставкою у розмірі 9 відсотків оподатковуються доходи у вигляді дивідендів по акціям й 

корпоративним правам, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування, 

суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток; 

- змінено перелік витрат приватного підприємця на загальній системі, виключено зі складу 

витрат суми акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів, надано право (за власним бажанням) включати до складу 

витрат, пов'язаних з провадженням господарської діяльності, амортизаційні відрахування 

з відповідним веденням окремого обліку таких витрат (крім земельних ділянок, об'єктів 

житлової нерухомості, легкових та вантажних автомобілів). 

Зазначеними законами також  введено наступні зміни: 

- скасовано пенсійний  збір, що сплачувався фізичними особами при обміні валюти; 

- скасовано спецрежим з ПДВ для сільгоспвиробників; 

- переглянуто ставки оподаткування, визначені в абсолютних значеннях, з урахуванням 

індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції, зокрема, 

акцизного податку, екологічного податку та рентної плати тощо. 
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3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 

06.12.2016р. №1774-VIII. 

Законом внесені зміни до законодавчих актів щодо оплати праці, пенсійного забезпечення 

громадян, сплати ЄСВ, діяльності фондів соціального страхування,  освіти і порядку 

забезпечення та виплати стипендій, верифікації та моніторингу соціальних виплат тощо. 

З 1 січня 2017р. в Україні змінюється визначення самого терміну «мінімальна зарплата». 

Вона являє державну гарантію працівників, й стосується не окладу (тарифної ставки), а 

заробітної плати працівника за місяць в цілому.  

 Тобто, щомісячна заробітна плата працівника із повним робочим днем у мінімальному 

розмірі може складатися з: 

- окладу; 

- систематичних премій; 

- інших постійних доплат (окрім доплати за роботу в несприятливих умовах праці та 

підвищеного ризику для здоров’я за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний 

характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат). 

Зазначене правило не розповсюджується у разі укладення трудового договору про роботу на 

умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі 

місячної/годинної норми праці. У цих випадках мінімальна заробітна плата 

виплачуватиметься пропорційно виконаній нормі праці.  

Тобто, якщо працівники були у відпустках, непрацездатні, або на підприємстві був простій 

не за виною працівника,  або він є зовнішнім сумісником, а також у випадку встановлення 

неповного робочого часу, - правило нарахування зарплати не нижче мінімальної не 

розповсюджується. 

Прийняття працівника на повний робочий день, з фактичною роботою неповного робочого 

дня  вважається порушенням. За таке порушення може бути застосовано штраф у 10-

кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення 

порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2017 році – 32 000 грн).  

Системи оплати праці 

У новій редакції викладено ст.96 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. (далі – КЗпП) 

та ст.6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. №108/95-ВР. Згідно з ними, 

замість єдиної тарифної системи оплати праці передбачено: тарифна та інші системи, які 

формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників.  

Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів має затвердити КМУ, а 

порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик - Мінсоцполітики. Тож 

найближчим часом нас чекатимуть як мінімум два нових і дуже важливих нормативних 

документи в сфері оплати праці та трудових відносин. 

Чи обов’язково при складанні штатного розпису дотримуватися тарифної сітки?  

Згідно останнього абзацу нової редакції ст.96 КЗпП колективним договором або наказом 

керівника підприємства можуть встановлюватися інші системи оплати праці.  

Тобто роботодавець з трудовим колективом можуть власну систему оплати праці. Але і в 

цьому випадку дотримання норм щодо мінімального розміру заробітної плати і мінімального 

розміру посадового окладу є обов’язковим.  

Колективні договори та мінімальна заробітна плата 
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Пунктом 5 Перехідних та прикінцевих положень Закону №1774 визначено, що  мінімальна 

заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова 

величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів.   

Сторонам, які уклали колективні договори і угоди, у тримісячний строк потрібно привести їх 

норми у відповідність із Законом №1774 згідно із законодавством. 

До внесення змін до  колективних договорів і угод усіх рівнів  щодо незастосування 

мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у розмірі 1 600 грн.). 

Штрафи за порушення трудового законодавства  

До існуючих штрафів, встановлених ст. 265 КЗпП, відповідно до норм Закону №1774 додано: 

- штраф у розмірі 3-х мінімальних зарплат у всіх випадках не допущення інспекторів до 

перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з 

працівниками та виплата зарплат в «конверті». При перевірках у 2017 році штраф 

становитиме 9600 грн. 

- штраф у розмірі 100 мінімальних зарплат при недопущенні державного інспектора праці 

до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими 

трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ (виплата 

зарплати в «конверті»). При перевірках у 2017 році штраф становитиме 320 000 грн. 
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Податкові та інші роз’яснення 

Податок на прибуток 

1. ДФС України, лист «Щодо відображення у податковій декларації з податку на прибуток 

підприємств суми авансових внесків у зв'язку із виплатою дивідендів, сплачених у 

поточному році, у тому числі у зменшення нарахованої суми податку на прибуток в 

поточному звітному (податковому) періоді» від 27.12.2016р. №28195/6/99-95-42-01-15.  

Розрахунок зменшення нарахованої суми податку на прибуток на суму сплачених авансових 

внесків здійснюється у додатку ЗП до Декларації, а саме: 

- у рядку 16.2 додатка ЗП відображаються авансові внески, нараховані та сплачені у 

звітному (податковому) періоді (значення показника рядка 6 додатка АВ до Декларації); 

- у рядку 16.3 - авансові внески, нараховані та сплачені у минулих звітних (податкових) 

періодах, які не враховані у зменшення податку на прибуток (значення показника рядка 

16.4.2 додатка ЗП до Декларації попереднього звітного (податкового) року); 

- у рядку 16.4 - сумарне значення рядка 16.2 (нараховані та сплачені авансові внески у 

звітному (податковому) періоді (першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році)) та 

рядка 16.3 (авансові внески, не зараховані у зменшення податку у минулих періодах), у 

тому числі: 

- у рядку 16.4.1 (до внесення змін до форми Декларації наказом Міністерства фінансів 

України від 08.07.2016р. №585 - рядок 16.3.1 додатка ЗП до Декларації) - нараховані та 

сплачені у поточному звітному (податковому) періоді авансові внески, що відносяться на 

зменшення нарахованої суми податку на прибуток за такий звітний період. Платники 

податку, які подають Декларацію щоквартально, відображають у рядку 16.4.1 нараховані 

та сплачені у першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році авансові внески при 

виплаті дивідендів, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток 

за такий перший квартал, півріччя, три квартали, рік; 

- у рядку 16.4.2 - нараховані та сплачені авансові внески, що відносяться на зменшення 

нарахованої суми податку на прибуток в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 

16.4 - рядок 16.4.1, переноситься до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 Декларації за 

наступний звітний (податковий) період). 

Що стосується суми нарахованого та сплаченого авансового внеску з податку на прибуток 

при виплаті дивідендів у І півріччі 2016 року, що була не зарахована у зменшення 

податкового зобов'язання з податку на прибуток за такий звітний період, то вона може бути 

врахована у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у 

Декларації у наступному звітному (податковому) періоді 2016 року, зокрема за три квартали 

2016 року. 
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Податок на додану вартість 

1. ДФС України, лист «Щодо включення до податкового кредиту суми податку на додану 

вартість (далі - ПДВ), відображеної в податковій накладній, яка була зареєстрована в 

Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), але помилково не включена до складу 

податкового кредиту у відповідному звітному періоді, шляхом подання уточнюючого 

розрахунку до податкової декларації з ПДВ» від 29.12.2016р. №28450/6/99-95-42-03-15. 

Сума ПДВ по своєчасно зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, яка не включена до 

складу податкового кредиту протягом 365 календарних днів з дати складання такої 

податкової накладної, може бути віднесена до складу податкового кредиту шляхом подання 

уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, в 

якому таку податкову накладну складено (з урахуванням строків давності, визначених 

статтею 102 ПКУ). 

Якщо протягом 365 календарних днів до складу податкового кредиту не включена сума ПДВ 

по податковій накладній, зареєстрованій в ЄРПН з порушенням термінів, то така сума також 

може бути віднесена до складу податкового кредиту шляхом подання уточнюючого 

розрахунку до податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, в якому таку 

податкову накладну зареєстровано в ЄРПН (з урахуванням строків давності, визначених 

статтею 102 Кодексу). 

 

2. ДФС України, лист «Щодо здійснення коригування податкового кредиту в податковій 

декларації з ПДВ, який сформовано при імпорті товарів, розрахунки з постачальником-

нерезидентом за які не проведено, при списанні кредиторської заборгованості» від 

27.12.2016р. №28194/6/99-95-42-03-15. 

При списанні кредиторської заборгованості, яка виникла при імпорті товарів, розрахунки з 

постачальником-нерезидентом за які не проведено, не змінюється сума компенсації вартості 

товарів та не відбувається повернення сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів, то підстав 

для коригування податкового кредиту, сформованого на підставі отриманої митної 

декларації, не виникає. 

 

3. ДФС України, лист «Щодо визначення бази оподаткування податком на додану вартість 

(далі - ПДВ) операцій з надання в оренду нерухомого майна» від 27.12.2016р. №28191/6/99-

95-42-03-15. 

Якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг та 

енергоносіїв з їх безпосередніми постачальниками, а здійснює відшкодування (компенсацію) 

орендодавцю витрат на їх оплату, то в договорі оренди визначається порядок розрахунку 

вартості спожитих орендарем комунальних послуг та енергоносіїв та їх оплати 

(відшкодування, компенсації). 

При цьому, з урахуванням норм пункту 188.1 статті 188 ПКУ у випадку, якщо орендодавцем 

є небюджетна установа, то кошти, що отримуються від орендаря як відшкодування 

(компенсація) будь-яких витрат, передбачених договором оренди, включаються 

орендодавцем до бази оподаткування та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому 

порядку, оскільки є складовою частиною операцій з постачання послуг при наданні в оренду 

нерухомого майна. 

Разом з тим, у випадку, якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про 

надання орендарем компенсації витрат, які не включаються орендодавцем до складу 

орендної плати, а підлягають окремій оплаті (відшкодуванню, компенсації), зокрема за 
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спожиті орендарем комунальні послуги та енергоносії, то суми коштів, сплачених 

(відшкодованих, компенсованих) за такими договорами, не включаються орендодавцем до 

бази оподаткування послуги з оренди нерухомого майна, оскільки є окремими самостійними 

операціями з постачання відповідних товарів (підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 

ПКУ електрична та теплова енергія, газ, пар, вода, повітря, охолоджене чи кондиційоване, 

віднесені до категорії товарів) чи послуг та розглядаються як окремий об'єкт оподаткування. 

 

4. ДФС України, лист «Щодо виправлення помилок в індивідуальному податковому номері 

платника податку при складанні податкової накладної» від 27.12.2016р. №28193/6/99-95-42-

03-15. 

У випадку зазначення «невірного» ІПН при складанні податкової накладної на операцію з 

постачання товарів/послуг та реєстрації її в ЄРПН платник податку - продавець, з метою 

виправлення допущеної помилки, має право скласти розрахунок коригування до помилкової 

податкової накладної (з «невірним» ІПН), який підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем 

(отримувачем) товарів/послуг. 

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016р. №21 (далі - Порядок №21), 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016р. за №159/28289. 

До податкової декларації з ПДВ (далі - декларація) вносяться дані податкового обліку 

платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (абзац 

другий пункту 1 розділу III Порядку №21). 

Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та 

податкового обліку платника (абзац перший пункту 6 розділу III Порядку №21). 

Оскільки у декларації зазначаються дані, визначені на підставі первинних документів, 

відображенню у податковій звітності з ПДВ підлягають податкові зобов'язання, визначені на 

дату складання податкової накладної з «невірним» ІПН. Розрахунок коригування та друга 

податкова накладна не впливають на визначене податкове зобов'язання, тому операція, 

пов'язана з виправленням помилки в ІПН покупця, відображенню у податковій звітності з 

ПДВ не підлягає. 

При цьому, виходячи з вимог пункту 8 розділу VI Порядку №21, виправлення помилок, що 

були допущені у додатку 5 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в 

розрізі контрагентів (Д5)» до декларації (далі - додаток 5) та які не вплинули на числові 

показники декларації, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових 

зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - 

уточнюючий розрахунок), до якого додається додаток 5 з відміткою «Уточнюючий». 

У такому випадку до графи 4 уточнюючого розрахунку переносяться показники декларації, 

додаток 5 до якої уточнюється, до графи 5 - всі відповідні показники декларації з 

урахуванням виправлених помилок (відповідають показникам з графи 4), а графа 6 не 

заповнюється. 

Виправлення помилок у записах по контрагентам у додатку 5 проводиться способом 

коригування. 

Приклад 1. Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового 

номеру контрагента (далі - ІПН) (покупця або постачальника) в уточнюючому додатку 5: 

1) повторюється помилковий запис ІПН, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком 

«-» (тобто сторнуються); 
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2) вказується правильний запис за операціями з контрагентом за звітний (податковий) період, 

за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники); 

3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється. 

Приклад 2. У разі необхідності зменшити/збільшити обсяг постачання та суму ПДВ, 

задекларованих за операціями з одним контрагентом, та відповідно, збільшити/зменшити їх 

за операціями з іншим контрагентом, в уточнюючому додатку 5: 

1) відображаються суми уточнення в розрізі контрагентів (зі знаком «+» відображаються не в 

повній мірі задекларовані суми за операціями з контрагентом, зі знаком «-» - зайво 

задекларовані суми за операціями з контрагентом); 

2) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється. 

Приклад 3. У разі необхідності зменшити обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» в 

розрізі умовних ІПН та доповнити у зв'язку з цим додаток 5 новим записом для платника 

податку - покупця в уточнюючому додатку 5: 

1) операції з платником податку - покупцем за звітний період 

записуються повністю (включаючи вартісні показники); 

2) в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ зменшується, сума 

уточнення зазначається зі знаком «-» (сторнується); 

3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється. 

Приклад 4. У разі необхідності скоригувати обсяг постачання та суму ПДВ в рядку «Інші» в 

розрізі умовних ІПН та доповнити не в повній мірі відображені (зайво вказані) суми за 

операціями для платника податку - покупця в уточнюючому додатку 5: 

1) зазначається сума уточнення збільшення або зменшення обсягу постачання та суми ПДВ 

за операціями з платником податку - покупцем зі знаком «+» або «-»; 

2) в рядку «Інші» в розрізі умовних ІПН обсяг постачання та сума ПДВ уточнюється 

(збільшується або зменшується) зі знаком «+» або «-»; 

3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється. 

Виправлення помилок, допущених у додатку 5, які потребують уточнень показників у складі 

декларації за будь-який наступний період, проводиться шляхом подання уточнюючого 

розрахунку, до якого додається уточнюючий додаток 5 в розрізі контрагентів. При цьому 

вартісні показники як додатку 5, так і уточнюючого розрахунку відображаються на суму 

уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком. 
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ПДФО, ЄСВ та військовий збір 

1. ДФС України, лист «Щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) фізичними особами - підприємцями, 

у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять 

незалежну професійну діяльність» від 30.12.2016р. №41658/7/99-99-13-02-01-17. 

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина 

дванадцята статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-VI (далі - Закон №2464). 

Платниками єдиного внеску відповідно до пунктів 4 та 5 частини першої статті 4 Закону 

№2464 є фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему 

оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність. 

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (пункт 

3 частини першої статті 7 Закону №2464). 

З 01.01.2017 фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та 

віднесені до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 

статті 291 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ), мають 

право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску із 

зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового 

стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 Закону України від 09.07.2003р. №1058-IV 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пропорційно сплаченому 

єдиному внеску (абзац другий пункту 3 частини першої статті 7 Закону №2464 у редакції 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016р. 

№1774-VIII, далі – Закон №1774). 

Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на 

місяць. З 2017 року у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному 

році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов'язані визначити базу 

нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, 

встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір 

мінімального страхового внеску (пункт 2 частини першої статті 7 Закону №2464 в редакції 

Закону №1774). 

Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році 

Враховуючи розмір єдиного внеску (22 відс.) та норми Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-VIII, максимальна величина бази 

нарахування єдиного внеску для фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять 

незалежну професійну діяльність на 2017 рік становитиме: 

з 01 січня 2017 року – 40 000 грн. (1 600 х 25); 

з 01 травня 2017 року – 42 100 грн. (1 684 х 25); 

з 01 грудня 2017 року – 44 050 грн. (1 762 х 25). 

Якщо сума доходу (прибутку) на місяць перевищує цю суму, то єдиний внесок сплачується 

лише з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена 

законодавством, тобто максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити фізичній 

особі - підприємцю та особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, за 2017 рік 

складатиме: 

з 01 січня 2017 року – 8 800 грн. (40 000 х 22 відс.); 
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з 01 травня 2017 року – 9 262 грн. (42 100 х 22 відс.); 

з 01 грудня 2017 року – 9 691 грн. (44 050 х 22 відс.). 

Оскільки для фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему 

оподаткування, крім фізичних осіб - підприємців віднесених до першої групи платників 

єдиного податку, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, сума єдиного 

внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому 

отримано дохід (прибуток), то мінімальна сума єдиного внеску для таких осіб за 2017 рік 

складатиме: 

з 01 січня - 704 грн. (3 200 х 22 відсотки). 

Для фізичних осіб - підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку, 

визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 ПКУ, та скористалися зазначеною нормою, 

мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме: 

з 01 січня 2017 року - 352 грн. (3 200 х 0,5 х 22 відсотки). 

Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно 

сплаченому єдиному внеску. 

Щодо звільнення від сплати єдиного внеску 

З 01.01.2017р. фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та 

фізичні особи - підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, 

звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або 

інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина 

четверта статті 4 Закону №2464 у редакції Закону №1774). 

Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. 

Щодо термінів сплати єдиного внеску 

Терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали 

спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у 

2017 році залишаться незмінними. 

Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язані 

сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що 

настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої статті 

9 Закону №2464). 

Фізичні особи - підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, зобов'язані 

сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року 

(абзац третій частини восьмої статті 9 Закону №2464). 

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані сплачувати єдиний 

внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року (абзац четвертий 

частини восьмої статті 9 Закону №2464). 

 


