
 

 

 

 

 

Огляд актуальних новин законодавства 
 

за квітень 2017 року 

 

Найактуальніші зміни в законодавстві  

1. Президент України Указом від 15.05.2017р. №133/2017 ввів в дію Рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 

застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій)» 5 

2. Печатки остаточно відмінено 6 

3. Змінено положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку 6 

4. Оновлено проект наказу щодо Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для 

зупинення реєстрації податкової накладної, та Переліку документів, достатніх 

для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної у ЄРПН 7 

5. Рада зобов'язала керівників підприємств повідомляти військкомати про 

прийняття на роботу та звільнення військовозобов’язаних, а також сповіщати 

призовників про виклик їх до військкоматів 9 

Податок на прибуток  

1. Інвойс як підстава для оприбуткування імпортованих товарів: позиція ДФС 10 

2. Чи оподатковується податком на доходи нерезидента послуги з проведення 

семінару? 10 

3. Чи визнаються роялті платежі за використання комп’ютерної програми при їх 

отриманні автором-підприємцем? 10 

4. Чи виникають податкові різниці при заправці автомобілів працівників? 10 

5. Чи потрібно збільшувати фінансовий результат при наданні безповоротної 

фінансової допомоги? 11 

6. Основні засоби передано для потреб військкомату: як нарахувати 

амортизацію? 11 

7. Про виправлення помилок у фінансовій звітності 11 

8. Міністерство фінансів уточнило питання коригування фінансового результату 

до оподаткування на суми штрафів та пені підприємцю 12 

9. Щодо подання декларації з податку на прибуток при переході зі спрощеної на 

загальну систему оподаткування 12 

10. Коригування фінансового результату до оподаткування платником податку на 

прибуток, який перейшов зі сплати єдиного податку четвертої групи 13 

11. Віднесення заборгованості з метою оподаткування до категорії «безнадійна» 13 

Податок на додану вартість  

1. Дії платника у разі порушення контрагентом термінів реєстрації податкових 

накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних 15 

2. Механізм нарахування штрафу за невиправлення помилок в обов’язкових 

реквізитах податкової накладної 16 

3. Чи потрібно коригувати податкові накладні, складені до 16.03.2017р. без 

умовних кодів УКТ ЗЕД? 16 
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4. Позиція Міністерства фінансів щодо штрафів за несвоєчасну реєстрацію 

податкових накладних у 2017 році 17 

5. Щодо списання коштів з електронного рахунку СЕА ПДВ 17 

6. Чи складається зведена податкова накладна у разі здійснення операцій з 

безперервного постачання товарів/послуг одному покупцеві в межах двох 

різних угод протягом місяця? 18 

7. Складання зведеної податкової накладної при касовому методі обліку (при 

постачанні електроенергії, послуг ЖКГ тощо) 18 

8. Чи випливає на об’єкт оподаткування ПДВ надходження помилково 

зарахованих коштів на рахунок підприємства у разі їх повернення протягом 

5-ти днів? 18 

9. Чи виникає об’єкт оподаткування ПДВ у разі списання нематеріальних 

активів за власним рішенням платника податків? 19 

10. Порядок заповнення граф 6 та 7 податкової накладної у разі виконання 

будівельних робіт 19 

11. Який код зазначати у податковій накладній у разі постачання теплової 

енергії? 20 

12. Виправлення помилки у разі зазначення у податковій накладній 

неправильного ІПН покупця 21 

13. Чи будуть штрафи за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН податкової 

накладної, складеної для виправлення помилки в ІПН покупця? 21 

14. Порядок заповнення графи 3.3 податкової накладної 21 

15. Порядок зазначення в податковій накладній коду послуги згідно з 

Державним класифікатором продукції та послуг – роз'яснення від ДФС 22 

16. Заповнення коду товару у податковій накладній у разі його відсутності в 

УКТ ЗЕД 22 

17. Особливості зазначення одиниці виміру у графі 4 податкової накладної 22 

18. Визначення кількості знаків після коми при заповненні податкових 

накладних 23 

19. Оподаткування ПДВ операції з оренди сервера в нерезидента 24 

20. Включення до податкового кредиту податкової накладної при касовому 

методі 24 

21. Виправлення помилки у даті складання податкової накладної 
24 

22. Чи складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної у 

разі повернення товару до моменту складання такої податкової накладної? 25 

23. Чи оподатковується ПДВ відшкодування працівником вартості телефонних 

розмов? 25 

24. ДФС про порядок оподаткування ПДВ операції платника податку з 

постачання товарів/послуг своїм робітникам та іншим особам (профспілка і 

співробітники) на безоплатній основі 25 

25. Податкова накладна повинна складатися за щоденними підсумками 

операцій до кожного касового апарата окремо 26 

26. Чи є об’єктом оподаткування ПДВ сума витрат, понесена орендарем у 

зв’язку з поліпшенням об’єкта оренди при його поверненні орендодавцю? 26 

27. Чи нараховується ПДВ у разі ліквідації об’єкта основних засобів не за 

рішенням платника податків? 27 
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28. Перевірити інформацію про стан відшкодування ПДВ можна на сайті 

Держказначейства 28 

29. Штраф за завищення від’ємного значення сум ПДВ 28 

ПДФО, ЄСВ та військовий збір 

1. Як оподаткувати подарунок фізичній особі-нерезиденту? 29 

2. Закон про понижену ставку ПДФО при виплаті дивідендів набув чинності 29 

3. Ставки ПДФО, за якими оподатковується спадщина, отримана після 1 січня 

2017 року 29 

4. Щодо оподаткування доходів, які сплачуються підприємцям з тимчасово 

окупованих територій 30 

5. Нарахування ЄСВ на зарплату інваліда, якщо довідку МСЕК подано в 

середині місяця 31 

6. ЄСВ із заробітної плати працівників з інвалідністю, які працюють 

неповний робочий день 31 

7. Нарахування ЄСВ на зарплату працівника, який протягом місяця працював 

і як сумісник, і як основний працівник 31 

8. Підприємство оплачує попередній медогляд (до прийняття на роботу): що з 

ПДФО? 32 

9. За ненадання щорічної відпустки – фінансова та адміністративна 

відповідальність 32 

Інші податки та збори 

1. З якого періоду слід подавати Додаток 4 до декларації екологічного 

податку за новою формою? 

33 

2. Про оподаткування виплат, які здійснюються підприємцям з території АТО 33 

3. Змінено декларації платників єдиного податку 34 

4. Виробництво лікарських засобів: як звітувати про отримані пільги? 34 

5. Зміни у порядку повернення помилково або надміру зарахованих коштів 34 

Оплата праці 

1. Щодо проведення перевірок страхувальників та застосування фінансових і 

штрафних санкцій органами Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності 36 

2. Доплата до мінімальної зарплати при підсумованому обліку робочого часу 37 

3. Працівників передпенсійного віку при скороченні не звільнятимуть 37 

4. Щодо включення винагороди за підсумками роботи за рік при обчисленні 

середньої зарплати за 2 місяці 37 

5. Пенсійний фонд України здійснюватиме обмін даними про неоформлених 

працівників 37 

6. При погодинній оплаті праці доплачувати до мінімального місячного 

розміру зарплати (3 200 грн.) не потрібно 38 

Контрольовані операції 

1. Внесені зміни до порядку проведення перевірок з питань трансфертного 

ціноутворення 39 

2. Чи включати до Звіту з ТЦУ операцію з безоплатного передання товару? 39 
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3. ДФС роз’яснила порядок підтвердження статусу «неконтрольованої 

операції» 40 

4. Про самостійне коригування ціни контрольованої операції, проведеної в 

2016 році 40 

5. Коли біржові котирування не використовують для трансфертного 

ціноутворення: думка Міністерства фінансів 40 

6. Чи відображаються у звіті про контрольовані операції роялті? 41 

Реєстратори розрахункових операцій, готівкові розрахунки 

1. Реалізація складних побутових товарів лише з РРО 42 

2. Оновлено Державний реєстр РРО 42 

3. Чи зобов’язаний пункт прийому металобрухту застосовувати РРО? 42 

4. ДФС звертає увагу на типові порушення при здійснення операцій з 

готівкою 42 

5. Проведення розрахункових операцій під час здійснення продажу товару у 

кредит 43 

Інші зміни законодавства 

1. Нацбанк надав рекомендований перелік інтернет-сайтів для здійснення 

фінансового моніторингу 44 

2. ДФС затвердила Порядок організації роботи органів доходів і зборів із 

надання індивідуальних податкових консультацій 45 

3. Про застосування індивідуальних податкових консультацій, наданих до 

31.03.2017р. 46 

4. Скасовано деякі підзаконні акти у сфері державного нагляду 
47 

5. На веб-порталі ДФС розміщена оновлена інформація про реєстри 
47 

6. Лист Міністерства інфраструктури України «Щодо списання палива і 

мастильних матеріалів дорожнім транспортом суб'єктів господарювання» від 

21.02.2017р. №1441/18/10-17 48 

7. Зміни в адмініструванні податків у плані пріоритетних дій Кабінету 

Міністрів України на 2017 рік 48 

8. ДФС запроваджує удосконалений сервіс «Відкриті дані» 49 

 

 



ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 
 

5 

 

Найактуальніші зміни в законодавстві 

 

1. Президент України Указом від 15.05.2017р. №133/2017 ввів в дію Рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». 

Згідно з Указом будуть застосовані санкції до 468 юридичних та 1228 фізичних осіб. 

Ознайомитися з повним списком осіб, які підпали під санкції, можна за посиланням: 

http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850. 

Економічні санкції, запроваджені Указом, поширюються на компанії-розробники 

програмного забезпечення «ABBYY», ТОВ «Абі Україна ЛТД», компанії-постачальники 

ERP-систем ТОВ «1С», ЗАТ «Галактика Центр», ТОВ «Корпорація «Парус» та низку інших 

ІТ-компаній.  

Так, запроваджені санкції передбачають: 

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися 

належним їй майном; 

2) обмеження торговельних операцій; 

3) запобігання виведенню капіталів за межі України; 

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 

телекомунікаційних мереж загального користування; 

6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-

резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка 

статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних 

закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг 

походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Указом; 

7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи 

вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними 

картками, емітованими резидентами іноземної держави; 

8) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності. 

При цьому даний Указ не забороняє користування платформою «1С». 

Звертаємо Вашу увагу, що нормативний акт стосується тільки декількох юридичних осіб і 

безпосередньо користування платформою «1С» документ не забороняє. Враховуючи, що 

права користування продуктами «1С» на правах франчайзингу належать цілій низці 

юридичних осіб в Україні, які відсутні в переліку нормативного акта, то у користуванні 

платформою для користувачів нічого не змінилося. 

Указом також передбачено блокування низки сайтів, зокрема соціальних мереж «ВКонтакте» 

і «Однокласники», сервісів Mail.Ru та Яндекс. Також підпали під санкції «Лабаторія 

Касперського», «Доктор Веб», «Аерофлот», низка російських авіакомпаній та підприємств, 

телекомпанія «НТВ», «Алмаз-Антей», «Газпром Банк». 

Інтернет-провайдери, які не виконають рішення РНБО про заборону в Україні низки 

російських соціальних мереж і веб-сервісів, будуть притягнуті до адміністративної 

відповідальності та накладення штрафу. Про це повідомляється на сайті НКРЗІ. 

Порушники заплатять від 100 до 200 н.м.д.г. (за повторні дії впродовж року після накладення 

адміністративного стягнення – від 200 до 300 н.м.д.г.). 

http://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
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Указ Президента України Петра Порошенка про введення в дію рішення Ради національної 

безпеки і оборони, згідно з яким в Україні заблоковано низку російських сайтів, набрав 

чинності 17 травня 2017 року. 

 

2. Печатки остаточно відмінено 

19 квітня в «Голосі України» №71/2017 опубліковано Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та 

фізичними особами-підприємцями» від 23.03.2017р. №1982-VIII. 

Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто 20.07.2017р. 

Законом передбачено, що суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй 

діяльності печатки, проте її використання не є обов’язковим. 

Також уточнено, що відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого 

документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до 

органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у 

встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого 

суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи-підприємця. 

Окрім того, внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 

07.12.1984р. №8073-X, якими встановлено адміністративну відповідальність за вимогу 

посадової особи щодо наявності відбитку печатки суб’єкта господарювання на будь-якому 

документі, що ним подається до органу державної влади або органу місцевого 

самоврядування. 

Так, визначено, що орган державної влади або орган місцевого самоврядування не має права 

вимагати нотаріального засвідчення вірності документа у разі, якщо така вимога не 

встановлена законом. За таку вимогу або відмову у прийнятті документа у зв’язку з 

відсутністю на ньому печатки передбачено штраф від 50 до 100 н.м.д.г. (850–1700 грн.). 

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, 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. 

Таким чином, наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на 

документі не створює юридичних наслідків. 

Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюватиметься без одержання будь-

яких документів дозвільного характеру. 

 

3. Змінено положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку 
 

Із 03.01.2017р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» від 03.11.2016р. №1724-VIII, 

яким внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV (далі – Закон №996-XIV) у частині статусу первинних 

документів та вимог щодо їх складання. 

Відповідно наказом Міністерства фінансів «Про затвердження Змін до Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 11.04.2017р. №427 
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Положення приведено у відповідність до вимог Закону №996-XIV. Зокрема, згідно із 

вимогами Закону №996-XIV внесено такі зміни до наказу Міністерства фінансів України 

«Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку» від 24.05.1995р. №88: 

- вилучено норму, за якою первинні документи повинні бути складені в момент проведення 

кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. 

Наразі лише вказується,  що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 

первинні документи; 

- з обов'язкових реквізитів первинних документів виключено місце складання документа та 

електронний підпис; 

-  доповнено п.2.6: «Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість 

відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових 

регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента у терміни, встановлені 

законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації 

про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним 

чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, 

відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг. 

Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в 

порядку, визначеному національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

або міжнародними стандартами фінансової звітності»; 

- доповнено п.3.5: «У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо 

господарської операції, інформація про яку в минулих звітних періодах була перенесена до 

облікових регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом 

(актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься 

інформація про таку господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається шляхом 

коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім 

первинним документом (актом) та первинним документом, отриманим від контрагента.» 

- помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітності, що створені ручним 

способом, виправляються способом «червоного сторно», додаткових бухгалтерських 

проведень або коректурним способом; 

- змінено редакцію п.5.5: «Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообороту 

на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером або особою, на яку 

покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, вимоги яких щодо порядку 

подання до місця обробки необхідних документів та відомостей є обов'язковими для усіх 

підрозділів і служб підприємства.» 

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в «Офіційному 

віснику України» №41 (26.05.2017р.). 

 

4. Оновлено проект наказу щодо Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для 

зупинення реєстрації податкової накладної, та Переліку документів, достатніх для 

прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної у ЄРПН 

Оцінка ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН (далі – Реєстр), 

здійснюватиметься ДФС шляхом здійснення постійного автоматизованого моніторингу 

відповідності податкових накладних/розрахунків коригування Критеріям. 
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Всі податкові накладні, що подаються на реєстрацію в Реєстрі, перевірятимуться ДФС 

відповідно до низки ознак. У разі, якщо за результатами перевірки ДФС буде встановлено, 

що податкова накладна (розрахунок коригування) відповідає одній з наведених у проекті 

ознак, така податкова накладна/розрахунок коригування не підлягатиме моніторингу. 

У свою чергу, моніторинг податкової накладної/розрахунку коригування 

здійснюватиметься ДФС за такими Критеріями:  

1) обсяг постачання товару в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1.5 

або більше разів більше залишку різниці обсягу постачання такого товару, зазначеного у 

податкових накладних, зареєстрованих з 01.01.2017р. у Реєстрі, та обсягу придбання 

відповідного товару зазначеного в отриманих податкових накладних, зареєстрованих з 

01.01.2017р. у Реєстрі;  

та сума податку на додану вартість, зазначена у зареєстрованих з 01.01.2017р. у Реєстрі 

податкових накладних з придбання товарів таким платником податку з кодами згідно з 

УКТЗЕД, які визначаються згідно із пунктом 7 Критеріїв, більше 50 відсотків загальної суми 

податку на додану вартість, зазначеної у податкових накладних з придбання товарів таким 

платником податку і зареєстрованих з 01.01.2017р. у Реєстрі його контрагентами; 

2) відсутність дозвільних документів (відомостей, наданих ДФС уповноваженими на це 

органами; ліцензій, виданих органами ліцензування), які засвідчують право суб’єкта 

господарювання на провадження певного виду діяльності (дозвільні документи, ліцензії на 

здійснення відповідної діяльності, які відповідно до законодавства передбачені для 

виробництва або реалізації цих товарів/послуг) стосовно товарів/послуг, які зазначені 

платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі; 

3) відношення суми податку на додану вартість, вказаної у розрахунках коригування, з 

урахуванням розрахунку коригування для покупців, які не є платниками податку, 

зареєстрованих платником податку в Реєстрі у поточному місяці, що передбачає зменшення 

суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, до суми податку на додану 

вартість, сплаченої до зведеного бюджету у місяці, за який подано такі розрахунки 

коригування, більше 0.2. 

Перелік документів, достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про 

реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних: 

Для Критерію 1: 

- договори (зовнішньоекономічні контракти) з додатками, листування з контрагентами, 

митні декларації; 

- первинні документи щодо постачання товарів/послуг, зберігання й транспортування, 

навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи; 

- розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків; 

- рахунки-фактури (інвойси), акти приймання-передачі, надання послуг, накладні; 

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, 

паспорти якості, сертифікати відповідності тощо), наявність яких передбачена  договором 

або законодавством; 

- документальне підтвердження наявності трудових ресурсів, матеріально-технічних і 

технологічних можливостей для здійснення господарських операцій. 

Для Критерію 2: 

- договори (зовнішньоекономічні контракти) з додатками, листування з контрагентами, 

митні декларації; 
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- первинні документи щодо постачання товарів/послуг, зберігання й транспортування, 

навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи; 

- розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків; 

- рахунки-фактури (інвойси), акти приймання-передачі, надання послуг, накладні; 

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, 

паспорти якості, сертифікати відповідності тощо), наявність яких передбачена  договором 

або законодавством. 

Для Критерію 3: 

- договори (зовнішньоекономічні контракти) з додатками, листування з контрагентами, 

митні декларації; 

- первинні документи щодо постачання товарів/послуг, зберігання й транспортування, 

навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи; 

- розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків; 

- рахунки-фактури (інвойси), акти приймання-передачі, надання послуг, накладні; 

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, 

паспорти якості, сертифікати відповідності тощо), наявність яких передбачена  договором 

або законодавством; 

Копії документів повинні бути завірені належним чином. 

Проект розміщено за посиланням: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-

politika/2017-rik/72061.html. 

 

5. Рада зобов'язала керівників підприємств повідомляти військкомати про прийняття 

на роботу та звільнення військовозобов’язаних, а також сповіщати призовників про 

виклик їх до військкоматів 

Прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов'язок і 

військову службу». 

Законом поширено у тому числі на керівників підприємств, установ та організацій, 

незалежно від місця їх знаходження в Україні і наявності в їх адміністративно-

територіальних одиницях військових комісаріатів, обов’язок на вимогу військових 

комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військових 

комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк 

повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та 

звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов’язаних. 

Відповідні зміни внесено до ст.38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» від 25.03.1992р. №2232-XII. Чинною редакцією цієї статті відповідний обов’язок 

передбачено для адміністративно-територіальних одиниць, де немає військових комісаріатів. 

Закон прийнято з техніко-юридичними правками та станом на 23.05.2017р. не 

оприлюднений. 

  

http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/72061.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/72061.html
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Податок на прибуток 

 

1. Інвойс як підстава для оприбуткування імпортованих товарів: позиція ДФС 

У листі ГУ ДФС у м. Києві від 31.03.2017р. №6964/10/26-15-14-05-04-22 зазначено, що 

інвойс фактично є документом, згідно з яким проводиться оплата за товар. Однак рахунки-

фактури не фіксують господарську операцію, розпорядження або дозвіл на її проведення, а 

мають тільки інформаційний характер. При цьому у разі імпорту товару інвойс не містить 

достатньо інформації для його оприбуткування. Тому податківці рекомендують 

використовувати для оприбуткування імпортованого товару інформацію, наведену у ВМД. 

 

2. Чи оподатковується податком на доходи нерезидента послуги з проведення семінару?  

Відповідно до абзацу «й» п.п.141.4.1 п.141.4 ст.141 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) не підлягають оподаткуванню доходи нерезидента із 

джерелом походження з України у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості 

товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від 

такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із 

міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення. 

Таким чином, виплата резидентом на користь нерезидента доходу у вигляді компенсації 

вартості послуг із проведення семінару, наданих таким нерезидентом, не підлягає 

оподаткуванню відповідно до положень п.п.141.4.2 п.141.4 ст.141 ПКУ. 

 

3. Чи визнаються роялті платежі за використання комп’ютерної програми при їх 

отриманні автором-підприємцем? 

У разі, якщо платнику надано право на використання програмного забезпечення і умови 

використання не обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення 

не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання, то платіж за його 

використання підпадає під визначення роялті. 

Якщо платнику надано право на використання програмного забезпечення і умови 

використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення 

обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим 

споживачем»), то платіж за його використання не підпадає під визначення роялті. 

При цьому визначення «роялті», наведене в ПКУ, не передбачає таких ознак роялті, як спосіб 

поширення права на використання об’єктів права інтелектуальної власності (особисто 

автором або через посередників) та території поширення такого права (в межах країни або за 

кордоном). 

 

4. Чи виникають податкові різниці при заправці автомобілів працівників? 

У листі ДФС від 07.04.2017р. №7308/6/99-99-15-02-02-15 зазначено, що розд.III «Податок на 

прибуток підприємств» ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до 

оподаткування на різниці з придбання паливно-мастильних матеріалів, якими заправляються 

власні автомобілі працівників під час виконання ними трудових обов’язків. 

 



ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 
 

11 

 

5. Чи потрібно збільшувати фінансовий результат при наданні безповоротної 

фінансової допомоги?  

Згідно з листом ДФС від 04.04.2017р. №6984/6/99-99-15-02-02-15 при визначенні об'єкта 

оподаткування з податку на прибуток платник не повинен збільшувати фінансовий результат 

до оподаткування на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги юридичній 

особі – платнику податку на прибуток, яка оподатковується за базовою (основною) ставкою 

податку. 

 

6. Основні засоби передано для потреб військкомату: як нарахувати амортизацію? 

У листі ДФС від 28.03.2017р. №6386/6/99-99-15-02-02-15 надано роз’яснення щодо 

нарахування амортизації на основні засоби, передані юридичною особою військовим 

комісаріатам на підставі мобілізаційних повідомлень та нарядів. 

Згідно з пп.138.3.2 п.138.3 ст.138 ПКУ не підлягають амортизації та проводяться за рахунок 

відповідних джерел фінансування витрати на придбання або самостійне виготовлення 

невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів та витрати на ремонт, 

реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів, 

невиробничих нематеріальних активів. 

Терміни «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні активи» означають 

відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в 

господарській діяльності платника податку. 

Слід зазначити, що відповідно до пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 ПКУ господарською діяльністю 

вважається діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або 

реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і 

проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також 

через будь-яку іншу особу, яка діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, 

доручення та агентськими договорами. 

Отже, у разі, якщо основні засоби не використовуються платником податку на прибуток у 

власній господарській діяльності, податкова амортизація на такі основні засоби не 

нараховується. 

 

7. Про виправлення помилок у фінансовій звітності 

ДФС у Львівській області зазначила, що платник податку на прибуток може виправити 

помилки, виявлені у поданій до контролюючих органів фінансовій звітності, відповідно до 

правил бухгалтерського обліку. 

Так, згідно з п.4 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999р. №137 (далі – П(С)БО 

6) визначено, що виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у 

попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на 

початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку). 

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного 

відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (п.5 П(С)БО 6). 

Крім того, відповідно до п.20 П(С)БО 6 у примітках до фінансових звітів слід розкривати 

інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, зокрема зміст 
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і суму помилки, статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з 

метою повторного подання порівняльної інформації. 

З повним текстом роз’яснення можна ознайомитись за посиланням: http://lv.sfs.gov.ua/media-

ark/news-ark/292283.html 

  

8. Міністерство фінансів уточнило питання коригування фінансового результату до 

оподаткування на суми штрафів та пені підприємцю 

У листі від 10.04.2017р. №11210-09-10/9617 Мінфін проаналізувало висновки, викладені у 

листі ДФС від 03.03.2017р. №4486/6/99-99-15-02-02-15, та зазначило таке: платники податку 

на прибуток, які нараховують штрафи, пені, неустойки відповідно до цивільного 

законодавства та цивільно-правових договорів на користь підприємців – платників єдиного 

податку, повинні коригувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до 

пп.140.5.11 ПКУ. 

ДФС у листі від 18.04.2017р. №9772/7/99-99-15-02-02-17 погодилася з позицією Мінфіну та 

рекомендує з питань коригування фінансового результату до оподаткування на суми 

штрафних (фінансових) санкцій та пені, які перераховуються на користь ФОП, керуватися 

саме цим листом Мінфіну. Відповідно мають бути внесені зміни й у лист  №4486/6/99-99-15-

02-02-15. 

 

9. Щодо подання декларації з податку на прибуток при переході зі спрощеної на 

загальну систему оподаткування 

ДФС у листі від 05.04.2017р. №7102/6/99-99-15-02-02-15 звертає увагу, що платники єдиного 

податку, які з 1 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему 

оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за рік як 

новостворені платники. 

Даний період для них починається з дати переходу на загальну систему і закінчується 

31 грудня такого року, з огляду на положення абз.«а» п.137.5 ПКУ. 

У разі переходу платником єдиного податку на загальну систему оподаткування з 

01.04.2016 р. при декларуванні податку на прибуток за 2016 рік фінансовий результат до 

оподаткування визначається за правилами бухгалтерського обліку в періоді перебування 

такого платника на загальній системі оподаткування. 

Отже, платник податків надає податкову декларацію з податку на прибуток за звітний 

2016 рік, який починається 01.04.2016р. і закінчується 31.12.2016р. 

Цей платник податків разом з декларацією з податку на прибуток підприємств повинен 

надати фінансову звітність за 1 квартал і 2016 рік. 

У рядках 01 і 02 при заповненні декларації з податку на прибуток підприємств за 2016 рік 

мають бути враховані показники доходу від будь-якої діяльності і фінансового результату до 

оподаткування, визначені відповідно до правил бухгалтерського обліку, за період з 

01.04.2016р. по 31.12.2016р. 

Разом з тим платники податків «до 20-мільйонники» можуть не застосовувати коригувальних 

різниць відповідно до абз. 8 пп.134.1.1 ПКУ. 

 

 

http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/292283.html
http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/292283.html
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10. Коригування фінансового результату до оподаткування платником податку на 

прибуток, який перейшов зі сплати єдиного податку четвертої групи 

ДФС в листі від 21.04.2017р. №8494/6/99-99-15-02-02-15 зазначила, що винятків щодо 

незбільшення фінансового результату до оподаткування на суму доходу, отриманого на 

загальній системі оподаткування, як оплату за товари (роботи, послуги), що відвантажені 

(надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, для платників податку на 

прибуток, які перейшли зі спрощеної системи оподаткування – сплати єдиного податку 

4 групи, ПКУ не передбачено. 
 

11. Віднесення заборгованості з метою оподаткування до категорії «безнадійна» 

ДФС у листі від 12.04.2017р. №7737/6/99-99-15-02-02-15 нагадала, що ознаки безнадійної 

заборгованості для цілей застосування положень ПКУ визначено п.п.14.1.11 п.14.1 ст.14 

ПКУ. Відповідно до п.п. «є» п.п.14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ безнадійною заборгованістю 

вважається прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена 

внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового 

стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості. 

Виконавче провадження як завершальну стадію судового провадження і примусового 

виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) регулює Закон України  

«Про виконавче провадження» від 02.06.2016р. №1404-VIII (далі – Закон №1404-VIII). 

Підпунктами 2 та 6 п.1 ст.3 Закону №1404-VIII встановлено, що підлягають примусовому 

виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів, зокрема: 

- ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про 

адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених 

законом; 

- постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, у випадках, передбачених законом. 

Згідно з пп.2 та 7 ст.37 Закону №1404-VIII виконавчий документ повертається стягувачу, 

якщо: 

- у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем 

відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними; 

- стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, нереалізоване під час виконання 

рішення, за відсутності іншого майна, на яке можливо звернути стягнення; 

- у боржника відсутнє визначене виконавчим документом майно, яке він за виконавчим 

документом повинен передати стягувачу в натурі; 

- боржник – фізична особа (крім випадків, коли виконанню підлягають виконавчі документи 

про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням 

здоров’я, у зв’язку із втратою годувальника, а також виконавчі документи про відібрання 

дитини) чи транспортні засоби боржника, розшук яких здійснювався поліцією, не виявлені 

протягом року з дня оголошення розшуку. 

Про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску виконавець 

виносить постанову (п.4 ст.37 Закону №1404-VIII). 

Таким чином, у разі відсутності майна у боржника – фізичної або юридичної особи для 

повного погашення заборгованості визнання такої заборгованості безнадійною згідно з 

п.п.«є» п.п.14.1.11 п.14.1 ст 14 ПКУ можливе за умови, що здійснені виконавцем відповідно 

до Закону №1404-VIII заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними, а 
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інше майно у  боржника – відсутнє, що підтверджується постановою державного виконавця 

про повернення виконавчого документа у порядку і на умовах, визначених Законом                  

№1404-VIII. 

Крім того, заборгованість визнаватиметься безнадійною за умови відповідності такої 

заборгованості одній з ознак, наведених у п.п.14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ. 
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Податок на додану вартість 

 

1. Дії платника у разі порушення контрагентом термінів реєстрації податкових 

накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних 

Головне управління ДФС у Черкаській області пояснило, що робити платнику податку на 

додану вартість, якщо продавець товарів/послуг зареєстрував з порушенням термінів або 

взагалі не зареєстрував в ЄРПН податкові накладні і таким чином унеможливив формування 

податкового кредиту з ПДВ по операції. 

Так, у разі порушення продавцем товарів/послуг граничних термінів реєстрації в ЄРПН 

податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець таких товарів/послуг має 

право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою 

(додаток 8 до податкової декларації з ПДВ) на такого продавця. Виняток – щодо податкових 

накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена (п.201.16 ст.201 ПКУ). 

Право додати до декларації заяву із скаргою зберігається за покупцем протягом 

365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання декларації з ПДВ за 

звітний (податковий) період, у якому платникові не надано податкову накладну або 

порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкової накладної/ накладних. 

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що 

засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням відповідних товарів/послуг, або 

копії первинних документів, складених відповідно до Закону №996-XIV, що підтверджують 

факт отримання таких товарів/послуг. 

Надходження заяви із скаргою є підставою для проведення ДФС документальної перевірки 

продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за 

відповідною операцією. 

Термін проведення перевірки – протягом 90 календарних днів з дня надходження заяви із 

скаргою платника – покупця товарів/послуг (у 2016 році – протягом 15 днів). 

Щодо термінів включення суми ПДВ до складу податкового кредиту, якщо це не зроблено у 

відповідному звітному періоді з вини продавця, який несвоєчасно зареєстрував податкові 

накладні. 

Згідно з п.198.6 ст.198 ПКУ суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням 

товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких 

податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, 

відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано 

податкові накладні/розрахунки коригування в ЄРПН, але не пізніше, ніж через 

365 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до 

таких податкових накладних. Це стосується і платників, що застосовують касовий метод (у 

2016 року термін для вказаних платників – не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати 

списання коштів з банківського рахунку). 

І щодо відповідальності особи, яка зареєструвала з порушенням термінів або взагалі не 

зареєструвала в ЄРПН податкові накладні. Відповідно до ст.120-1 ПКУ у разі порушення 

термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН до платника ПДВ застосовуються 

штрафні санкції, що можуть сягати до 50 відсотків від суми податку на додану вартість у 

таких податкових накладних, залежно від кількості протермінованих днів. 
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При цьому у разі, якщо платник не скористається правом подати заяву зі скаргою протягом 

визначеного граничного періоду у 365 днів, ДФС не матиме підстави для проведення 

перевірки, а платник втратить право на включення до складу податкового кредиту суми ПДВ 

після проведення реєстрації продавцем податкових накладних. 

Повний текст роз’яснення доступний за посиланням: http://ck.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/294020.html. 

 

2. Механізм нарахування штрафу за невиправлення помилок в обов’язкових 

реквізитах податкової накладної 

Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної, що підлягає наданню 

покупцю – платнику ПДВ, та розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН 

протягом 365 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу у 

розмірі, передбаченому п.120 прим.1.1 ст.120 прим.1 ПКУ. 

Відповідно до п.116.1 ст.116 ПКУ у разі застосування контролюючими органами до платника 

податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів з питань 

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи, такому платнику податків надсилаються (вручаються) податкові 

повідомлення-рішення. 

На підставі п.2 розд. ІІ Порядку надіслання контролюючими органами податкових 

повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 28.12.2015р. №1204, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2016р. 

за №124/28254 (далі – Порядок №1204), відповідний структурний підрозділ контролюючого 

органу складає податкове повідомлення-рішення за формою «Н» – за порушення платниками 

ПДВ граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до 

податкових накладних в ЄРПН, встановлених ст.201 ПКУ. 

Відповідно до п.9 Порядку №1204 до податкового повідомлення-рішення додається зокрема 

розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) із зазначенням у ньому інформації, 

необхідної для їх визначення. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.16 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

3. Чи потрібно коригувати податкові накладні, складені до 16.03.2017р. без умовних 

кодів УКТ ЗЕД? 
 

ДФС у листі від 05.05.2017р. №88/6/99-99-15-03-02-15/ІПК пояснює, що відсутність у 

податкових накладних, складених та зареєстрованих у ЄРПН до 16.03.2017р., коду товару 

згідно з УКТ ЗЕД (за відсутності його у Митному тарифі України) не вважається помилкою. 

А отже, не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за таким 

документом. Відповідно, платник ПДВ не повинен після 16.03.2017р. складати до таких 

податкових накладних розрахунки коригування, аби зазначити у них код товару, якщо 

відсутні інші причини для коригування. 

 

 

 

 

https://news.dtkt.ua/ua/law/liability/43518?utm_source=news&utm_campaign=oldmain
https://news.dtkt.ua/ua/law/liability/43518?utm_source=news&utm_campaign=oldmain
http://zir.sfs.gov.ua/
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4. Позиція Міністерства фінансів щодо штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових 

накладних у 2017 році  

Міністерство фінансів України листом  від 14.04.2017р. №11310-09-10/10306 погодилося з 

позицією ДФС щодо штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, складених 

на неплатника податку. 

Таким чином, у разі порушення платником податку граничного строку реєстрації або 

відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених при визначенні податкових 

зобов'язань з податку на додану вартість відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ, до такого 

платника податку застосовуються штрафні санкції, визначені відповідно до ст.120 прим.1 

ПКУ, крім податкових накладних, складених відповідно до пп.«б» п.198.5 ст.198 ПКУ. 

 

5. Щодо списання коштів з електронного рахунку СЕА ПДВ 

ДФС у Житомирській області у листі від 31.03.2017р. №1193/6/06-30-12-01-19 нагадує, що 

відповідно до п.200.2 ПКУ для перерахування ПДВ до бюджету ДФС надсилає 

Держказначейству, в якому відкриті рахунки платників у СЕА ПДВ, реєстр платників, в 

якому зазначаються: 

- назва платника; 

- податковий номер та індивідуальний податковий номер платника; 

- звітний період; 

- сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. 

На підставі такого реєстру Держказначейство не пізніше останнього дня строку, 

встановленого ПКУ для самостійної сплати податкових зобов'язань, перераховує суми 

податку до бюджету. 

З метою обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до 

бюджетів, єдиного внеску органами ДФС відкриваються інтегровані картки платників (ІКП) 

за кожним платником та кожним видом платежу, який має сплачуватися такими платниками. 

ІКП містить інформацію про облікові операції та облікові показники, які характеризують 

стан розрахунків платника податків з бюджетами та цільовими фондами за відповідним 

видом платежу. 

Облік нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, 

єдиного внеску відображається в ІКП окремими обліковими операціями в хронологічному 

порядку. При цьому кожна операція фіксується в окремому рядку із зазначенням виду 

операції та дати її проведення. 

Інформаційна система органів ДФС після відображення облікової операції забезпечує 

автоматичне проведення в ІКП розрахункових операцій. 

У разі наявності у платника податкового боргу кошти, що надходять від такого платника або 

в результаті стягнення боргу органами ДФС, зараховують за черговістю виникнення боргу 

незалежно від напряму сплати, що визначив платник: 

1) насамперед – кошти зараховуються в рахунок погашення основної суми боргу; 

2) далі – в рахунок погашення штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на такий борг; 

3) в останню чергу – в рахунок погашення пені, нарахованої на такий борг. 

 

http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/9681-10306.html
http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/9681-10306.html
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6. Чи складається зведена податкова накладна у разі здійснення операцій з 

безперервного постачання товарів/послуг одному покупцеві в межах двох різних угод 

протягом місяця? 

При постачанні товарів два чи більше разів на місяць одному контрагенту може бути 

складена зведена податкова накладна. При цьому визначення ритмічного характеру 

постачання залежить лише від факту постачання товарів/послуг одному покупцю два та 

більше разів на місяць і не залежить від того, за одним або за різними договорами воно 

здійснене. 

У разі здійснення операцій з безперервного постачання товарів/послуг одному покупцеві в 

межах двох різних угод протягом місяця може бути складена зведена податкова накладна, 

заповнення якої здійснюється відповідно до вимог Порядку заповнення податкової 

накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форми 

податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 31.12.2015р. №1307, 

яким, зокрема, передбачено, що у разі складання зведеної податкової накладної в графі 

«Зведена податкова накладна» робиться помітка «X». 

У графі 2 зведеної податкової накладної зазначається вся номенклатура поставлених 

протягом місяця товарів/послуг. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.16 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

7. Складання зведеної податкової накладної при касовому методі обліку (при 

постачанні електроенергії, послуг ЖКГ тощо) 

Протягом звітного (податкового) періоду платники ПДВ, які застосовують касовий метод 

визначення податкових зобов’язань відповідно до п.44 підрозд.2 розд.XX ПКУ, мають право 

складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові 

накладні: 

- на кожного платника податку, з яким постачання має безперервний або ритмічний 

характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця; 

- на постачання особам, не зареєстрованим платниками податку, з урахуванням усієї суми 

отриманих коштів, отриманих від таких осіб протягом місяця. 

Для платників податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до 

п. 187.10 ст.178 ПКУ, можливість складання зведених податкових накладних ПКУ не 

передбачена. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.16 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

8. Чи випливає на об’єкт оподаткування ПДВ надходження помилково зарахованих 

коштів на рахунок підприємства у разі їх повернення протягом 5-ти днів? 

ДФС у Дніпропетровській області в індивідуальній податковій консультації від 12.05.2017р. 

№151/ІПК/10/04-36-12-01-16 зазначає, що помилкове списання/зарахування коштів – це 

списання/зарахування коштів, унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх 

списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного 

отримувача. 

Підприємства (незалежно від форм власності) мають повертати платникам у 5-денний термін 

помилково зараховані на їхні рахунки кошти. Якщо власник рахунку не повернув у 

http://zir.sfs.gov.ua/
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зазначений термін помилково одержані кошти, то їх повернення має здійснюватись у 

загальному претензійно-позовному порядку. 

Якщо між підприємствами існують договірні відносини щодо постачання товарів/послуг, то 

на дату надходження коштів на банківський рахунок у платника податку відповідно до ст.187 

ПКУ виникають податкові зобов'язання з ПДВ. При цьому на дату надходження коштів 

платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з 

дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного 

підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ 

термін. Одночасно на дату повернення коштів підприємство повинно скласти розрахунок 

коригування до податкової накладної та зменшити податкові зобов'язання після реєстрації 

його в ЄРПН. 

У разі відсутності договірних відносин між суб'єктами господарювання та повернення 

помилково зарахованих на поточний рахунок коштів у 5-денний термін податкові 

зобов'язання з ПДВ у підприємства не виникають. 

Тобто грошові кошти, помилково зараховані на поточний рахунок підприємства, не 

підлягають оподаткуванню ПДВ у разі виконання таких умов: 

- відсутність договірних відносин між суб'єктами господарювання; 

- повернення коштів у встановлений для таких випадків 5-денний термін. 

 

9. Чи виникає об’єкт оподаткування ПДВ у разі списання нематеріальних активів за 

власним рішенням платника податків? 

При здійсненні операцій зі списання нематеріального активу у зв’язку з неможливістю 

отримання надалі економічних вигід від його використання платник податку повинен 

врахувати норми п.198.5 ПКУ та нарахувати податкові зобов’язання. 

При здійсненні операцій із списання нематеріального активу в разі його вибуття внаслідок 

безоплатної передачі нараховуються податкові зобов’язання відповідно до п.185.1 ПКУ та 

база оподаткування ПДВ визначається згідно з п.188.1 ст.188 ПКУ. При цьому податкові 

зобов’язання відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ не нараховуються. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.04 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

10. Порядок заповнення граф 6 та 7 податкової накладної у разі виконання будівельних 

робіт 

ДФС у Дніпропетровській області надала роз’яснення щодо порядку заповнення граф 6 

«Кількість (об’єм, обсяг)» та 7 «Ціна постачання» в податковій накладній у разі 

використання первинних документів форми №КБ-2 (Акт приймання виконаних будівельних 

робіт) та КБ-3 (Довідка про вартість виконаних робіт та витрати). 

Так, згідно із п.16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку 

заповнення податкової накладної» від 31.12.2015р. №1307 (далі – Порядок №1307), у разі 

постачання послуги заповнюється графа 3.3 податкової накладної, в якій зазначається код 

послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП). Платники 

податку мають право зазначати код послуги з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири 

перші цифри відповідного коду. 

http://zir.sfs.gov.ua/
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До граф 4 та 5 вносяться дані щодо одиниці виміру товарів/послуг. Графи 4 та 5 податкової 

накладної заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць 

вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної. 

У графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку 

(українське), зазначеної у КСПОВО. У разі якщо товар/послуга, що постачається, має 

одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці 

вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у 

первинних документах. 

У графі 5 – код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО. У разі, 

якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в КСПОВО, графа 

5 не заповнюється. 

До графи 6 вносяться дані щодо кількості (об’єму, обсягу) постачання товарів/послуг. У разі 

складання податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що 

надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, у графі 6 

податкової накладної зазначається «1». У разі складання податкової накладної на часткове 

постачання послуги або на суму попередньої оплати частини вартості послуги у графі 6 

зазначається відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. 

Наприклад, у разі постачання частини послуги, яка відповідає половині обсягу, вказаного у 

договорі, або у разі отримання суми попередньої оплати у розмірі половини договірної 

вартості послуги у графі 6 вказується число «0,5». 

До графи 7 податкової накладної відноситься ціна постачання одиниці товару/послуги без 

урахування податку на додану вартість. Дана графа заповнюється  у гривнях з копійками, 

якщо інше не передбачено чинним законодавством. 

Повний текст роз’яснення доступний за посиланням: http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-

konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/72008.html 

 

11. Який код зазначати у податковій накладній у разі постачання теплової енергії? 

ДФС у Дніпропетровській області надала роз’яснення щодо порядку заповнення податкової 

накладної у разі постачання теплової енергії. Так, якщо постачання теплової енергії 

здійснюється на підставі договору купівлі-продажу, тоді таке постачання є постачанням 

товару. 

У зв’язку з тим, що в УКТ ЗЕД відсутній такий товар, як теплова енергія, у переліку умовних 

кодів товарів, які оприлюднено на офіційному веб-сайті ДФС, для цього товару передбачено 

умовний код – «00401». Тому в податковій накладній, складеній у разі постачання теплової 

енергії, потрібно вказувати код товару «00401». 

При цьому, оскільки відповідно до положень ПКУ операції з постачання теплової енергії 

визначено як «постачання товарів», то відображення в податкових накладних коду послуги 

3530 «Постачання пари та кондиційованого повітря» згідно з ДКПП не відповідає нормам 

чинного податкового законодавства. 

Повний текст роз’яснення доступний за посиланням: http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-

konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71797.html. 

 

 

 

http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/72008.html
http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/72008.html
http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71797.html
http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71797.html
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12. Виправлення помилки у разі зазначення у податковій накладній неправильного 

ІПН покупця  

Якщо в податковій накладній було неправильно зазначено індивідуальний податковий номер 

(далі – ІПН) покупця, продавець повинен скласти розрахунок коригування до такої 

податкової накладної. 

Відповідний розрахунок коригування протягом 365 календарних днів з дати його складання 

підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, чий «неправильний» ІПН був зазначений у 

графі «ІПН покупця». 

Водночас у разі несвоєчасної реєстрації таким платником розрахунку коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних до нього застосовується відповідальність, 

передбачена ст.1201 ПКУ. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.16 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

13. Чи будуть штрафи за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН податкової накладної, 

складеної для виправлення помилки в ІПН покупця? 

У разі реєстрації в ЄРПН із порушенням граничного строку, передбаченого для такої 

реєстрації, нової податкової накладної, складеної з метою виправлення помилки в полі 

«Індивідуальний податковий номер покупця», до продавця/постачальника товарів/послуг 

застосовується фінансова відповідальність, передбачена ст.120-1 ПКУ.  

Тобто якщо з дати виникнення податкових зобов’язань, на яку складається як податкова 

накладна з помилкою, так і нова податкова накладна, до моменту реєстрації в ЄРПН 

останньої минув граничний строк для такої реєстрації, то до платника ПДВ буде застосовано 

штраф.  

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.16 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

14. Порядок заповнення графи 3.3 податкової накладної 

До графи 3.3 податкової накладної вносяться дані щодо коду послуги згідно з ДКПП. Графа 

3.3 заповнюється на всіх етапах постачання послуг. 

Платники податку, зокрема, мають право зазначати код послуги згідно з ДКПП не повністю, 

але не менш ніж  перші 4 цифри відповідного коду. 

Ведення ДКПП здійснює Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології 

вимірювальних і управляючих систем» Держспоживстандарту України. При визначенні коду 

послуги слід користуватися ДК 016:2010. 

ДКПП складається із 3-х блоків, перший із яких – блок ідентифікації, який побудовано за 

ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Розподіл секцій 

на розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії, позиції, типи й підтипи позначено 

цифровими кодами. 

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у ДКПП 

відповідає такій схемі: 

ХХ – розділ; 

ХХ.Х – група; 
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ХХ.ХХ – клас; 

ХХ.ХХ.Х – категорія; 

ХХ.ХХ.ХХ – підкатегорія; 

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ – позиція; 

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х – тип; 

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ – підтип. 

Таким чином, з метою заповнення коду послуги (наприклад, послуги, пов’язані з 

лісівництвом) у графі 3.3 податкової накладної потрібно відобразити відповідний код 

послуги у форматі не менше 4-х знаків – 02.40. Якщо платник ПДВ указує повністю код 

послуги, то графа 3.3 повинна містити відповідне позначення у форматі 02.40.10-00.00. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.16 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

15. Порядок зазначення в податковій накладній коду послуги згідно з Державним 

класифікатором продукції та послуг – роз'яснення від ДФС 

Представники органів ДФС на прикладі пояснили, яким чином визначається код послуг 

згідно з ДКПП. А принагідно й нагадали, що помилка під час зазначення обов’язкових 

реквізитів податкової накладної тягне за собою застосування штрафу в розмірі 170 грн. та 

зобов’язання виправити такі помилки.  

Приклад визначення коду послуги доступний за посиланням: 

http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71875.html 

 

16.  Заповнення коду товару у податковій накладній у разі його відсутності в УКТ ЗЕД 

Коди товарів, які необхідно вказувати при складанні податкових накладних, затверджені 

Законом України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013р. №584-VII. 

Якщо ж відповідного коду для відображення у ПН продукції та товарів платник ПДВ не 

знайшов, він має право згідно з Порядком №1307 зазначити умовний код, встановлений 

ДФС.  

У листі податківці наводять порядок визначення та опублікування умовних кодів товарів. 

Так, умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, визначає ДФС та забезпечує їх 

оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку 

при складанні податкових накладних. Довідник умовних кодів товарів, які відсутні в УКТ 

ЗЕД, розміщено на офіційному веб-порталі ДФС та доступний за посиланням: 

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/288992.html. 

Якщо серед цих умовних кодів немає коду для вашого товару, то потрібно звертатися до 

ДФС для його визначення та опублікування. 

 

17. Особливості зазначення одиниці виміру у графі 4 податкової накладної  

У графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку 

(українське), зазначеної у КСПОВО. 

У разі складання зведених податкових накладних у графі 4 вказується «грн». 

http://zir.sfs.gov.ua/
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Якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, то у 

графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке 

використовується для обліку та відображається у первинних документах. 

У разі, якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в 

КСПОВО, то графа 5 не заповнюється. 

Враховуючи те, що постачання товару, ціну якого при придбанні було встановлено, 

наприклад, за вагову одиницю (кілограм, тонну тощо), може здійснюватися за ціною за 

кількісну одиницю (штуку тощо) такого товару, то одиниця виміру, вказана у графі 4 

податкової накладної, складеної на операцію з постачання товару, може відрізнятися від 

одиниці виміру, що вказана у податковій накладній, отриманій платником податку при 

придбанні такого товару. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.16 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

18. Визначення кількості знаків після коми при заповненні податкових накладних  

ДФС у Івано-Франківській області надала роз’яснення щодо порядку скорочення та 

округлення вартісних і кількісних показників податкової накладної.  

Відповідно до п.4 Порядку №1307 усі графи податкової накладної, що мають вартісні 

показники, заповнюються в гривнях з копійками. 

Водночас п.16 Порядку №1307 передбачено, що графа 7 заповнюється у гривнях з 

копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством. 

Тобто графа 7 податкової накладної повинна містити цифрове значення, що має не більше 

двох знаків після коми. В окремих випадках, коли ціни (тарифи) затверджено відповідними 

рішеннями уряду, у графі 7 податкової накладної може зазначатися числове значення з 

більшою кількістю знаків після коми. 

Таким чином, вартісні показники податкової накладної повинні містити не більше двох 

знаків після коми (крім показника графи 7, якщо для нього інше передбачено чинним 

законодавством). 

При цьому Порядком №1307 не визначено обмеження щодо кількості знаків, яку можуть 

містити після коми кількісні показники, що зазначаються у графі 6 податкової накладної, а 

також правила округлення як вартісних, так і кількісних показників, отриманих внаслідок 

розрахунку. 

Необхідною кількістю знаків після коми у кількісному показнику вважається така кількість, 

якої достатньо для правильного розрахунку вартісного показника у графі 10 податкової 

накладної та рядків I-IX розділу А податкової накладної. 

Розрахунок вартісного показника, у якому внаслідок добутку показників граф 6 та 7 

податкової накладної отримується число, у якому кількість знаків після коми перевищує два, 

вважається правильним, якщо з метою скорочення такої кількості знаків до другого знаку 

після коми округлення не призводить до збільшення такого знаку на «1» (одиницю). 

Повний текст роз’яснення доступний за посиланням: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/295342.html. 

 

19. Оподаткування ПДВ операції з оренди сервера в нерезидента 

http://zir.sfs.gov.ua/
http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/295342.html
http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/295342.html
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ДФС у листі від 28.03.2017р. №6312/6/99-99-15-02-02-15 щодо оподаткування платежів за 

оренду сервера у нерезидента зазначила таке. 

Відповідно до п.180.2 ст.180 ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до 

бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними 

представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг 

розташоване на митній території України, є отримувач послуг. 

Правила оподаткування ПДВ послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання 

яких розташоване на митній території України, визначено ст.208 ПКУ. 

Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на 

митній території України, нараховує ПДВ за основною ставкою податку на базу 

оподаткування, визначену згідно з п.190.2 ст.190 ПКУ (п.208.2 ст.208 ПКУ). 

При цьому отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування 

правил розділу V ПКУ, зокрема щодо сплати податку (п.208.5 ст.208 ПКУ). 

Таким чином, особа, яка отримує послуги від нерезидента, місце постачання яких визначено 

на митній території України, є податковим агентом такого нерезидента в частині 

нарахування та сплати ПДВ до бюджету за такою операцією. 

 

20. Включення до податкового кредиту податкової накладної при касовому методі  

Якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основні фонди, що 

призначаються для їх використання в операціях, за якими застосовується касовий метод 

податкового обліку, то суми ПДВ включаються до податкового кредиту на підставі 

зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної за умови їх оплати. 

Коли ж оплата за товари/послуги на підставі однієї податкової накладної здійснюється в 

різних звітних податкових періодах, то суми ПДВ відносяться до податкового кредиту тих 

звітних періодів, у яких відбувається списання коштів із банківського рахунку (видачі з каси) 

платника податку чи надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що 

підлягають поставці) йому товарів/послуг. 

Водночас відповідно до п.198.6 ПКУ платник податку має право віднести таку суму ПДВ до 

податкового кредиту в будь-якому наступному звітному періоді, але не пізніше ніж через 

365 календарних днів з дати складання податкової накладної/розрахунку коригування до 

податкової накладної. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.23 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/.  

 

21. Виправлення помилки у даті складання податкової накладної 

ДФС в індивідуальній податковій консультації від 05.05.2017р. №89/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

зазначає, що у разі здійснення платником ПДВ – постачальником (продавцем) товарів/послуг 

операції з постачання товарів/послуг, податкова накладна, складена іншою датою, ніж дата 

виникнення «першої події» за такою операцією, є помилково складеною податковою 

накладною. 

При цьому помилка у даті складання податкової накладної не може бути виправлена шляхом 

подання розрахунку коригування із зазначенням правильної дати складання такої податкової 

накладної. 

http://zir.sfs.gov.ua/
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Отже, якщо платником податку при здійсненні операції з постачання товарів/послуг було 

складено податкову накладну іншою датою, ніж дата виникнення «першої події» за такою 

операцією, тобто помилкову податкову накладну, то з метою виправлення допущеної 

помилки на дату її виявлення такий платник податку може скласти розрахунок коригування 

до такої помилкової ПН, в якому усі числові показники зазначити зі знаком «-». Такий 

розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) 

товарів/послуг, на якого було складено таку помилкову податкову накладну, з дотриманням 

визначених ПКУ термінів реєстрації. 

Одночасно з цим платник податку має скласти нову податкову накладну за такою операцією 

із зазначенням дати складання, що відповідає даті настання «першої події» за такою 

операцією. Ця податкова накладна підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН таким платником 

податку з урахуванням термінів, встановлених ПКУ для такої реєстрації. 

При цьому ст.120-1 ПКУ передбачено відповідальність за порушення строків реєстрації 

податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН та допущення помилок при 

зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної. 

 

22. Чи складається розрахунок коригування до зведеної податкової накладної у разі 

повернення товару до моменту складання такої податкової накладної? 

Зведена податкова накладна складається не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено 

постачання. Таким чином, якщо до моменту складання продавцем зведеної податкової 

накладної відбулась зміна податкових зобов’язань продавця у зв’язку з поверненням 

покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми 

ПДВ у зведеній податковій накладній таким продавцем зазначаються загальною сумою, що 

відповідає фактичній сумі поставлених покупцю товарів (послуг). 

При цьому розрахунок коригування до такої податкової накладної не складається. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.16 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

23. Чи оподатковується ПДВ відшкодування працівником вартості телефонних 

розмов? 

Якщо платник не може підтвердити виробничий характер телефонних переговорів або 

телефонні переговори проводилися працівниками в особистих цілях, то згідно з п.198.5 

ст.198 ПКУ платник зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання. 

При цьому при отриманні від працівника платника податків компенсації вартості послуг 

зв’язку додаткового об’єкта оподаткування податком на додану вартість не виникає. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.04 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

24.  ДФС про порядок оподаткування ПДВ операції платника податку з постачання 

товарів/послуг своїм робітникам та іншим особам (профспілка і співробітники) на 

безоплатній основі 

ДФС в індивідуальній податковій консультації від 10.05.2017р. №96/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

зазначила, що операція з безоплатної передачі товарів/послуг платником ПДВ згідно зі ст.185 

http://zir.sfs.gov.ua/
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ПКУ є об’єктом оподаткування ПДВ, база оподаткування ПДВ при здійсненні якої 

визначається за правилами, встановленими п.188.1 ст.188 ПКУ. 

Водночас, якщо вартість безоплатно переданих товарів (подарунків до свят і корпоративних 

змагань) робітникам та наданих послуг (перевезення, водопостачання, опалення та 

електроенергія) іншим особам (профспілка і співробітники), придбаних з ПДВ (сума 

нарахована (сплачена) та включена до складу податкового кредиту): 

включається до вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно 

виготовлених товарів/послуг та компенсується їх споживачами, збільшуючи при цьому базу 

оподаткування ПДВ – такі товари/послуги вважаються використаними в оподатковуваних 

операціях. А отже, передача/надання таких товарів/послуг не розглядається як окрема 

операція з постачання (у тому числі з безоплатного постачання) товарів/послуг, яка підлягає 

оподаткуванню ПДВ; 

не включається до вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно 

виготовлених товарів/послуг – така передача/надання товарів/послуг розглядається як 

операція з безоплатного постачання товарів/послуг. А отже, вона буде об’єктом 

оподаткування ПДВ (у загальновстановленому порядку, виходячи із бази оподаткування 

ПДВ, визначеної п.188.1 ПКУ). За такою операцією платник податку зобов’язаний скласти 

дві податкові накладні та зареєструвати їх в ЄРПН. 

Крім того, при нарахуванні платником податку податкових зобов’язань з ПДВ, виходячи із 

бази оподаткування ПДВ згідно з п.188.1 ст.188 ПКУ (як у разі включення безоплатно 

переданих/наданих товарів/послуг до складу вартості оподатковуваних операцій з 

постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг, так і у разі визнання 

безоплатно переданих/наданих товарів/послуг окремою операцією з постачання 

товарів/послуг), додаткового нарахування ПЗ з ПДВ відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ не 

здійснюється. 

 

25. Податкова накладна повинна складатися за щоденними підсумками операцій до 

кожного касового апарата окремо 

Якщо платник ПДВ, до складу якого входять філії та/або структурні підрозділи, не делегував 

їм право складання податкових накладних, та при цьомутакі філії та/або структурні 

підрозділи здійснюють операції з використанням касових апаратів, то податкова накладна 

повинна складатися за щоденними підсумками операцій до кожного касового апарата 

окремо. При цьому такі податкові накладні складаються від імені платника податку 

(головного підприємства). 

Повний текст роз’яснення доступний за посиланням: http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/295672.html. 

 

26. Чи є об’єктом оподаткування ПДВ сума витрат, понесена орендарем у зв’язку з 

поліпшенням об’єкта оренди при його поверненні орендодавцю? 

Якщо витрати на поліпшення об’єкта оренди проведено за згодою орендодавця та не 

компенсовано орендарю, то при поверненні об’єкта оренди вартість поліпшення вважається 

безоплатно наданою послугою та підлягає оподаткуванню податком на додану вартість за 

основною ставкою, виходячи з ціни придбання товарів/послуг, використаних для такого 

поліпшення. 

Якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про надання орендодавцем 

орендарю компенсації витрат орендаря на поліпшення об’єкта оренди, то суми коштів, 

сплачених (відшкодованих, компенсованих) за такими договорами, є окремою операцією з 

http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/295672.html
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надання послуги з поліпшення основних фондів, розглядаються як окремий об’єкт 

оподаткування та підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 101.04 категорії 101 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

27. Чи нараховується ПДВ у разі ліквідації об’єкта основних засобів не за рішенням 

платника податків? 

ДФС в індивідуальній податковій консультації від 03.05.2017р. №52/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

зазначила, що згідно з п.189.9 ст.189 ПКУ у разі, якщо основні виробничі або невиробничі 

засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей 

оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих 

засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. 

Відповідно до ч.2 п.189.9 ст.189 ПКУ норма цього пункту не поширюється на випадки, коли 

основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або 

зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така 

ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних 

виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або 

коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, 

розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший 

спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням. 

Згідно з пп.14.1.191 п.14.1 ст.14 ПКУ не є постачанням товарів випадки, коли основні 

виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або 

зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли 

така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення 

необоротних активів, або коли платник податку надає контролюючому органу відповідний 

документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, 

внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням. 

Таким чином, підставою для застосування вимог ч.2 п.189.9 ст.189 ПКУ стосовно 

ненарахування податкових зобов'язань при ліквідації основних засобів є причина їх 

ліквідації, зокрема знищення або зруйнування основних засобів внаслідок дії обставин 

непереборної сили, або коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому 

числі в разі викрадення основних засобів, за умови підтвердження таких обставин відповідно 

до законодавства. 

Стосовно документів, що підтверджують ліквідацію, знищення, розібрання або перетворення 

основного засобу у випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, 

то їх перелік залежить від самої причини ліквідації. 

Такими документами можуть бути відповідні довідки з Торгово-промислової палати про 

настання обставин непереборної сили, довідки з відповідних правоохоронних органів (їх 

підрозділів) про викрадення основних засобів, їх знищення внаслідок пожежі тощо. 

При цьому застосування вимог ч.2 п.189.9 ст.189 ПКУ стосовно ненарахування податкових 

зобов'язань при ліквідації основних засобів може здійснюватися лише за умови наявності на 

момент такої ліквідації відповідного документального підтвердження, передбаченого 

вказаним пунктом. 
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28. Перевірити інформацію про стан відшкодування ПДВ можна на сайті 

Держказначейства 

Державна казначейська служба України повідомила, що з 17.05.2017р. з власної ініціативи 

буде оприлюднювати інформацію про стан перерахування платникам податку узгоджених 

сум бюджетного відшкодування ПДВ відповідно до отриманої від Міністерства фінансів 

України інформації з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ. 

Зазначена інформація в Excel-форматі буде публікуватися на офіційному веб-сайті 

Державної казначейської служби України у рубриці «Податок на додану вартість» у день 

проведення операцій перерахування узгоджених сум бюджетного відшкодування ПДВ 

платникам податку. 

 

29. Штраф за завищення від’ємного значення сум ПДВ  

ДФС у Тернопільській області нагадує, що відповідно до вимог п.58.1 ст.58 ПКУ, якщо за 

результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт, зокрема, завищення 

розміру від’ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником 

податків, контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове 

повідомлення-рішення. 

Якщо контролюючий орган під час перевірки встановлює факт завищення платником 

податку від’ємного значення сум ПДВ, яке залишилося непогашеним станом на 1 липня 2015 

року в податковій звітності з податку на додану вартість, що призвело до завищення суми 

податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки 

коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначеної 

п.200 прим.1.3 ст.200 прим.1 ПКУ, до такого платника податку, крім штрафів, передбачених 

ст.123 ПКУ, застосовується штраф у розмірі 10 відсотків суми завищення від’ємного 

значення. 

Штрафні санкції, передбачені ст.123 ПКУ, застосовуються у випадках, якщо за результатами 

перевірки зменшено залишок від’ємного значення ПДВ та внаслідок цього зменшено суму 

бюджетного відшкодування або донараховано суму податкового зобов’язання з ПДВ. 

Повний текст роз’яснення доступний за посиланням: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/292211.html. 
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ПДФО, ЄСВ та військовий збір 

 

1. Як оподаткувати подарунок фізичній особі-нерезиденту? 

Вартість подарунка, отриманого платником податку – фізичною особою-нерезидентом від 

юридичної особи-резидента, включається до загального місячного оподатковуваного доходу 

платника податку-нерезидента й обкладається ПДФО на загальних підставах. Податковий 

агент під час нарахування (виплати) на користь фізичної особи-нерезидента доходу у вигляді 

подарунка у формі №1ДФ зобов'язаний відобразити реєстраційний номер облікової картки 

платника податків. 

Додатково зазначимо, що документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених 

п.70.12 ПКУ, які не мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України (п.70.13 ПКУ). 

 

2. Закон про понижену ставку ПДФО при виплаті дивідендів набув чинності 

14 квітня 2017 року в «Голосі України» №69/2017р. опубліковано Закон щодо вступу в дію 

пониженої ставки ПДФО з дивідендів у разі їх нарахування та виплати неплатниками 

податку на прибуток. 

Нагадаємо, сам Закон було прийнято Верховною Радою України 23.03.2017р. 

Законом, зокрема, передбачено: 

- на період проведення АТО для платників податків, місцезнаходженням (місцем 

проживання) яких станом на 14.04.2014р. була тимчасово окупована територія та/або 

територія населених пунктів на лінії зіткнення і які станом на 01.01.2017р. не змінили своє 

місцезнаходження (місце проживання) із зазначених територій на іншу територію України: 

1) зупиняється нарахування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені за 

несвоєчасне погашення визначених станом на 14.04.2014р. грошових зобов’язань; 

2) зупиняється застосування норм ст.59, 60 (у частині податкових вимог), 87-101 ПКУ; 

- заборонено повернення нарахованих та сплачених за період проведення АТО: 

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

б) 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. 

Також Законом підкориговано норму, згідно з якою під час нарахування (виплати) фізичним 

особам-підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово 

окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними 

підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які 

нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи у джерела 

виплати. 

 

3. Ставки ПДФО, за якими оподатковується спадщина, отримана після 1 січня 2017 

року 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області зазначає, що спадщина, отримана 

спадкоємцями після 01.01.2017р., відповідно до п.174.2 ст.174 ПКУ, з урахуванням змін, 

внесених Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
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оподаткування спадщини» від 23.02.2017р. №1910-VIII (далі – Закон №1910-VIII), підлягає 

оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за такими ставками: 

 ► за нульовою ставкою: 

- об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого 

ступенів споріднення; 

- вартість власності у вигляді об’єктів рухомого та нерухомого майна, готівки або коштів, що 

успадковується особою, яка є інвалідом першої групи або має статус дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності у вигляді об’єктів 

рухомого та нерухомого майна, що успадковуються дитиною-інвалідом; 

- грошові заощадження, поміщені до 02.01.1992р. в установи Ощадного банку СРСР та 

державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні 

папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної 

внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, 

сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в 

установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, 

погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем; 

 ► за ставкою 5%: 

- вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами 

сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення; 

 ► за ставкою 18%: 

- для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-

нерезидента, та для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-

нерезидентом від спадкодавця-резидента. 

Звертаємо увагу, що до прийняття Закону №1910-VIII об’єкти спадщини, що 

успадковувалися спадкоємцями, які є членами сім’ї спадкодавця другого ступеня 

споріднення, оподатковувалися за ставкою 5%. Нульова ставка оподаткування розпочинає 

застосовуватись тільки до об’єктів спадщини, отриманих зазначеною категорією осіб після 

01.01.2017р.. 

Нагадуємо, що відповідно до п.п.14.1.263 п.14.1 ст.14 ПКУ, з урахуванням змін, внесених 

Законом №1910-VIII: 

- членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік 

або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені; 

- членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та 

сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки. 

 

4. Щодо оподаткування доходів, які сплачуються підприємцям з тимчасово окупованих 

територій  

ГУ ДФС у м. Києві в листі від 31.03.2017р. №7121/10/26-15-13-01-12 зазначає, що відповідно 

до пп.38.9 п.38 підрозд.10 розд.XX ПКУ під час нарахування (виплати) фізичним особам-

підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (незалежно 

від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб'єкт 

господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, 

зобов'язані утримати податок на доходи у джерела виплати. 
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При цьому на таких осіб не поширюється дія п.177.8 ст.177 ПКУ, відповідно до якого під час 

нарахування (виплати) фізичній особі-підприємцю доходу від здійснення нею 

підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які 

нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, 

якщо фізичною особою-підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що 

підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької 

діяльності. 

Порядок оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку на 

доходи податковим агентом встановлено п.168.1 ст.168 ПКУ. 

Відповідно до п.п.168.1.1 п.168.1 ст.168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, 

надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати 

податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в 

ст.167 ПКУ. 

Отже, якщо фізична особа-підприємець, місцезнаходженням або місцем проживання якої є 

тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії 

зіткнення (незалежно від системи оподаткування), отримує дохід від здійснення нею 

підприємницької діяльності то суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які 

нараховують (виплачують) такий дохід, зобов'язані утримати податок на доходи фізичних 

осіб за ставкою, визначену в ст.167 ПКУ та військовий збір  у розмірі 1,5 відсотка. 

 

5. Нарахування ЄСВ на зарплату інваліда, якщо довідку МСЕК подано в середині 

місяця 

Якщо працівник надав копію довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії  

про встановлення групи інвалідності не з першого робочого дня місяця, то вимога щодо 

нарахування ЄСВ, виходячи з розміру мінімальної зарплати, не застосовується. 

Юридична особа-роботодавець нараховує ЄСВ на фактично нарахований дохід: 

- до дати одержання копії довідки МСЕК – у розмірі 22%; 

- з дати одержання довідки МСЕК – у розмірі 8,41%. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 301.04.01 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

6. ЄСВ із заробітної плати працівників з інвалідністю, які працюють неповний робочий 

день 

У листі від 06.04.2017р. №7121/6/99-99-13-02-03-15 ДФС зазначає, що роботодавці, зокрема 

підприємства, установи та організації, інші юридичні особи нараховують єдиний внесок 

працюючим інвалідам на суми фактично нарахованої заробітної плати у розмірі 8,41 

відсотка. 

 

 

7. Нарахування ЄСВ на зарплату працівника, який протягом місяця працював і як 

сумісник, і як основний працівник 

Якщо працівник протягом календарного місяця працював на одному підприємстві як за 

основним місцем роботи, так і за сумісництвом й отримав загальну суму доходу менше 

http://zir.sfs.gov.ua/
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розміру мінімальної зарплати, то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної 

зарплати і ставки ЄСВ. 

Коли ж працівник працював на різних підприємствах, при цьому за основним місцем роботи 

отримав суму доходу менше розміру мінімальної зарплати, тоді сума ЄСВ розраховується як 

добуток розміру мінімальної зарплати і ставки ЄСВ. Нарахування ЄСВ на дохід, отриманий 

не за основним місцем роботи, здійснюється незалежно від його розміру. 

Роз’яснення розміщено у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у 

підкатегорії 301.04.01 та доступне за посиланням: http://zir.sfs.gov.ua/. 

 

8. Підприємство оплачує попередній медогляд (до прийняття на роботу): що з ПДФО? 

У листі ДФС від 14.04.2017р. № 8055/6/99-99-13-02-03-15 зазначено, що не включаються до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку – працівника 

витрати роботодавця на обов’язковий попередній (до прийняття на роботу) профілактичний 

огляд такого платника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» від 06.04.2000р. №1645-III лише у разі дотримання вимог п.п.165.1.19 п.165.1 ст.165 

ПКУ. 

 

9. За ненадання щорічної відпустки – фінансова та адміністративна відповідальність 

Управління Держпраці у Хмельницькій області наголошує: ненадання працівнику щорічних 

відпусток є порушенням законодавства про працю, за що передбачена фінансова та 

адміністративна відповідальність. 

Йдеться про фінансову відповідальність згідно з абз.8 ч.2 ст.265 Кодексу законів про працю 

Укрвїни від 10.12.1971р. (далі – КЗпПУ) – за порушення інших вимог трудового 

законодавства у розмірі 3200 грн. Цією нормою не передбачена відповідальність за кожного 

працівника. 

Повний текст роз’яснення доступний за посиланням:  

http://km.dsp.gov.ua/index.php? newsid=4586. 

  

http://zir.sfs.gov.ua/
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Інші податки та збори 

 

1. З якого періоду слід подавати Додаток 4 до декларації екологічного податку за новою 

формою?  

Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2016р. №1177 (далі – Наказ №1177), який 

набрав чинності з 21.02.2017р., внесено зміни до форми Податкової декларації екологічного 

податку: у новій редакції викладено Додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних 

відходів (включаючи вже накопичені)». 

Так, раніше діючий додаток доповнено рядками 4.2.1.2.4, 4.2.2.2.4, 4.3.1.2.4, 4.3.2.2.4, які 

мають назву «коригуючий коефіцієнт», оскільки податкові зобов’язання з екологічного 

податку в частині екологічного податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи 

вже накопичені) стосовно накопичених до 01.04.2009р. відходів обчислюються із 

застосуванням коригуючого коефіцієнта. 

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. 

Таким чином, додаток 4 до Декларації за 1 квартал 2017 року подається за старою формою, а 

за 2 квартал та наступні податкові періоди  – за новою, затвердженою Наказом № 1177.  

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/295432.html. 

 

2.  Про оподаткування виплат, які здійснюються підприємцям з території АТО 

З 15 квітня 2017 року набрав чинності Закон України «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 23.03.2017р. №1989-VIII (далі – Закон 

№1989-VIII), яким, зокрема, внесено зміни в порядок оподаткування доходів, що 

виплачуються підприємцям із зони АТО. 

Звертаємо увагу, що положення Закону №1989-VIII застосовуються до податкових періодів, 

починаючи з січня 2017 року (тобто «заднім числом»).  

Також Законом №1989-VIII уточнено, що дія п.38 поширюється на платників податків, які 

станом на 14.04.2014р.: мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово 

окупованій території, яка визнана такою відповідно до постанови Верховної Ради України 

«Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей 

тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015р. № 254-VIII, або у населених пунктах 

на лінії зіткнення; мають об’єкти оподаткування місцевими податками, зборами на цих 

територіях.  

Водночас дія деяких підпунктів п.38 поширюється лише на тих осіб, які станом на 

01.01.2017р. не змінили своє місцезнаходження. 

Нагадуємо, що відповідно до попередньої редакції п.38.9 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ при 

нарахуванні або виплаті доходу фізособам-підприємцям у зоні АТО (на окупованій території 

та лінії зіткнення) контрагенти таких платників мали виступати податковими агентами та 

виплачувати ПДФО за них, незалежно від того, на якій системі оподаткування такі ФОП 

знаходяться. Платники єдиного податку повинні були сплатити цей податок самостійно, а 

податкові агенти додатково при виплаті доходу таким платникам мали утримати ще ПДФО.  

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/295432.html
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Проте нормами Закону №1989-VIII уточнено, що з 01.01.2017р. ФОП, які знаходяться або 

проживають на лінії зіткнення, сплачують усі необхідні податки за себе самі. Водночас дохід 

ФОП з окупованої території підлягає оподаткуванню при його виплаті податковим агентом. 

 

3. Змінено декларації платників єдиного податку 

5 травня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578», 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.11.2017р. за №478/30346 від 17.03.2017р. 

№369 (далі – Наказ №369), яким внесено зміни до: 

- декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця; 

- декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи); 

- декларації платника єдиного податку четвертої групи. 

Так, у формах декларацій змінено ставки податку з 2% на 3% та з 4% на 5%. 

Наказ №369 опубліковано в «Офіційному віснику України» №36 від 05.05.2017р. 

 

4.  Виробництво лікарських засобів: як звітувати про отримані пільги? 

У листі ДФС від 26.04.2017р. № 9010/6/99-99-15-03-03-15) зазначено, що п.1 Порядку обліку 

сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з 

отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2010р. № 1233 (далі – Порядок № 1233), визначено, що цей Порядок є обов’язковим 

для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до ПКУ не сплачують податки та 

збори до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг. 

Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори в зв’язку з отриманням податкових 

пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за встановленою 

Порядком №1233 формою. 

Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних 

місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не 

користується, звіт не подається. 

 

5.  Зміни у порядку повернення помилково або надміру зарахованих коштів 

Наказом Міністерства фінансів України від 06.04.2017р. №415 передбачено внесення змін до 

Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих 

бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013р. №787. 

Зокрема, передбачається, що у разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з 

ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в СЕА ПДВ у порядку, 

визначеному п.200-1.5 ст.200-1 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на 

рахунок платника в СЕА ПДВ, а у разі його відсутності на момент звернення платника 

податків із заявою про повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ чи на 

момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок 

платника податків в установі банку. 

Також змінами передбачено, що органи Казначейства здійснюють повернення коштів, 

помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та 



ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 
 

35 

 

Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, за поданням 

органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим відповідно з 

Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями. 

Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації протягом двох робочих днів 

погоджують подання шляхом засвідчення підписом керівника відповідної обласної 

військово-цивільної адміністрації, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного 

робочого дня після погодження повертають його органу, який подав подання, для подальшої 

передачі до органів Казначейства відповідно до законодавства. 

Наказ набрав чинності з 19.05.2017р. 
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Оплата праці 

 

1. Щодо проведення перевірок страхувальників та застосування фінансових і 

штрафних санкцій органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності 

Дирекція Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності звертає увагу, що органи Фонду мають право на проведення перевірок 

у межах своїх повноважень. 

Під час перевірок страхувальників перевіряються: 

-  правомірність призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам; 

-  стан заборгованості по страхових коштах; 

- правильність обчислення середньоденної заробітної плати, з якої обраховуються суми 

матеріального забезпечення застрахованим особам; 

-  правомірність заявлення і використання страхових коштів, які надійшли від органів 

Фонду; 

- правомірність видачі та використання путівок на санаторно-курортне лікування 

працівниками та членами їх сімей та правильність ведення їх обліку, своєчасність сплати їх 

часткової вартості; 

- робота комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, 

організації, відповідність даних бухгалтерського обліку даним звітності по коштах Фонду та 

даним статистичної звітності.  

За результатами перевірки складається акт. 

В акті зазначається: за який період проведено перевірку; які виявлено порушення під час 

перевірки з посиланням на відповідну структурну одиницю нормативно-правового акта.  

Рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій до 

страхувальника приймається керівником (його заступником) органу Фонду за матеріалами 

акта перевірки. Таке рішення надсилається страхувальнику разом з листом про результати 

розгляду заперечень (при їх наявності) протягом 20 календарних днів з дня підписання акта 

перевірки. 

Страхувальник має право оскаржити рішення органу Фонду. Якщо вмотивоване рішення за 

скаргою страхувальника не надсилається страхувальнику протягом 20-денного строку, така 

скарга вважається повністю задоволеною на користь страхувальника з дня, наступного за 

останнім днем зазначених строків. 

Скарга на рішення органу Фонду, подана з дотриманням порядку і вищезазначених строків, 

зупиняє строки сплати страхових коштів і фінансових санкцій до винесення рішення органом 

Фонду вищого рівня або до дня набрання судовим рішенням законної сили. 
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2. Доплата до мінімальної зарплати при підсумованому обліку робочого часу 

У листі Міністерства соціальної політики України «Щодо розміру мінімальної зарплати та 

оплати праці за підсумованого обліку робочого часу» від 21.02.2017р. №242/0/102-17/282 

роз’яснено, що у разі застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого 

дня та графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який 

зобов’язані відпрацювати працівники за обліковий період, установлений у колективному 

договорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей 

період. 

Наприкінці облікового періоду працівникові нараховують зарплату не нижче розміру 

мінімальної зарплати й проводять оплату надурочних годин у подвійному розмірі понад 

розмір мінімальної зарплати. 

 

3. Працівників передпенсійного віку при скороченні не звільнятимуть 

Верховною Радою України внесено зміни до ст.42 КЗпП щодо захисту трудових прав 

працівників. Змінами передбачено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у 

зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі 

надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці, а при рівних 

умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається  

працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при 

досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат. 

 

4. Щодо включення винагороди за підсумками роботи за рік при обчисленні середньої 

зарплати за 2 місяці 

У листі Міністерства соціальної політики України від 20.04.2017р. №1225/0/101-17/282 

надано роз’яснення щодо обчислення середньої заробітної плати, а саме – щодо врахування 

одноразової винагороди за підсумками роботи за рік при обчисленні середньої заробітної 

плати, виходячи із заробітної плати за 2 календарні місяці згідно з Порядком обчислення 

середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

08.02.1995р. №100 (далі — Порядок), та повідомлено таке. 

Відповідно до п.3 Порядку одноразова винагорода за підсумками роботи за рік включається 

до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового 

періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. 

Отже, якщо одноразова винагорода (премія) за підсумками роботи за 2016 рік була 

виплачена у січні 2017 року, то упродовж 2017 року вона буде враховуватись при обчисленні 

середньої заробітної плати згідно з Порядком шляхом додавання до заробітку кожного 

місяця розрахункового періоду 1/12 цієї винагороди. 

 

5. Пенсійний фонд України здійснюватиме обмін даними про неоформлених 

працівників 

Пенсійний фонд України (далі – ПФУ) організовуватиме обмін відомостями, які містять 

ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю, 

з Державною службою України з питань праці та з Міністерством фінансів України. 

Відповідні зміни внесено до Положення про ПФУ, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.07.2014р. №280. Тим самим документ приведено у відповідність до 
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Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016р. 

№1774-VIII, яким внесено зміни до ст.17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VI в 

частині розширення потреб використання інформації з Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 

6. При погодинній оплаті праці доплачувати до мінімального місячного розміру 

зарплати (3 200 грн.) не потрібно 

Міністерство соціальної політики у листі від 20.03.2017р. №766/0/101-17/28 роз’яснило:  у 

випадку, коли працівники, яким встановлені годинні тарифні ставки, виконали місячну 

норму праці і розмір нарахованої заробітної плата нижчий місячної мінімальної заробітної 

плати, то доплата до розміру мінімальної місячної заробітної плати їм не здійснюється, 

оскільки гарантією в оплаті праці для цих працівників є мінімальна заробітна плата в 

погодинному розмірі. 
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Контрольовані операції 

 

1. Внесені зміни до порядку проведення перевірок з питань трансфертного 

ціноутворення 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що 16.05.2017р. набрав 

чинності наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства 

фінансів України від 10 березня 2016 року №344» від 30.03.2017р. №399 (далі – Наказ №399). 

Змінами, зокрема, передбачено, що перевірка платника податків з питань повноти 

нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій за звітні періоди 

2013 та 2014 років проводиться відповідно до положень гл.8 «Перевірки» розд.II 

«Адміністрування податків, зборів, платежів» ПКУ з урахуванням особливостей, визначених 

ст.39 «Трансфертне ціноутворення» розд.I «Загальні положення» ПКУ, у редакції, що діяла 

до 01.01.2015р., та Наказом №399. 

Відповідно до п.2 розділу II Положення для прийняття рішення про проведення перевірки 

дотримання принципу «витягнутої руки» керівник (його заступник або уповноважена особа) 

контролюючого органу направляє до ДФС інформаційне повідомлення з обґрунтуванням 

підстав для проведення перевірки.  

Погодження або мотивоване заперечення надаватиметься ДФС протягом 15 робочих днів з 

дати отримання інформаційного повідомлення про проведення перевірки дотримання 

принципу «витягнутої руки» (до змін – протягом семи робочих днів з дати отримання 

інформаційного повідомлення про проведення перевірки контрольованих операцій). 

Також уточнено строки, протягом яких платник податків має надати посадовим особам 

контролюючого органу документи для проведення перевірки контрольованих операцій. 

Наказ №399 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» №38 від 16.05.2017р. 

 

2. Чи включати до Звіту з ТЦУ операцію з безоплатного передання товару? 

ДФС у Дніпропетровській області нагадала, що безоплатно наданими товарами, роботами, 

послугами є товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за 

якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх 

повернення, або без укладення таких договорів; роботи (послуги), що виконуються 

(надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості; товари, передані юридичній 

чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею (пп.14.1.13 п.14.1 ст.14 

ПКУ). 

У зв’язку з тим, що операції з безоплатної передачі товарів для цілей оподаткування 

вважаються їх продажем, відповідають суті господарської операції, визначеної пп.39.2.1.4 

пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ, вони визнаються контрольованими, є такими, що впливають на 

об’єкт оподаткування податком на прибуток та повинні враховуватися для обчислення 

обсягу господарських операцій платника податків із контрагентом при складанні звіту про 

контрольовані операції. 

Повний текст роз’яснення доступний за посиланням: http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-

konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71917.html 

 

 

3. ДФС роз’яснила порядок підтвердження статусу «неконтрольованої операції» 

http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71917.html
http://dp.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/71917.html
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ДФС в листі від 31.03.2017р. №6611/6/99-99-15-02-02-15 зазначила, що, оскільки вартісні 

критерії контрольованих операцій установлені в розрахунку на рік, рішення про 

незбільшення фінансового результату в 2017 році згідно з пп.140.5.6 ПКУ в редакції, чинній 

із 01.01.2017р., та у 2016 році згідно з пп.140.5.7 ПКУ в редакції, чинній до 01.01.2017р., 

приймається платником податків, який не здійснював контрольовані операції, лише за 

підсумками відповідного податкового (звітного) року. 

Обґрунтування, що операція не є контрольованою та сума роялті підтверджується платником 

податків відповідно до процедури, установленої ст.39 ПКУ, надається зазначеним вище 

платником на запит контролюючого органу під час проведення документальної перевірки за 

звітний період, за підсумками якого платником податку прийнято рішення про незбільшення 

фінансового результату. 

 

4. Про самостійне коригування ціни контрольованої операції, проведеної в 2016 році 

ДФС у листі від 10.04.2017р. №7384/6/99-99-15-02-02-15 зазначила, що у разі застосування 

платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають 

принципу «витягнутої руки», платник податків має право самостійно провести коригування 

ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до 

зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахувавши свої податкові 

зобов’язання відповідно до: 

- максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник 

рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін 

(рентабельності);  

та/або 

-мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності 

контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності). 

Враховуючи, що зміни до ст.39 ПКУ, внесені Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 

21.12.2016р. №1797-VIIІ (далі – Закон №1797-VIIІ), набули чинності з 01.01.2017р., 

самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань 

відповідно до пп.39.5.4.1 пп.39.5.4 п.39.5 ст.39 ПКУ у редакції Закону №1797-VIIІ 

застосовується до контрольованих операцій, здійснених починаючи з 1 січня 2017 року. 

 

5. Коли біржові котирування не використовують для трансфертного ціноутворення: 

думка Міністерства фінансів 

У листі від 13.03.2017р. №11020-10-10/6491 Міністерство фінансів дійшло висновку щодо 

проблематичності використання біржових котирувань для цілей контролю за трансфертним 

ціноутворенням через низку причин. 

Так, у пп.39.2.1.3 ПКУ встановлені особливості контролю ТЦУ з товарами, що мають 

біржове котирування. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних 

бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої 

руки» затверджено постановою КМУ від 08.09.2016р. №616 (далі – Перелік №616).  

У роз’ясненні Міністерства фінансів на запит Європейської Бізнес Асоціації вказано на 

специфіку українського експортного ринку, а саме відсутність торгів такими товарами на 

міжнародних товарних біржах. Саме тому застосування виключно біржових котирувань 
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згідно з Переліком №616 є складним, а в деяких випадках і неможливим. Зокрема, це 

стосується біржових котирувань ф’ючерсних контрактів для цілей ТЦУ.  

Мінфін також звертає увагу на недосконалість українського податкового законодавства і як 

рішення вважає внесення змін до пп.39.3.2.1 ПКУ: скасування обмеження на використання 

тільки біржових котирувань для сировинних товарів, а також надання можливості 

використання котирувань, виходячи із зіставності суттєвих умов операцій і характеристик 

товарів.  

Крім цього, Міністерство підтримало думку Державної фіскальної служби України, згідно з 

якою, до внесення зазначених змін, також можна застосовувати метод порівнюваної 

неконтрольованої ціни з використанням інших загальнодоступних джерел інформації. 

 

6. Чи відображаються у звіті про контрольовані операції роялті? 

Відповідно до пп.39.2.1.4 п.39.2 ст.39 ПКУ господарською операцією для цілей 

трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, 

документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт 

оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема операції з 

нематеріальними активами, такими як роялті. 

Отже, якщо господарські операції з нарахування (сплати) роялті визнаються 

контрольованими відповідно до пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ, такі операції мають бути 

відображені у звіті про контрольовані операції, поданому платником податків згідно з 

пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 ПКУ. 

Зазначені операції мають бути відображені у звіті про контрольовані операції у звітному 

періоді, в якому відбулася господарська операція із нарахування (сплати)  роялті, незалежно 

від рішення платника податків щодо відображення або невідображення сум таких роялті у 

складі витрат у декларації з податку на прибуток. 
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Реєстратори розрахункових операцій, готівкові розрахунки 

 

1.  Реалізація складних побутових товарів лише з РРО 

З 8 травня 2017 року набрав чинності Перелік груп технічно складних побутових товарів, які 

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

застосування реєстраторів розрахункових операцій, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів Укррв\їни від 16.03.2017р. №231. 

Перелік містить 8 груп товарів, понад 50 підгруп і усього понад 300 позицій товарів. 

Повністю з Переліком можна ознайомитись за посиланням: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557. 

 

2. Оновлено Державний реєстр РРО 

Наказом ДФС «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових 

операцій» від 20.04.2017р. №275 оновлено Державний реєстр РРО, який загалом включає 

79 РРО, дозволених до первинної реєстрації, та 70 апаратів, реєстрація яких заборонена. 

Також наведено перелік із 5 РРО, виключених із Державного реєстру у 2016–2017 роках, 

експлуатація яких не дозволяється. 

Так, Державний реєстр РРО доповнився новим автоматом із продажу товарів (послуг) PSS 

ND-74 SELF-POS із версією внутрішнього програмного забезпечення MX 703.02 (позиція 77 

Державного реєстру РРО). 

 

3. Чи зобов’язаний пункт прийому металобрухту застосовувати РРО? 

У листі ГУ ДФС у м. Києві від 29.03.2017р. №6736/10/26-15-14-04-06-13 зазначено, що 

суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в 

безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), під 

час надання послуг у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані 

проводити розрахункові операції на повну суму надання послуги через зареєстровані, 

опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з 

роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання 

розрахункових операцій. 

До того ж згідно зі ст.1 Закону України «Про металобрухт» від 05.05.1999р. №619-XIV 

операції з металобрухтом – заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і 

кольорових металів, що є провадженням діяльності у сфері послуг. 

 

4. ДФС звертає увагу на типові порушення при здійсненні операцій з готівкою 

У черговому роз'ясненні ДФС України акцентує увагу на типових помилках, що найчастіше 

допускаються при оформленні касових документів, а саме: 

- в частині оформлення касових документів при оприбуткуванні або видачі готівки 

(відсутність підписів уповноваженої особи, особи, яка отримала кошти, зарахування 

готівкових коштів на розрахунковий рахунок без їх оприбуткування у касі тощо); 

- несвоєчасне (не у день надходження) оприбуткування готівкових коштів у касовій книзі; 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557
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- порушення порядку ведення обліку товарів, що знаходяться у продажу, при реалізації 

паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС, зокрема відсутність змінного звіту 

оператора АЗС за формою 17-НП тощо. 

Повний текст роз’яснення доступний за посиланням: http://sfs.gov.ua/anonsi/15873.html. 

 

5. Проведення розрахункових операцій під час здійснення продажу товару у кредит 

ДФС у Дніпропетровській області роз'яснила, що розрахункові операції при проведенні 

розрахунків за готівкові кошти, в тому числі за відстроченим платежем (шляхом сплати суми 

авансу у розмірі 30%), мають проводитись із застосуванням РРО з використанням режиму 

попереднього програмування. При цьому на касовому чеку слід зазначити форму оплати 

«Погашення кредиту». 

Остаточний розрахунок готівкою за відстроченим платежем має бути проведений через РРО 

з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та 

обліку їх кількості. 
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Інші зміни законодавства 

 

1. Нацбанк надав рекомендований перелік інтернет-сайтів для здійснення фінансового 

моніторингу 
 

На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014р. №1702-VII, ураховуючи 

численні запити банків щодо практичного застосування окремих норм законодавства з 

питань здійснення фінансового моніторингу, у листі від 17.05.2017р. №25-0008/35441 

Національний банк України доводить до відома перелік інформаційних ресурсів, які можуть 

містити потрібну інформацію: 

1) Сайт Миротворець – https://myrotvorets.center/ (https://psb4ukr.org/; https://metelyk.org/; 

https://psb4ukr.in/; https://psb4ukr.ninja/) 

2) Реєстр компаній Великобританії – https://beta.companieshouse.gov.uk/ 

3) Реєстр компаній Польщі – http://krs.infoveriti.pl/index.html 

4) Реєстр компаній Чехії – https://rejstriky.finance.cz; https://rejstrik.penize.cz/ 

5) Реєстр компаній Республіки Кіпр – 

5.1) https://efiling.drcor.mcit.gov.cy 

5.2) http://cy-check.com/; https://i-cyprus.com/ 

6) Антикорупційний монітор – http://acm-ua.org/ 

7) База даних Оффшорних компаній (Панамський реєстр) – https://offshoreleaks.icij.org/ 

8) Список Forbes Global 2000 – http://www.forbes.com/global2000/list/#search 

9) Бізнес-реєстри – 

9.1) https://youcontrol.com.ua/; 

9.2) http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies; 

9.3) http://www.exportgenius.in/; 

9.4) https://www.importgenius.com/search; 

9.5) http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/ 

10) Декларації чиновників – http://declarations.com.ua/analytics/ 

11) Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України – http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-

UA&showFrgn=True&company=linge 

12) Визначення дати народження по ідентифікаційному коду – https://decode.org.ua/inn 

13) Сайт Міністерства юстиції України. Інформація з Реєстрів у форматі відкритих даних – 

http://old.minjust.gov.ua/open_data: 

- Реєстр громадських об'єднань 

- Реєстр громадських формувань 

- Єдиний реєстр нотаріусів 

- Державний реєстр атестованих судових експертів 

- Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як 

суб'єктів інформаційної діяльності 

- Реєстр методик проведення судових експертиз 

- Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення 

- Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство 

- Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів) України 

- Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів 

- Реєстр суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом 
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- Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих 

ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів 

- Реєстр адміністративно-територіального устрою 

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

- Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів 

- Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про 

очищення влади» 

14) Єдиний реєстр боржників – http://zib.com.ua/ua/127097-

minyust_vidkriv_ediniy_reestr_borzhnikiv.html 

15) Інформаційний ресурс Державної фіскальної служби України (Електронний кабінет 

платника) – https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx 

16) Інформаційний ресурс - http://odnodata.com/ 

17) Власники істотної участі у банках України – 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342 

18) Інформаційний центр Міністерства юстиції України (Реєстр приватних нотаріусів) – 

http://www.informjust.ua/ 

19) Бази розшуку ФБР – https://www.fbi.gov/; https://www.fbi.gov/wanted/topten 

20) Глобальна юридична інформаційна мережа (Global Legal Informational Network, GLIN). 

(Відкрита база даних законів, нормативних актів, судових рішень та інших джерел правової 

інформації, створених органами державної влади і міжнародними організаціями) – 

http://www.ethicsweb.eu/node/326URL; http://www.glin.gov/search.action 

21) Інформаційний ресурс для пошуку некомерційних організацій (у тому числі суспільних 

організацій, фондів, благодійних організацій, зареєстрованих в США, але працюючих в 

інших країнах) – http://www.guidestar.org/Home.aspx 

22) База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA) – http://www.us-

doj.gov/criminal/fara/links/search/html, що містить інформацію про лобіюючи компанії та їх 

контакти із закордонними організаціями (наприклад, державами, політичними партіями) 

23) World-check ресурс – https://www.world-check.com/frontend/logout/ 

24) Відкритий реєстр національних публічних діячів України – http://www.pep.org.ua 

25) Народні депутати України – http://rada.gov.ua 

26) База МВС України – http://mvs.bank.gov.ua/ 

27) База втрачених паспортних документів – https://service.pvbki.com/passport/ 

28) Особи, які переховуються від органів Української влади –

http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/ 

Звертаємо увагу, що зазначені інформаційні ресурси є рекомендованими та перелік їх не є 

вичерпним. 

Відповідальність за використання отриманої інформації з публічних джерел, у тому числі з 

веб-сайтів у мережі Інтернет, на виконання норм законодавства несуть банки. 

 

2. ДФС затвердила Порядок організації роботи органів доходів і зборів із надання 

індивідуальних податкових консультацій 

Наказом ДФС «Про затвердження Порядку організації роботи органів доходів і зборів із 

надання індивідуальних податкових консультацій» від 25.04.2017р. №293 (далі – Наказ 

№293) затверджено Порядок організації роботи органів доходів і зборів із надання 

індивідуальних податкових консультацій.  

Порядок визначає алгоритм розгляду та надання відповідей на звернення платників податків 

до органів доходів і зборів на отримання індивідуальної податкової консультації (далі – ІПК) 
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у письмовій формі, а також процедуру взаємодії між структурними підрозділами ДФС, 

головними управліннями ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС, 

Інформаційно-довідкового департаменту ДФС під час розгляду запитів платників податків на 

отримання індивідуальних податкових консультацій, які надійшли з 1 квітня 2017 року. 

Так, індивідуальна податкова консультація надається за таких умов. 

-  У разі дотримання платником податків вимог до форми звернення та відсутності 

обставин, визначених пп.1.5.3 п.1.5 підрозділу 1 розділу II Наказу №293, структурним 

підрозділом ГУ ДФС готується проект індивідуальної податкової консультації, який 

погоджується з усіма зацікавленими структурними підрозділами та підписується 

керівництвом ГУ ДФС та/або уповноваженою особою. 

- Підписана керівництвом та зареєстрована в ГУ ДФС сканована копія індивідуальної 

податкової консультації разом із копією звернення та іншими документами (за наявності) не 

пізніше 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення, надсилається 

супровідним листом до ДФС засобами АІС «Управління документами» (із позначкою «ІПК») 

для розгляду питання про внесення відомостей про таку консультацію до Єдиного реєстру 

індивідуальних податкових консультацій. Реєстраційний номер супровідного листа повинен 

містити літери «ІПК». 

-  На адресу платника податків надсилається лист у порядку, визначеному ст.42 гл.1 розд.II 

ПКУ, у якому повідомляється про направлення до ДФС індивідуальної податкової 

консультації для прийняття рішень, визначених абз. 3-3 п.52.5 ст.52 гл.3 розд.II ПКУ. 

Структурний підрозділ, визначений головним виконавцем, після отримання такої 

індивідуальної податкової консультації та додатків до неї протягом 10 календарних днів, що 

настають за днем їх отримання, але не пізніше 35 календарних днів, що настають за днем 

отримання відповідного звернення, приймає рішення про внесення або про відмову у 

внесенні відомостей про індивідуальну податкову консультацію до Єдиного реєстру 

індивідуальних податкових консультацій. 

Також Наказом №293 передбачено, що індивідуальна податкова консультація може бути 

оскаржена в суді у порядку, передбаченому п.53.2 ст.53 гл.3 розд.II ПКУ. При цьому у разі 

скасування судом індивідуальної податкової консультації структурний підрозділ, який 

готував таку консультацію, протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили 

рішенням суду готує нову індивідуальну податкову консультацію з урахуванням висновків 

суду. 

 

3. Про застосування індивідуальних податкових консультацій, наданих до 31.03.2017р. 
 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадало, що з 01.04.2017р. набрали 

чинності зміни, внесені до ПКУ Законом №1797-VIIІ у частині порядку надання 

індивідуальних податкових консультацій. 

Новаціями, внесеними Законом №1797-VIIІ до ст.52, ст.53 ПКУ, суттєво змінено строки та 

порядок надання ІПК, встановлено вимоги як до форми запиту, так і до самої ІПК, 

запроваджено Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій. 

Крім того, пп.5 п.135 Закону №1797-VIIІ підроз.10 розд.Х «Перехідні Положення» ПКУ 

доповнено п.39, відповідно до якого ІПК, надана контролюючим органом у письмовій або 

електронній формі до 31.03.2017р. (включно), звільняє платника податків (податкового 

агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні 

санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 

31.12.2017р. (включно). 
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З 1 січня 2018 року ІПК, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі 

до 31.03.2017р. (включно), не підлягає застосуванню. 

При цьому відповідно до п.4 розд.II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №1797-

VIIІ не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції 

та/або пеню), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв 

відповідно до ІПК, наданої йому у письмовій формі до 01.04.2017р., а також узагальнюючої 

податкової консультації, за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, зокрема, 

на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація була змінена або скасована. 

 

4. Скасовано деякі підзаконні акти у сфері державного нагляду. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 10.03.2017р. №239 

скасовано низку підзаконних актів, що створювали передумови для надмірного (подвійного) 

контролю окремих суб’єктів господарювання. 

Такими, що втратили чинність, було визнано порядки здійснення держнагляду в окремих 

сферах (електроенергетика, експорт брухту металів, реалізація нафтопродуктів, геологічне 

вивчення надр, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності тощо), 

а також критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження деяких видів 

господарської діяльності. 

З текстом постанови можна ознайомитися за посиланням: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249913527. 

 

5. На веб-порталі ДФС розміщена оновлена інформація про реєстри. 

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що Державною 

фіскальною службою України на головній сторінці офіційного веб-порталу, а також у розділі 

«Реєстри» у травні поточного року розміщена оновлена інформація таких реєстрів: 

- Реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним 

(включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим на 

підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією 

станом на 28.04.2017р.; 

- Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та 

цигарок станом на 28.04.2017р.; 

- Реєстру форм звітних документів платників податків юридичних та фізичних осіб для 

занесення електронної бази звітних документів ДФС України; 

- Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту 

етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, 

спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів станом на 04.05.2017р.; 

- Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів та пива станом на 04.05.2017р.. 

Реєстри розміщено за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249913527
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/
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6. Лист Міністерства інфраструктури України «Щодо списання палива і мастильних 

матеріалів дорожнім транспортом суб'єктів господарювання» від 21.02.2017р. 

№1441/18/10-17 

Міністерство інфраструктури підтримує вимоги ДФС щодо обов’язковості списання витрат 

палива та мастильних матеріалів дорожнім транспортом, а також здійснення контролю 

правильності й обґрунтованості цих розрахунків суб’єктами господарювання незалежно від 

відомчої підпорядкованості, форми власності чи форми оподаткування за єдиною прозорою 

системою, що досягається завдяки застосуванню Норм витрат палива і мастильних 

матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту 

України від 10.02.1998р. №43 (далі – Норми). 

У листі зазначено, що застосування підприємством нормативних витрат палива, що 

перевищують гранично допустимі значення, установлені Нормами, або безконтрольне 

списання палива та мастильних матеріалів за «фактичними витратами» є неприйнятними в 

Україні, оскільки це створює умови для зловживань. 

Невикористання таких Норм матиме серйозні негативні наслідки, зокрема: 

- підвищення собівартості транспортних послуг і в цілому продукції, що перевозиться 

автомобільним транспортом; 

- ухилення суб'єктів господарювання від сплати податків, нецільове використання палива; 

- в цілому надмірне, неефективне споживання Україною енергетичних ресурсів тощо. 

 

7.  Зміни в адмініструванні податків у плані пріоритетних дій Кабінету Міністрів 

України на 2017 рік. 

План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік затверджений розпорядженням КМУ від 

03.04.2017р. №275-р. 

Так, розпорядженням передбачено введення: 

- єдиного рахунку для сплати податків і зборів (2 квартал 2017 року); 

- податку на виведений капітал (2 квартал 2017 року); 

- надання єдиної звітності по ЄСВ та ПДФО (3 квартал 2017 року); 

- загального декларування доходів і витрат фізичних осіб та податкового контролю за 

відповідністю доходів і витрат громадян з використанням непрямих методів (4 квартал 

2017 року); 

- створення нового органу, на який покладатиметься обов'язок забезпечення запобігання, 

виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, об'єктом яких є 

фінансові інтереси держави і/або місцевого самоврядування (протягом року). 

Також у 2 кварталі повинні бути розроблені електронні сервіси для платників податків, 

зокрема забезпечення повноцінного функціонування електронного сервісу «Електронний 

кабінет платника податків». 

Крім того, протягом року повинна бути введена Єдина база індивідуальних податкових 

консультацій, наданих ДФС у письмовій формі, з обов'язковим їх розміщенням на 

офіційному веб-сайті ДФС. 

Нагадаємо: зазначена норма повинна була вступити в дію з 1 квітня 2017 року, що 

передбачено Законом №1797-VIII. Проте Міністерством фінансів України не розроблено 

порядок і форму ведення цієї Бази. 
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8. ДФС запроваджує удосконалений сервіс «Відкриті дані»  

Державною фіскальною службою з 10.05.2017р. на виконання постанови КМУ «Про 

затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних» від 21.10.2015р. №835 запроваджено у тестовому режимі удосконалений 

сервіс «Відкриті дані», за допомогою якого користувачі мають можливість здійснювати:  

- перегляд і завантаження наборів даних;  

- систематизацію (сортування) наборів даних за визначеними ознаками;  

- пошук окремого набору даних серед загального переліку даних. 

ДФС оприлюднюються (оновлюються) набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних за адресою: 

data.gov.ua. 

Сервіс працює у тестовому режимі та доступний за посиланням: 

http://sfs.gov.ua/datasets.php?q. 

http://sfs.gov.ua/datasets.php?q

