
 

 

 

 

 

Огляд актуальних новин законодавства 
 

за листопад 2016 року 

 

Зміст 

 

Нормативні акти  

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення 

адміністративних бар'єрів для експорту послуг» від 03.11.2016р. №1724-VIII 

 

3 

2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових 

організацій» від 06.10.2016р. №1667-VIII 

 

 

3 

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту 

прав власності» від 06.10.2016р. №1666-VIII 

 

 

3 

4. Постанова КМУ «Про внесення змін до пункту 9 Порядку електронного 

адміністрування податку на додану вартість» від 09.11.2016р. №788 про 

врахування в системі електронного адміністрування податку на додану 

вартість сум, на які підприємства – постачальники комунальних послуг 

можуть збільшити реєстраційний ліміт 

 

 

 

 

4 

5. Постанова КМУ «Деякі питання управління державним майном» від 

02.11.2016р. №783 

 

4 

6. Розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2017 році» від 

16.11.2016р. 

 

4 

7. Постанова НБУ «Про внесення змін до постанови Правління Національного 

банку України від 14 вересня 2016 року № 386» від 22.11.2016р. №402 

 

4 

8. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми декларації 

акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного 

податку» від 26.09.2016р. №841 

 

 

5 

9. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку 

оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду 

контролюючими органами» від 28.09.2016р. №849 

 

 

5 

10. Рішення Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо переведення зобов’язань в 

акції)» від 27.09.2016р. №950 

 

 

 

5 

Методичні рекомендації 

1. Наказ ДФС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби 

при організації, проведенні та реалізації матеріалів документальних 

перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної 

митної справи» від 12.10.2016р. №856 
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Податкові та інші роз’яснення 

Податок на прибуток 

1. переплата з податку на прибуток враховується у сплату авансового внеску за 

три квартали 2016 року 

 

7 

2. особливості коригування фінансового результату на суму списаних 

зобов'язань по ПДВ 

 

7 

3. коригування фінансового результату до оподаткування на сформоване 

забезпечення для виплат пов’язаних з оплатою праці 

 

7 

4. підтвердження органами місцевого самоврядування статусу неприбуткової 

організації 

 

8 

5. джерела інформації для цілей трансфертного ціноутворення 8 

6. операції між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні не є 

контрольованими 

 

8 

Податок на додану вартість 

1. оподаткування ПДВ операцій з виведення із експлуатації основних засобів у 

зв'язку з їх викраденням 

 

8 

2. реорганізація платника ПДВ шляхом приєднання до іншої юридичної особи 9 

3. відображення у податковій звітності з ПДВ даних за бухгалтерською 

довідкою 

 

9 

4. складання податкових накладних підприємством, яке здійснює продаж 

подарункових сертифікатів 

 

9 

5. пред’явлення права вимоги новим кредитором боржникові та отримання 

боргу від боржника 

 

10 

6. оподаткування грошового бонусу отриманого на підставі кредит-ноти від 

постачальника-нерезидента 

 

10 

7. оподаткування операцій з повернення товарів нерезиденту 11 
 

ПДФО, ЄСВ та військовий збір 

1. проведення нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб 

(військового збору) з зазначеного доходу за рахунок власних коштів 

 

11 

2. сплата ЄСВ фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему 

оподаткування та є пенсіонерами 

 

12 

3. щодо подання оновленої форми звіту з ЄСВ 12 

4. щодо розрахунку середньої зарплати для оплати відрядження новому 

працівнику 

 

12 
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Нормативна база 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення 

адміністративних бар'єрів для експорту послуг» від 03.11.16р. №1724-VIII.  

Нормативний акт набув чинності 3 грудня. Внесено зміни до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999р. №996-XIV в частині 

вимог до первинних документів.  

Виключено наступні положення:  

- первинні документи підтверджують та фіксують здійснення господарські операції; 

- первинні документи мають складатись під час здійснення господарської операції або 

одразу по її закінченні; 

- обов’язково зазначати місце складання первинного документу. 
 

2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення 

окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» від 06.10.2016р. 

№1667-VIII.  

Закон доповнив підрозділ 4 розділу ХХ ПКУ пунктом 35, за яким релігійні організації, які не 

привели свої установчі документи у відповідність до вимог пп.133.4.1 ПКУ, не виключать із 

Реєстру неприбуткових установ та організацій до 01.01.2018р. Інші неприбуткові організації 

можуть виключити з Реєстру за це починаючи з 01.01.2017р. 

Також релігійним організаціям із неприбутковим статусом дозволили використовувати 

доходи для провадження добродійної діяльності, передбаченої Законом України «Про 

свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991р. №987-XII, у т.ч. надання 

гуманітарної допомоги, благодійної діяльності, милосердя. 
 

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав 

власності» від 06.10.2016р. №1666-VIII. 

Законом покликано захистити власність під час реєстраційних дій. Також посилено 

адміністративну та кримінальну відповідальність суб’єктів реєстраційних дій, учасників 

незаконної змови. 

Тепер автентичність підписів засновника (учасника), уповноваженої ним особи або голови та 

секретаря загальних зборів на рішенні уповноваженого органу управління юрособи, яке 

подають для держреєстрації змін про юридичну особу, потрібно нотаріально засвідчувати. 

Крім того, нотаріально підтверджувати необхідно справжність підпису на установчому 

документі, передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи, заяві про вихід із 

товариства. 

Запроваджено надсилання повідомлення (електронною поштою) усім власникам об’єкта 

нерухомості про подані/отримані заяви на проведення реєстраційних дій щодо їхнього 

майна. 

Законом збільшено строк для подання скарги на дії держреєстратора — до 60 календарних 

днів із дня прийняття рішення, яке оскаржують, або з дня, коли особа дізналася чи могла 

дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю. 

Міністерство юстиції України отримало право здійснювати контроль у сфері держреєстрації, 

у тому числі шляхом моніторингу реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі з метою 

виявлення порушень порядку держреєстрації державними реєстраторами, уповноваженими 
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особами суб'єктів державної реєстрації. Отже, Мін’юст зможе ініціювати анулювання 

свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю Вищою кваліфікаційною комісією 

нотаріату.  
 

4. Постанова КМУ Про внесення змін до пункту 9 Порядку електронного 

адміністрування податку на додану вартість» від 09.11.2016р. №788. 

Постанова урегулювала питання щодо врахування в системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість сум, на які підприємства – постачальники комунальних послуг 

можуть збільшити реєстраційний ліміт.  

Комунальні підприємства зможуть виписувати податкові накладні на відповідні суми, які 

погашені за рахунок субвенції бюджету на покриття різниці в тарифах на теплову енергію, 

опалення та постачання гарячої води, послуги із централізованого водопостачання, 

водовідведення тощо, які постачалися населенню, без відволікання обігових коштів на 

поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування. 
 

5. Постанова КМУ «Деякі питання управління державним майном» від 

02.11.2016р. №783. 

Для проведення розрахунків за договорами оренди цілісних майнових комплексів 

держпідприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що 

укладені до 10.11.2016р., застосовують орендну ставку в розмірі 70% від орендних ставок за 

використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначених у додатку 1 

до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. №786. 
 

6. Розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2017 році» від 16.11.2016р. 

Цим документом, зокрема, рекомендовано у 2017 році для працівників підприємств, установ 

та організацій, яким встановлено 5-денний робочий тиждень із двома вихідними днями 

(субота й неділя), за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного 

підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та 

банківських установ, перенести робочі дні: 

з понеділка 8 травня — на суботу 13 травня; 

з п’ятниці 25 серпня — на суботу 19 серпня. 

Таке розпорядження Уряду має лише рекомендаційний характер й роботодавець сам вирішує 

питання щодо перенесення робочих днів: він може або перенести робочі дні так, як 

рекомендує Кабінет Міністрів України, або обрати інші дні, на які будуть перенесені робочі 

дні, або ж взагалі їх не переносити.  

Також відповідно до ч.5 ст.67 Кодексу законів про працю України у разі перенесення 

робочих днів роботодавець зобов’язаний не пізніше ніж за два місяці видати наказ 

(розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або 

організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником). 
 

7. Постанова НБУ «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку 

України від 14 вересня 2016 року №386» від 22.11.2016р. №402. 

Національний банк України з 23.11.2016р. та до 15.12.2016р. зменшив тимчасові обмеження 

на валютному ринку для банків та їхніх клієнтів. 
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- розширено перелік винятків, які не враховують банки, при придбанні для клієнта 

валюти на міжбанківському ринку, якщо залишок власних коштів клієнта в іноземній 

валюті менший ніж 25 тис. доларів США (в еквіваленті); 

- під час розрахунку залишку власних коштів клієнта банки будуть брати до розрахунку 

кошти, які ще є на рахунку клієнта, але будуть використовуватися в день купівлі 

інвалюти для здійснення платежів на підставі тих платіжних доручень, які не 

потребують включення до відповідних реєстрів. Так само до залишку тепер врахують 

кошти, які разом із купленою валютою буде використано для виконання зобов’язань 

за операціями з імпорту товарів. 

Зміни набули чинності включно. 
 

8. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми декларації 

акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» 

від 26.09.2016р. №841. 

22 листопада нормативний акт набрав чинності. Платники акцизного податку (у тому числі 

особи, які реалізують пальне) повинні звітувати за новою формою декларації за грудень у 

січні 2017р. 
 

9. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку оформлення і 

подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами» від 

28.09.2016р. №849. 

25 листопада нормативний акт набрав чинності. Змінами, зокрема, передбачено, що розгляд 

матеріалів скарг може проводитись у відкритому засіданні, яке відбувається винятково на 

підставі письмового клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги, 

яке подається одночасно із поданням скарги. Зазначений Порядок доповнено додатком 

«Клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги». 
 

10. Рішення Національної комісії із цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (щодо переведення зобов’язань в акції)» від 27.09.2016р. 

№950. 

НКЦПФР дозволила збільшувати статутний капітал акціонерного товариства за рахунок 

додаткових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за 

грошовими зобов’язаннями (окрім прав вимоги за зобов’язаннями з виплати заробітної 

плати, а також за зобов’язаннями щодо сплати ЄСВ, податків і зборів (обов’язкових 

платежів) й іншими зобов’язаннями перед державним і місцевими бюджетами). 

  



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 
 

6 

 

Методичні рекомендації 

1. Наказ ДФС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку 

взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, 

проведенні та реалізації матеріалів документальних перевірок дотримання вимог 

законодавства України з питань державної митної справи» від 12.10.2016р. №856. 

Доопрацьовано інформацію про органи ДФС, які проводять документальні перевірки, 

інформацію, яку потрібно їм аналізувати для виявлення ризиків щодо порушення 

платниками митного законодавства, правила формування робочих груп із проведення 

перевірок тощо. 
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Податкові та інші роз’яснення 

Податок на прибуток 

1. ДФС України, лист «Щодо сплати авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток 

грошовими коштами, якщо в інтегрованій картці платника податку обліковується переплата з 

цього податку» від 30.11.2016р. №25825/6/99-95-42-01-15: 

Перерахування сум авансових внесків з податку на прибуток підприємств повинно 

здійснюватися платниками на бюджетні рахунки за кодами бюджетної класифікації, 

передбаченими для обліку податку на прибуток підприємств. 

Враховуючи те, що перерахування сум авансових внесків у розмірі 2/9 податку на прибуток, 

нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року, здійснюється платниками на 

бюджетні рахунки за кодами бюджетної класифікації, передбаченими для обліку податку на 

прибуток підприємств, то платник податку має право врахувати переплату з цього податку у 

сплату авансового внеску в межах цієї суми. Зарахування таких надміру сплачених грошових 

зобов’язань з податку на прибуток здійснюється у сплату авансового внеску в 

автоматичному режимі (без заяви платника). 

 

2. ДФС України, лист «Особливості коригування фінансового результату на суму списаних 

зобов'язань по ПДВ» від 18.11.2016р. №24924/6/99-99-15-02-02-15: 

Розділом III ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на 

різниці, що виникають за операціями визнання податкових зобов'язань з ПДВ. Такі операції 

відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування за правилами 

бухгалтерського обліку.  

Однак положеннями п. 139.2 ПКУ визначено порядок коригування фінансового результату 

на різниці, що виникають при формуванні резерву сумнівних боргів, а саме: на суму витрат 

на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінзвітності; на суму витрат від 

списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп.14.1.11 

ПКУ, понад суму резерву сумнівних боргів.  

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) 

резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

міжнародними стандартами фінансової звітності. 

 

3. ДФС України, лист «Коригування фінансового результату до оподаткування на 

сформоване забезпечення для виплат пов’язаних з оплатою праці» від 15.11.2016р. 

№24551/6/99-99-15-02-02-15: 

До виплат, пов’язаних з оплатою праці, відносяться видатки підприємства за програмами 

пенсійного забезпечення (у тому числі короткострокові виплати працівникам, виплати по 

закінченні трудової діяльності, інші довгострокові виплати працівникам, виплати при 

звільненні). 

Таким чином, якщо забезпечення (резерви) створюється для відшкодування майбутніх 

витрат за іншими виплатами, пов’язаними з оплатою праці, сума витрат на формування 

такого забезпечення не збільшує фінансовий результат для цілей оподаткування податком на 

прибуток. 
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4. Міністерство юстиції України, лист «Щодо необхідності підтвердження органами 

місцевого самоврядування своїми установчими документами відповідності вимогам п.133.4 

ст.133 ПКУ» від 17.10.2016р. №35488/28454-0-33-16/7:  

Органам місцевого самоврядування не потрібно підтверджувати відповідність своїх 

установчих документів вимогам п.133.4 ПКУ з метою включення до нового Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. 

 

5. ДФС України, лист «Про джерела інформації про порівнянних операціях і особах можна 

використовувати з метою трансфертного ціноутворення» від 15.11.2016р. №24576/6/99-99-

15-02-02-15:  

Інформація про ціни порівнянних неконтрольованих операцій, відображених у звіті суб'єкта 

оціночної діяльності, може бути використана як один з інформаційних джерел для 

встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки ». 

Нагадаємо, контролюючий орган використовує ті ж джерела інформації, що і платник 

податків, якщо не доведено, що інші джерела інформації дають можливість отримати більш 

високий рівень сумісності комерційних і фінансових умов угод. При цьому для зіставлення з 

метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами неконтрольованих операцій 

контролюючий орган не має права використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною 

(включаючи інформацію, доступ до якої є тільки в органів державної влади) (пп.39.5.3 ПКУ). 

У той же час в листі ДФСУ від 18.11.2016р. №24927/6/99-99-15-02-02-15 йдеться про те, що 

комерційні бази даних компаній, а саме Бюро Ван Дейк (Orbis, Amadeus, РУСЛАНА), 

Інтерфакс (Спарк), можуть використовуватися як загальнодоступні джерела інформації про 

порівнянних операціях та осіб для встановлення відповідності умов контрольованої операції 

принципу «витягнутої руки» згідно п. «Б» пп. 39.5.3.1 ПКУ. 

Крім того, зміст Керівництва Організації економічного співробітництва і розвитку з 

трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб може 

служити орієнтиром в напрямку, зокрема, вибору і застосування методів трансфертного 

ціноутворення. 

 

6. ДФС України, лист «Щодо трансфертного ціноутворення за операціями між нерезидентом 

та його постійним представництвом в Україні, між постійним представництвом нерезидента 

в Україні та іншим нерезидентом» від 24.10.2016р. №22921/6/99-99-15-02-02-15: 

Операції, здійснені між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, не 

вважаються контрольованими, оскільки здійснюються в межах однієї особи. 

 

Податок на додану вартість 

1. ДФС України, лист «Оподаткування ПДВ операцій з виведення із експлуатації основних 

засобів у зв'язку з їх викраденням» від 28.10.2016р. №23461/6/99-99-15-03-02-15: 

Операція з ліквідації основних засобів у разі їх крадіжки, що підтверджено 

інвентаризаційними документами і відповідними документами органів поліції, для цілей 

оподаткування ПДВ не розглядається як операція з поставки товарів і податкові зобов'язання 

по операції по ліквідації таких основних засобів не визначаються.  

Разом з тим, оскільки ліквідовані основні фонди, сума ПДВ при придбанні яких була 

включена до складу податкового кредиту, не прийняли участь в оподатковуваних операціях у 
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межах господарської діяльності платника податку, то такий платник податку зобов'язаний 

визначити податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної 189,1 

пунктом 189 статті Податкового кодексу України 

 

2. ДФС України, лист «Щодо реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання до іншої 

юридичної особи» від 03.10.2016р. №21410/6/99-99-15-03-02-15: 

Коли в результаті реорганізації всі майнові права та обов'язки одного платника ПДВ 

переходять у повному обсязі до іншого новоствореного підприємства — платника ПДВ, то 

така операція не є об'єктом оподаткування. За інших обставин передачу майна підприємства 

оподатковують за загальними правилами. 

Водночас підприємство, що реорганізується шляхом приєднання, злиття, перетворення, 

поділу та виділення, анулюється як платник ПДВ. Однак у цьому випадку не діють правила 

нарахування умовного ПДВ із пп.198.5.1 Податкового кодексу України. 

Отже, такий платник не нараховує податкових зобов'язань на товари/послуги, необоротні 

активи, за якими було відображено податковий кредит і які не було використано в 

оподатковуваних операціях, та не зменшує податкового кредиту за операціями з їх 

придбання. 

 

3. ДФС України, лист «Щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ даних за 

бухгалтерською довідкою» від 03.10.2016р. №21411/6/99-99-15-03-02-15: 

За товарами, послугами, необоротними активами, придбаними до 01.07.2015р. для 

звільнених від ПДВ операцій чи негоспдіяльності, дозволено відновити податковий кредит, 

якщо такі покупки починають використовувати в оподатковуваних операціях. Суму 

податкового кредиту можна збільшити на підставі бухгалтерської довідки (п.36 підр. 2 р. XX 

Податкового кодексу України). 

У декларації із ПДВ дані бухгалтерської довідки відображають, відповідно, в рядках 10.1, 

10.2  (якщо товари/послуги/необоротні активи придбано на території України) та 11.1, 11.2 

(для імпортованих товарів/необоротних активів). 

Під час заповнення рядків 10.1 та/або 10.2 подають додаток Д5 до декларації. 

У таблиці 2 додатку «Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають 

оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7%» розділу II «Податковий кредит» 

зазначають дані бухгалтерської довідки: 

- у графі 2 «Постачальник (індивідуальний податковий номер)» — індивідуальний 

податковий номер платника податку; 

- у графі 3 «Податкова накладна, інший документ/період складання» — дата складання 

бухгалтерської довідки; 

- у графі 5 — обсяг постачання (без податку на додану вартість); 

- у графах 6 та 7 — відповідна ставка податку (20% чи 7%). 

 

4. ДФС України, лист «Щодо порядку складання податкових накладних підприємством, яке 

здійснює роздрібну торгівлю» від 21.10.2016р. №22779/6/99-99-15-03-02-15: 
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На дату реалізації подарункового сертифіката (отримання коштів) у платника ПДВ 

виникають податкові зобов’язання. Оплата покупцем таким сертифікатом придбаної 

продукції буде другою подією, яка не має наслідків у ПДВ-обліку. 

Роздрібні торговці, які застосовують РРО, включають вартість подарункового сертифіката до 

підсумкової податкової накладної, виписаної на дату реалізації. 

На дату фактичного постачання продукції з оплатою таким подарунковим сертифікатом 

(«друга подія») вартість такої продукції не включають до підсумкової податкової накладної 

за цей день (якщо вартість такої продукції дорівнює вартості подарункового сертифіката). 

Якщо вартість продукції, яку оплачують подарунковим сертифікатом, перевищує його 

вартість, то різницю, оплачену покупцем додатково, відображають у підсумковій податковій 

накладній, складеній у день продажу товару. 

Коли вартість продукції, яку оплачують подарунковим сертифікатом, менша за його вартість, 

то різницю покупцю не повертають. Податківці вважають, що продукцію продано за 

вартістю, яка дорівнює вартості подарункового сертифіката. При цьому податкових 

зобов'язань, сформованих на дату реалізації подарункового сертифіката (за першою подією), 

коригувати не потрібно. 

 

5. ДФС України, лист «Щодо податкових наслідків з ПДВ за операцією з пред’явлення права 

вимоги новим кредитором боржникові та отримання боргу від боржника» від 19.10.2016р. 

№22627/6/99-99-15-03-02-15: 

Операція з пред'явлення права вимоги новим кредитором боржникові не призводить до 

податкових наслідків щодо ПДВ, оскільки за ним передається зобов'язання боржника, яке не 

є товаром чи послугами. Тому новий кредитор на дату відступлення йому постачальником 

(первинним кредитором) права вимоги до боржника не формує податкового кредиту із ПДВ 

на суму такого відступленого права вимоги, а на дату отримання боргу від боржника - не 

нараховує податкових зобов'язань із ПДВ. 

 

6. ДФС України, лист «Про оподаткування грошового бонуса отриманого на підставі кредит-

ноти від постачальника-нерезидента» від 28.10.2016р. №23381/6/99-99-15-02-02-15: 

Одним із методів, які використовуються постачальниками для просування товарів на ринку, 

є сплата мотиваційних та стимулюючих виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на 

користь покупців (організацій, які придбавають товари у постачальника), які є винагородою 

за досягнення певних економічних показників та сприяють пожвавленню збуту товарів 

постачальника. 

Оскільки мотиваційні та стимулюючі виплати (премії, бонуси, інші заохочення), які 

сплачуються постачальником продукції (робіт, послуг), зокрема, за чітке дотримання графіка 

замовлень, спрямовуються на стимулювання збуту, такі виплати визнаються як оплата 

маркетингових послуг. 

Отже, при виплаті продавцем - нерезидентом винагороди у грошовій формі (бонусу, 

мотиваційних виплат, які у листі названі кредит-нотою) покупцю - резиденту за чітке 

дотримання графіка замовлень об'єктом оподаткування ПДВ є маркетингові послуги, які 

надаються покупцем, а винагорода у грошовій формі (бонуси), в свою чергу, є компенсацією 

вартості таких послуг. 

Місцем постачання маркетингових послуг відповідно є місце реєстрації постачальника таких 

послуг, тобто у даному випадку - митна територія України. 



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 
 

11 

 

Таким чином, у покупця-резидента при отриманні від продавця-нерезидента винагороди в 

грошовій формі (бонусу) у зв’язку з досягненням відповідних показників (зокрема, чіткого 

дотримання графіка замовлень) виникають податкові зобов'язання з ПДВ на суму отриманої 

винагороди (бонусу). 

 

7. ДФС України, лист «Про розгляд листа [щодо необхідності коригування податкового 

кредиту у разі повернення нерезиденту раніше ввезеного та неоплаченого товару]» від 

27.10.2016р. №23233/6/99-99-15-03-02-15: 

Варіанти повернення товарів нерезиденту, які по-різному оподатковуються ПДВ. 

1 варіант  - реекспорт відповідно до п.5 ч.1 ст.86 МКУ. 

Якщо товар, який ввозився на митну територію України у митному режимі імпорту 

повертається продавцю-нерезиденту у митному режимі експорту або реекспорту, така 

операція оподатковується ПДВ за нульовою ставкою, а податкові зобов’язання в рамках дії 

п.198.5 ПКУ не нараховуються. 

Нагадаємо, що за нормою п.5 ч.1 ст.86 МКУ реекспорт можливий для товарів, які були 

поміщені у митний режим імпорту і повертаються нерезиденту - стороні ЗЕД договору, 

згідно з яким ці товари поміщувалися у цей режим, у зв'язку з невиконанням (неналежним 

виконанням) умов цього договору або з інших обставин, що перешкоджають його 

виконанню, якщо ці товари: 

а) вивозяться протягом шести місяців з дати поміщення їх у митний режим імпорту; 

б) перебувають у тому самому стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, 

крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов 

транспортування, зберігання та використання (експлуатації), внаслідок якої були виявлені 

недоліки, що спричинили реекспорт товарів. 

2 варіант - реекспорт  відповідно до інших норм ч.1 ст.86 МКУ. 

Якщо ж товар, який ввозився на митну територію України у митному режимі імпорту, у 

зв'язку з його поверненням продавцю-нерезиденту у митному режимі реекспорту за 

правилами інших норм ст.86 МКУ, крім п.5 ч.1 ст.86 МКУ, він підлягає звільненню від 

оподаткування ПДВ. 

При такому варіанті реекспорту податковий кредит, сформований під час ввезення товарів, 

які в подальшому вивезені у митному режимі реекспорту із застосуванням звільнення від 

оподаткування, підлягає коригуванню у податковому періоді, на який припадає таке 

вивезення. Коригування відбувається  шляхом нарахування податкових зобов’язань за 

правилами, встановленими п.198.5 ПКУ. 

 

ПДФО, ЄСВ та військовий збір 

1. ДФС України, лист «Щодо проведення нарахування та сплати податку на доходи фізичних 

осіб (військового збору) з зазначеного доходу за рахунок власних коштів» від 

03.11.2016р. №23653/6/99-99-13-02-03-15: 

Коли працівнику виплатили дохід, але податковий агент, замість того щоб утримати податок 

на доходи та військовий збір, сплатив такі суми за власний рахунок, у працівника виникне 

додаткове благо в сумі сплаченого за нього податку та збору. Аби не виникала така ситуація, 

слід базу оподаткування збільшити на натуральний коефіцієнт та після цього утримати 

податок і збір. 
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2. ДФС України, лист «Щодо сплати єдиного внеску фізичними особами — підприємцями, 

які обрали спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами» від 

18.10.2016р. №33824/7/99-99-13-02-01-17: 

Платники єдиного податку, які є пенсіонерами за віком або інвалідами (та отримують 

відповідно до закону пенсію або соцдопомогу), звільняються від обов’язку сплачувати за 

себе єдиний соцвнесок.  

Водночас єдинник-пенсіонер або інвалід може добровільно бути платником єдиного внеску, 

самостійно визначаючи для себе базу нарахування єдиного внеску (не більше від 

максимальної величини бази нарахування єдиного внеску). 

Після сплати єдиного внеску в зазначеної категорії платників виникає право на отримання 

будь-якого виду соціальних виплат (зокрема лікарняних), тому заяву такого платника про 

повернення йому сплачених сум єдиного внеску задовольнятимуть тільки після отримання 

підтвердження щодо неотримання ним соціальних виплат. 

 

3. ДФС України, лист «Про подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

08.11.2016р. №35758/7/99-99-13-02-01-17:  

Оновлену форму Звіту з ЄСВ (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну України від 

09.07.2016р. №813) роботодавці повинні подавати за листопад 2016 року (у грудні 2016 

року). 

 

4. Міністерство соціальної політики України, лист «Щодо розрахунку середньої зарплати для 

оплати днів відрядження» від 08.11.2016р. №1537/13/84-16: 

У всіх випадках збереження середньої заробітної плати (крім оплати часу відпусток і 

виплати компенсації за невикористані відпустки) середньомісячна зарплата обчислюється 

виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою 

пов'язана виплата. 

Працівникам, які пропрацювали менше двох календарних місяців, середня заробітна плата 

обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. 


