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Податок на прибуток 
 

1. ДФС України, лист «Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2017 

році» від 08.02.2017р. №2991/7/99-99-15-02-01-17.  

Надано аналіз змін до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) 

щодо податку на прибуток у 2017 році. Зокрема: 

- конкретизовано, що не є безнадійною заборгованістю прощена кредитором заборгованість 

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

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

перевищує три роки (пп. «г» пп.14.1.11 ст.14 ПКУ); 

- зменшено з 50 до 25 відс. встановленої на 1 січня звітного податкового року мінімальної 

заробітної плати (у розрахунку на рік) розмір заборгованості фізичних осіб, у межах якого 

заборгованість визнається безнадійною (у разі відсутності законодавчо затвердженої 

процедури банкрутства фізичних осіб) (пп. «ґ» пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ). 
 

Крім того, пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ доповнено визначенням безнадійної заборгованості 

банків. 

Уточнено: 

- поняття деривативів та визначено, що стандартна (типова) форма деривативів 

затверджується Кабінетом Міністрів України (пп.14.1.45 п.14.1 ст.14 ПКУ); 

- що особами, які здійснюють виплату дивідендів, є не лише емітенти корпоративних прав, 

а й інші юридичні особи. Також розширено поняття платежів, прирівняних до дивідендів, та 

визначено, що для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у 

грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або 

учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини) (пп.14.1.49 

п.14.1 ст.14 ПКУ). 

Термін «нерезиденти, що мають офшорний статус» (нерезиденти, розташовані на території 

офшорних зон, крім нерезидентів, які надали платнику податку виписку з правоустановчих 

документів, легалізовану у встановленому законодавством порядку, що свідчить про 

звичайний (не офшорний) статус такого нерезидента) визначено у пп.14.1.122
1
, яким 

доповнено п.14.1 ст.14 ПКУ, та відповідно виключено з пп.141.4.9 п.141.4 ст.141 р.ІІІ ПКУ. 

Отже, цей термін з 01.01.2017р. використовується для цілей усього ПКУ, а не тільки для 

цілей р.ІІІ ПКУ. 

П.46.2 ст.46 ПКУ визначено, що фінансова звітність є додатком до податкової декларації та її 

невід'ємною частиною, подається як платниками податку на прибуток підприємств (разом з 

декларацією з податку на прибуток), так і неприбутковими підприємствами, установами та 

організаціями (разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової 

організації). 

Таким чином, неприбуткові підприємства, установи та організації разом зі звітом про 

використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 рік подають до 

контролюючого органу річну фінансову звітність. 

Крім того, уточнено перелік обов'язкових реквізитів, які повинна містити податкова 

декларація (пп.48.3, 48.4 ст.48 ПКУ). 

До п.57.1
1
 ст.57 ПКУ внесено зміни, згідно з якими авансові внески, сплачені при виплаті 

дивідендів протягом звітного періоду, зараховуються у зменшення нарахованого 

податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за 

такий податковий (звітний) період, у разі їх перевищення над сумою податку - переносяться 
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у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових (звітних) періодів до повного їх 

погашення, у разі отримання від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного 

періоду - на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових (звітних) періодів до 

повного їх погашення (пп.57.1 
1
.2 п.57.1 

1
 ст.57 ПКУ). 

Податок на нерухоме майно не зменшуватиме податок на прибуток 

З 01.01.2017р. виключено норму п.137.6 ст.137 ПКУ, яка передбачала зменшення податку на 

прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, на суму нарахованого за звітний період податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об'єктів нежитлової нерухомості. 

При цьому п.45 підр.4 р.XX «Перехідні положення» ПКУ визначено, що п.137.6 ст.137 ПКУ 

(в редакції до 01.01.2017р.) востаннє застосовується для визначення об'єкта оподаткування 

податком на прибуток за підсумками 2016 року. 

Передбачено нові різниці при нарахуванні амортизації необоротних активів 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації, доповнено різницями: 

- що збільшують фінансовий результат до оподаткування - за операціями з об'єктами 

невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, у разі ліквідації 

або продажу таких об'єктів, а також при проведенні їх ремонту, реконструкції, модернізації 

або інших поліпшень (п.138.1 ст.138 ПКУ); 

- що зменшують фінансовий результат до оподаткування, - у разі продажу об'єктів 

невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів (п.138.2 ст.138 

ПКУ). 

Конкретизовано порядок розрахунку податкової амортизації 

Пп.138.3.1 п.138.1 ст.138 ПКУ визначено, що для розрахунку податкової амортизації вартість 

основних засобів та нематеріальних активів визначається без урахування їх переоцінки 

(уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку. 

Запроваджено прискорену амортизацію 

Згідно з пунктом 43, яким доповнено підр.4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ, платникам 

податку надано право застосування з 01 січня 2017 року мінімально допустимого строку 

амортизації (два роки) основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) для 

розрахунку амортизації за прямолінійним методом - щодо нових основних засобів, якщо 

витрати на їх придбання понесені (нараховані) платником податків після 01 січня 2017 року 

та для таких основних засобів забезпечується одночасне виконання встановлених Кодексом 

вимог: 

- не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України; 

- введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів, починаючи з 01 

січня 2017 року до 31 грудня 2018 року; 

- використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не надаються 

в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є 

послуги з надання в оренду майна). 
 

Водночас у разі недотримання встановлених вимог, починаючи з дати введення таких 

основних засобів в експлуатацію, платник податку у податковому (звітному) періоді, в якому 

відбувся факт невикористання основних засобів у власній господарській діяльності або їх 

продаж, зобов'язаний відкоригувати фінансовий результат до оподаткування на такі різниці: 

- збільшити фінансовий результат до оподаткування - на суму нарахованої амортизації 

основних засобів відповідно до п.43 підр.4 р.XX «Перехідні положення» ПКУ протягом 
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податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із 

застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів; 

- зменшити фінансовий результат до оподаткування - на суму розрахованої амортизації 

таких основних засобів відповідно до п.138.3 ст.138 ПКУ за відповідні податкові (звітні) 

періоди. 

Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) 

Пп.139.2.2 п.139.2 ст.139 ПКУ доповнено новою різницею, що зменшує фінансовий 

результат до оподаткування, - на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за 

рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам безнадійної 

заборгованості. 

Крім того, Законом  №1791 у новій редакції викладено пп.1 пп.139.3.3 п.139.3 ст.139 ПКУ 

щодо розрахунку перевищення розміру резерву банків та небанківських фінансових установ, 

який обраховується для визначення різниці, що збільшує фінансовий результат до 

оподаткування. 

Так, розмір перевищення резерву над лімітом визначається лише за оцінкою однієї величини 

та не потребується, як було передбачено раніше, порівняння резерву з величиною кредитного 

ризику за активами, визначеними на кінець звітного періоду відповідно до вимог органу, що 

регулює діяльність банків, або органу, що регулює діяльність небанківських фінансових 

установ. 

Крім того, 25-відсотковий розмір ліміту продовжено ще на 2017 - 2018 роки. 

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій 

Зазнали змін різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, зокрема: 

- конкретизовано показники для розрахунку різниць, які збільшують (зменшують) 

фінансовий результат до оподаткування, при нарахуванні процентів за борговими 

зобов'язаннями, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами (пп.140.2, 

140.3 ст.140 ПКУ); 

- уточнено, що фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму дивідендів, 

отриманих від інших платників цього податку (крім інститутів спільного інвестування та 

платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у 

розмірі прибутку, звільненого від оподаткування) та платників єдиного податку (пп.140.4.1 

п.140.1 ст.140 ПКУ); 

- уточнено термінологію умов, за яких відбувається збільшення фінансового результату до 

оподаткування при здійсненні контрольованих операцій, а саме слова «звичайних цін» 

замінено словами «ціни, визначені за принципом «витягнутої руки», та встановлено, що такі 

норми застосовуються за результатами податкового (звітного) року (пп.140.5.1, 140.5.2 

п.140.5 ст.140 ПКУ). 

Конкретизовано умови та показники для розрахунку різниць, які збільшують фінансовий 

результат до оподаткування, щодо вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у: 

- неприбуткових організацій - зменшено обмеження щодо загального обсягу такого 

придбання з 50 до 25 розмірів мінімальної заробітної плати, а також уточнено, щодо яких 

неприбуткових організацій застосовуються коригування (внесених до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання), а щодо яких є винятки 

(крім бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо 

участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика 

відповідно до закону); 
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- нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на 

територіях), зазначених у пп.39.2.1.2 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ. При цьому визначено 

порядок розрахунку коригування у разі перевищення цін придбання над ціною, визначеною 

за принципом «витягнутої руки» (пп.140.5.4 п.140.5 ст.140 ПКУ). 

Виключено дублюючі норми пп.140.5.5 п.140.5 ст.140 ПКУ та конкретизовано умови 

застосування різниць, які збільшують фінансовий результат до оподаткування, щодо витрат 

по нарахуванню роялті на користь нерезидентів (пп.140.5.6, 140.5.7 п.140.5 ст.140 ПКУ). 

Уточнено редакцію різниці, передбаченої для збільшення фінансового результату до 

оподаткування, щодо безоплатно перерахованих неприбутковим організаціям сум коштів або 

вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, зокрема уточнено щодо яких 

неприбуткових організацій застосовуються коригування (внесених до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі 

товарів, робіт, послуг), а щодо яких є винятки (крім неприбуткової організації, яка є 

об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення 

діяльності такого страховика відповідно до закону) (пп.140.5.9 п.1 40.5 ст. 140 ПКУ). 

П.140.5 ст.140 ПКУ доповнено новими різницями, що збільшують фінансовий результат до 

оподаткування, а саме: 

- щодо сум перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, 

робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам 

податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків (пп.140.5.10 п.140.5 ст.140 ПКУ); 

- щодо сум витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до 

цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є 

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

оподатковуються за ставкою 0 відсотків (пп.140.5.11 п.140.5 ст.140 ПКУ); 

- щодо сум доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) 

під час перебування на спрощеній системі оподаткування (пп.140.5.12 п.140.5 ст.140 ПКУ). 
 

Змінено редакцію п.141.2 ст.141 ПКУ та на відміну від попередньої редакції з цього пункту 

виключено різниці за операціями з переоцінки інвестиційної нерухомості і біологічних 

активів, які оцінюються за справедливою вартістю, а також уточнено порядок розрахунку 

різниць стосовно врахування сум від'ємного загального результату переоцінки цінних 

паперів (пп.140.2.1, пп.140.2.4, пп.140.2.5 п.140.2 ст.140 ПКУ). 

Запроваджені нові різниці з метою виключення подвійного формування доходів та витрат 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016р. №1797 (далі - Закон №1797) підр.4 р.XX 

«Перехідні положення» ПКУ доповнено новими різницями, які збільшують або зменшують 

фінансовий результат до оподаткування та виключають подвійне формування доходів або 

витрат - щодо сум доходів або витрат, врахованих для визначення об'єкта оподаткування 

податком на прибуток до 1 січня 2015 року, які за правилами бухгалтерського обліку 

враховуються у складі доходів або витрат для визначення фінансового результату до 

оподаткування після 1 січня 2015 року (п.42 підр.4 р.XX «Перехідні положення» ПКУ) 

Оподаткування нерезидентів 

Законом №1797 для нерезидентів передбачено можливість щороку отримувати від 

контролюючого органу підтвердження українською мовою щодо сплати податку (п.137.7 

ст.137 ПКУ). 

Також внесено зміни щодо особливостей оподаткування нерезидентів, зокрема п.141.4 ст.141 

ПКУ доповнено новим пп.141.4.11, яким визначено правила оподаткування доходів 
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нерезидентів у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими 

резидентам, - у разі виконання вимог щодо одночасного дотримання відповідних умов щодо 

таких коштів та нерезидентів. 

Доходи нерезидентів у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими 

резидентам, оподатковуються за ставкою у розмірі 5 відс. у джерела виплати таких доходів 

та за рахунок таких доходів з одночасним дотриманням таких умов: 

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

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

переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; 

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

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

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

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

розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних паперів включені до переліку держав 

(територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп.39.2.1.2 пп.39.2.1 

п.39.2 ст.39 ПКУ. 

Водночас підр.4 р.XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено новими пп.46 та 47, які 

передбачають звільнення від оподаткування доходів нерезидента у вигляді процентів за 

позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам (за умови їх відповідності 

вимогам пп.141.4.11 п.141.4 ст.141 ПКУ), які сплачуються резидентом на користь 

нерезидента або уповноваженої ним особи: 

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

кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на 

іноземній фондовій біржі та відповідають умовам пп.«б» і «в» пп.141.4.11 п.141.4 ст.141 

ПКУ (п.46 підр.4 р. XX «Перехідні положення» ПКУ); 

- у період з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають 

умовам пп.141.4.11 п.141.4 ст.141 ПКУ (п.47 підр.4 р.XX «Перехідні положення» ПКУ). 

Податкові канікули для окремих категорій платників 

Підр.4 р.XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено новим пп.44, яким запроваджуються на 

період до 31 грудня 2021 року нові податкові канікули із запровадженням ставки податку у 

розмірі 0 відс. - для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за 

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

мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати 

(доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових 

відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, та які відповідають одному із 

визначених критеріїв: 

- утворені в установленому законом порядку після 01 січня 2017 року; 

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

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

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

кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб; 

- які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством 

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

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

середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб. 
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При цьому платники податку цієї категорії у будь-якому звітному періоді досягли показників 

щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати 

працівників, з яких хоча б один не відповідає визначеним критеріям, то такі платники 

податку зобов'язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за 

ставкою, встановленою п.136.1 ст.136 ПКУ. 

Дія п.44 підр.4 р.XX «Перехідні положення» ПКУ не поширюється на суб'єктів 

господарювання, які здійснюють види діяльності, визначені у пп.2.1 - 2.18 цього пункту. 

 

2. ДФС України, лист «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на 

суму нарахованої амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів та, керуючись 

ст. 52 Податкового кодексу України» від 19.01.2017р. №1000/6/99-99-15-02-02-15.  

Оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи вартістю не більше 6 000,00 гривень та 

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

належать до основних засобів, то різниці, які визначаються згідно зі ст.138 ПКУ, за такими 

активами у платника не  виникають. 

 

3. ДФС України, Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР»:  «Який порядок 

відображення в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств результатів 

документальної перевірки, якою встановлено невірно визначені суми доходів, витрат та 

амортизаційних відрахувань за даними бухгалтерського обліку, та виправлення помилок у 

фінансовій звітності за результатами такої перевірки?». 

У разі встановлення за результатами документальної перевірки невірно визначених сум 

доходів, витрат та амортизаційних відрахувань за даними бухгалтерського обліку, що 

вплинули на визначення об'єкта оподаткування, та відповідно контролюючим органом 

збільшені/зменшені податкові зобов'язання, то узгоджені суми податкових зобов'язань 

автоматично нараховуються в інтегрованій картці платника податку.  

Проведення самостійних виправлень відповідно до ст.50 ПКУ збільшених/зменшених 

податкових зобов'язань з податку на прибуток за період, що перевірявся, не здійснюється. 

Якщо за результатами документальної перевірки збільшені/зменшені суми від'ємного 

значенням об'єкта оподаткування з податку на прибуток за минулі звітні (податкові) роки, то 

коригування фінансового результату до оподаткування за звітний період, що був охоплений 

перевіркою, не здійснюється, а від'ємне значення підлягає виправленню платником податків 

у показниках Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація) в 

наступному звітному (податковому) періоді.  

При цьому подається доповнення до Декларації, передбачене п.46.4 ст.46 р.II ПКУ, з 

відповідним поясненням та зазначенням відповідних сум від'ємного значення об'єкта 

оподаткування минулих звітних років, вказавши про цей факт у спеціально відведеному 

місці в Декларації. 

 

4. ДФС України, лист «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на 

суму непогашеної дебіторської заборгованості контрагента, заходи по врегулюванню якої 

проводились після 01.01.2015» від 06.02.2017р. №2110/6/99-99-15-02-02-15. 

У разі якщо безнадійна дебіторська заборгованість, яка відповідає ознакам, встановленим 

пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ, у разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних 
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боргів списується з активів на інші операційні витрати, то збільшення фінансового 

результату до оподаткування не здійснюється. 

У разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних 

боргів, фінансовий результат до оподаткування, який визначений у фінансовій звітності, не 

підлягає зменшенню на суму списаної заборгованості. 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується лише тоді, коли здійснюється 

коригування у бік зменшення резерву сумнівних боргів, і на цю суму збільшується 

фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий 

результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, відображається у 

рядку 2.2.3 додатка Р1 до рядка 03 РІ Декларації, а сума витрат на формування резерву 

сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

або міжнародних стандартів фінансової звітності відображається у рядку 2.1.2 додатку Р1 до 

рядка 03 РІ Декларації. 

 

5. ДФС України, лист «Щодо питань застосування податкового законодавства при списанні 

палива і мастильних матеріалів» від 20.01.2017р. №1186/6/99-99-15-02-02-15. 

Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів враховуються при визначенні 

фінансового результату до оподаткування згідно із правилами бухгалтерського обліку у разі 

їх підтвердження належним чином оформленими первинними документами. 

 

6. ДФС України, Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР»: «Як 

враховується при заповненні Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

фінансовий результат до оподаткування, якщо у фінансовій звітності такий показник 

відображається у тисячах гривень?». 

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Міністерства 

фінансів України від 20.10.2015р. №897 (далі - Декларація), заповнюється на підставі 

первинних документів, складених відповідно до бухгалтерського обліку, у гривнях без 

копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. 

 

7. ДФС України, Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР»: «Як при 

визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток враховуються суми ПДВ?». 

Згідно з пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є 

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ. 

Ведення бухгалтерського обліку сум податку на додану вартість здійснюється на підставі 

Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом 

Міністерства фінансів України від 01.07.1997р. №141. 
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Податок на додану вартість 

1. Міністерство фінансів України, наказ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-

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

1. Внести зміни до: 

- форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 

31.12.2015р. №1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016р.  за 

№137/28267 (зі змінами), виклавши її у новій редакції, що додається; 

- форм податкової декларації з податку на додану вартість, уточнюючого розрахунку 

податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно 

виявлених помилок, розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, 

не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, 

у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на 

митній території України, затверджених наказом Міністерства фінансів України «Про 

затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на 

додану вартість» від 28.01.2016р. №21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 

січня 2016 року за №159/28289 (зі змінами) (далі – Наказ №21), виклавши їх у новій редакції, 

що додаються. 

Наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного 

опублікування, тобто – з 01 березня 2017р. 

З метою недопущення порушення прав платників податку, створення комфортних умов для 

платників на додану вартість, реєстрація в ЄРПН до 16.03.2017р. (по 15.03.2017р. включно) 

податкових накладних/розрахунків коригування за формою, яка була діючою до внесення 

змін Наказом №276, не визначається як помилка, допущена при складанні податкової 

накладної, та не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою 

податковою накладною. Такі податкові накладні/розрахунки коригування є підставою для 

віднесення зазначених в них сум податку до складу податкового кредиту (за умови 

дотримання всіх інших вимог ПКУ щодо формування податкового кредиту). 

За інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби 

України в розділі «Новини» електронного сервісу «Електронний кабінет платника» за 

посиланням: Головна/Електронний кабінет платника 

(https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/index.jspx), з метою створення комфортних умов для 

платників ПДВ, а також доопрацювання програмного забезпечення для формування і 

подання податкових накладних/розрахунків коригування до реєстрації в ЄРПН, податкові 

накладні/розрахунки коригування прийматимуться до реєстрації в ЄРПН за формою у 

редакції Наказу №276 починаючи з 16 березня 2017 року. 

Тобто до вказаної дати податкові накладні/розрахунки коригування складаються та 

реєструються в ЄРПН за формою, чинною до внесення змін, передбачених Наказом №276. 

 

2. ДФС України, лист «Щодо віднесення сум податку на додану вартість (далі - ПДВ) до 

податкового кредиту на підставі податкових накладних, складених після 01 січня 2017 року, 

в яких не зазначено код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг» 

від 13.02.2017р. №2858/6/99-95-42-03-15. 

Оскільки діюча форма податкової накладної не містить окремого поля для відображення 

коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, до внесення 

відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні 

податкової накладної код послуги тимчасово не зазначається. 
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Відсутність коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг в 

податковій накладній, дата складання якої припадає на період з 01 січня 2017 року до дати 

набрання чинності відповідних змін до форми податкової накладної не визначається як 

помилка, допущена при складанні такої податкової накладної. 

 

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

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

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

податкового кредиту протягом 365 календарних днів, якщо з дати складання такої податкової 

накладної не минуло 1095 днів» від 08.02.2017р. №2351/6/99-95-42-03-15.   

При не включенні платником податку суми ПДВ, зазначеної у своєчасно зареєстрованій у 

ЄРПН податковій накладній/розрахунку коригування, до складу податкового кредиту 

протягом 365 днів з дати складання такої податкової накладної/розрахунку коригування, 

платник податку має право скласти уточнюючий розрахунок до податкової декларації за 

звітний період, в якому складено таку податкову накладну/розрахунок коригування, з 

урахуванням строків давності, визначених ст.102 ПКУ, та виправити неправильно 

відображені показники. 

 

4. ДФС України, лист «Щодо порядку заповнення податкових накладних» від 30.01.2017р. 

№1925/10/26-15-12-01-18.  

«Номенклатура товарів/послуг продавця», який віднесено до складу обов'язкових (пп.«е» 

п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України), має відповідати формулюванню у первинних 

документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг, та не повинен містити 

інших даних. 

 

5. ДФС України, лист «Щодо необхідності нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при 

поверненні об’єкта оренди з поліпшенням» від 06.02.2017р. №2101/6/99-99-15-03-02-15. 

«Якщо платником – орендарем понесено витрати на поліпшення об'єкта оренди та такі 

витрати не компенсовано орендодавцем, то при поверненні об'єкта оренди таке поліпшення 

вважається безоплатно наданою послугою, яка підлягає оподаткуванню ПДВ 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 

надання послуги з поліпшення основних фондів, розглядаються як окремий об’єкт 

оподаткування та підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою, виходячи з ціни, 

визначеної у відповідних договорах». 

 

6. ДФС України, лист «Щодо порядку оподаткування ПДВ рекламних послуг, що надаються 

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

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

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

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

переважного його проживання. При цьому така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ. 
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7. ДФС України, Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР»: «Який порядок 

формування податкового кредиту з ПДВ при ввезенні на митну територію України товарів у 

разі їх безоплатного отримання?». 

ПДВ, сплачений при розмитненні ввезених на митну територію України товарів у разі їх 

безоплатного отримання, включається до складу податкового кредиту платника податку на 

підставі належним чином оформленої митної декларації. 

При цьому платник податку згідно з п.198.5 ст.198 ПКУ зобов'язаний нарахувати податкові 

зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПКУ, 

та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в 

Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, 

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

товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - в 

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

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

їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в 

господарській діяльності платника податку (крім випадків, передбачених п.189.9 ст.189 

ПКУ). 

 

8. ДФС України, Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР»: «Який порядок 

скорочення та округлення вартісних і кількісних показників податкової накладної?». 

Вартісні показники податкової накладної повинні містити не більше двох знаків після коми 

(крім показника графи 7, якщо для нього інше передбачено чинним законодавством). 

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

якої достатньо для вірного розрахунку вартісного показника у графі 10 податкової накладної 

та рядків I - IX р. 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 вірним, якщо з метою скорочення такої кількості знаків до другого знака після 

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

 

9. ДФС України, Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР»: «В якому 

звітному податковому періоді суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням 

товарів/послуг та зазначені в податковій накладній/розрахунку коригування до податкової 

накладної, відносяться до податкового кредиту, якщо така податкова накладна / розрахунок 

коригування зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних своєчасно або з 

порушенням терміну їх реєстрації?». 

Суми ПДВ, зазначені у податковій накладній/розрахунку коригування, які були своєчасно 

зареєстровані в ЄРПН, можуть бути включені до складу податкового кредиту того 

податкового (званого) періоду, у якому вони складені, або будь-якого наступного звітного 

періоду протягом 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної / 

розрахунку коригування. 

Суми ПДВ, зазначені у податковій накладній/розрахунку коригування, які були 

зареєстровані в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, можуть бути включені до складу 

податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, у якому вони зареєстровані в 

ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових 
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накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому числі для 

платників податку, які застосовують касовий метод. 

 

10. ДФС України, Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР»: «Чи має право 

покупець віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій 

накладній, в реквізитах якої допущено помилки і які виправлено шляхом складання 

розрахунку коригування?». 

Якщо допущені в реквізитах помилки дають можливість ідентифікувати здійснену операцію, 

її зміст, період, сторони та суму податкових зобов'язань, то у платника є підстави для 

включення сум ПДВ, зазначених у такій податковій накладній, до складу податкового 

кредиту того звітного періоду, в якому її було складено (у разі своєчасної реєстрації такої 

податкової накладної в ЄРПН), або того звітного періоду, в якому її було зареєстровано (у 

разі несвоєчасної реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН), але не пізніше 365 

календарних днів з дати її складання. 

Якщо допущені помилки не дають можливість ідентифікувати здійснену операцію, її зміст, 

період, сторони та суму податкових зобов'язань, то право на податковий кредит на підставі 

такої податкової накладної виникає лише після виправлення таких помилок шляхом 

складання до такої податкової накладної розрахунку коригування та реєстрації його в ЄРПН. 

Термін формування податкового кредиту по такій накладній не може бути пізніше 365 

календарних днів з дати складання такої податкової накладної. 

 

11. ДФС України, Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР»: «До кого 

застосовується штраф за порушення граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі 

податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної у разі зменшення 

суми компенсації вартості товарів/послуг, якщо розрахунок коригування надіслано 

постачальником після закінчення граничного терміну його реєстрації?». 

Штрафні санкції за порушення граничних термінів реєстрації в ЄРПН розрахунку 

коригування застосовуються контролюючими органами в порядку та розмірах, передбачених 

ст.120 прим. 1 ПКУ, до особи, на яку покладено обов'язок щодо такої реєстрації, незалежно 

від причин, які призвели до порушення. 
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ПДФО, ЄСВ та військовий збір 

1. ДФС України, лист «Щодо заповнення та подання податкового розрахунку за формою                   

№1ДФ» від 16.02.2017р. № 3874/7/99-99-13-01-01-17. 

Згідно з довідником ознак доходів під ознакою доходу «118» відображаються суми надміру 

витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не 

повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до 

п.170.9 ст.170 ПКУ. 

Таким чином, під «118» ознакою доходу відображаються виключно суми коштів, які згідно з 

пп.170.9.1 п.170.9 ст.170 ПКУ підлягають оподаткуванню. 

 

2. Головне управління ДФС у Закарпатській області, лист «Щодо нарахування єдиного 

соціального внеску з мінімальної заробітної плати у разі якщо штатний працівник за 

основним місцем роботи працює на відрядній системі оплати праці та отримує заробітну 

плату за фактично виконані роботи» від 17.02.2017р. №406. 

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску 

розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску за умови перебування у 

трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів 

звітного місяця. 

Норма частини п'ятої ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. №2464-VI (далі - 

Закон №2464) щодо нарахування та сплати єдиного внеску із розрахунку не нижче 

встановленого розміру мінімальної заробітної плати на місяць не поширюється на заробітну 

плату: 

- інваліда, працевлаштованого за основним місцем роботи на підприємстві, де 

застосовується ставка 8,41 (5,5 або 5,3) відсотків; 

- працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати на період проведення 

антитерористичної операції у відповідному населеному пункту з урахуванням часу, 

необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після 

прийняття рішення про припинення антитерористичної операції (п.18 ч.1 ст.25 Закону 

України «Про відпустки» від 15.11.1996р. №504/96-ВР (далі - Закон №504/96-ВР); 

- фізичних осіб з джерел не за основним місцем роботи. 

Для зазначених працівників сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої 

заробітної плати незалежно від її розміру. 

Якщо у працівника в поточному місяці немає заробітної плати (доходу), єдиний внесок не 

нараховується, оскільки відсутня база нарахування єдиного внеску. 

 

3. ДФС України, лист «Щодо відображення сум додаткової бази єдиного внеску за попередні 

місяці у Звіті з ЄСВ» від 16.02.2017р. №3874/7/99-99-13-01-01-17. 

Для працівника (за основним місцем роботи), який відпрацював частину місяця, а іншу 

частину перебував на лікарняному, якщо загальна сума нарахованого доходу (сума 

заробітної плати за відпрацьований час та лікарняного) не перевищує розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата 
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(дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та 

ставки єдиного внеску (ст.8 Закону №2464), тобто виникає необхідність донарахування до 

мінімальної заробітної плати. 

Для працівника (за основним місцем роботи), у якого початок та закінчення лікарняного 

припадають на різні місяці, єдиний внесок, у місяці початку лікарняного, нараховується за 

фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою (сума 

лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності). 

Якщо після надання листка непрацездатності після розподілу лікарняного (суми допомоги з 

тимчасової непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний 

дохід за місяць становить менше мінімального розміру, питання необхідності донарахування 

сум єдиного внеску має розглядатись одночасно з нарахуванням сум допомоги з тимчасової 

втрати працездатності. 

Зазначені донарахування необхідно відобразити у Звіті про суми нарахованої заробітної 

плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до 

органів доходів і зборів згідно з додатком 4 (далі - Звіт). 

Загальні правила формування та подання звіту з єдиного внеску встановлено розділом II 

Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 14.04.2015р. №435 (далі – Порядок №435). 

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, 

відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують 

нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується 

єдиний внесок (частина друга ст.9 Закону №2464). 

Отже, нарахування лікарняних відображаються у Звіті за місяць, у якому проведено таке 

нарахування. 

Таблиця 6 Звіту призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої 

особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. 

У таблиці 6 Звіту передбачено реквізит 10 «Тип нарахувань», у якому зазначається код типу 

нарахувань «13» (сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати (доходу) та 

фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за звітний місяць). 

Код типу нарахування «13» застосовується для сум різниці між розміром мінімальної 

заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом), які здійснені в 

поточному звітному місяці, у тому числі - за попередні, якщо сума заробітної плати менша 

ніж розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом за місяць, за який 

нараховується заробітна плата. 

Суму різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою 

заробітною платою (доходом) у випадку перехідних лікарняних зазначаємо в реквізиті «19» 

окремим рядком, код категорії застрахованої особи – «29», код типу нарахувань – «13». 

У випадку перехідних лікарняних тип нарахувань «2» не застосовується, оскільки 

нарахування за фактично відпрацьований час, коли загальна сума доходу ще не є відомою 

(сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності), не можна 

розцінювати як несвоєчасне нарахування додаткової бази єдиного внеску. 
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Оплата праці 

1. Міністерство соціальної політики України, лист «Щодо оплати праці за час відпустки» від 

06.02.2017р. №272/0/101-17/282. 

Згідно із ст.115 ПКУ законів про працю України заробітна плата працівникам за весь час 

щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. 

Нарахування середньої заробітної плати за дні відпустки проводиться з урахуванням 

положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної 

плати» від 08.02.1995р. №100 (далі – Порядок №100). 

У випадку, коли нарахування середньої заробітної плати проводиться до закриття відомостей 

на заробітну плату, після проведення нарахування усіх виплат працівнику можуть здійснити 

перерахунок середньої заробітної плати із урахуванням донарахованих сум. 

У випадку, коли зазначене стосується працівників-відрядників, то розрахунки можуть 

проводитись з урахуванням останнього абзацу п.2 Порядку №100, яким передбачено, що 

коли відсутні оперативні дані для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового 

періоду для працівників з відрядною оплатою праці, цей місяць може замінюватись іншим 

місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду. 

 

2. Державна служба України з питань праці, лист «Щодо відповідальності з оплати праці» 

від 04.01.2017р. №57/4.1/4.1-ДП-17. 

Ст.265 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. (далі - КЗпП) в редакції, що діє з 

01.01.2017р., передбачена відповідальність юридичних та фізичних осіб - підприємців у 

вигляді штрафу в разі: 

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), 

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи 

повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати 

(винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо 

якого скоєно порушення; 

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, 

передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному 

обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент 

виявлення порушення; 

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за 

кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; 

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до 

виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову 

службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; 

- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, 

створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на момент виявлення порушення; 
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- вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з 

питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у стократному 

розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення; 

- порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - 

сьомим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати. 

Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських 

санкцій, визначених гл.27 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-IV (далі – 

ГКУ). 

Оскільки фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю встановлена з 

01.01.2015р., штрафні санкції можуть бути застосовані за правопорушення, вчинені після 

набуття чинності змін, внесених до ст.265 КЗпП, або правопорушення, які були вчинені 

раніше, але є триваючими. 

 

3. Державна служба України з питань праці, лист «Щодо відповідальності за ненадання 

відпусток» від 25.01.2017р. №828/4.3/4.1-ДП-17. 

Ч.5 ст.79 КЗпП передбачено, що конкретний період надання щорічних відпусток у межах, 

установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов'язаний 

письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до 

встановленого графіком терміну. 

Згідно ст.28 КЗпП особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть 

відповідальність згідно з законодавством. Абз.8 ч.2 ст.265 КЗпП України встановлено 

фінансову відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення інших вимог 

трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим ч.2 ст.265 КЗпП 

України у розмірі 3 200,00 гривень. Цією нормою не передбачена відповідальність за 

кожного працівника. 

Отже, ненадання працівнику щорічних відпусток є порушенням законодавства про працю, за 

що передбачена фінансова та адміністративна відповідальність. 

 

4. ДФС України, лист «Щодо врегулювання питань у сфері трудових відносин» від 

10.02.2017р. №2103/Я/99-99-13-02-03-14. 

«Відповідно до п.1 Положення №423, Міністерство соціальної політики України (далі - 

Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику, зокрема, у сфері трудових відносин. 

Одними з основних завдань Мінсоцполітики є, зокрема, забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері трудових відносин, здійснення державного нагляду та 

контролю за додержанням вимог законодавства про працю (п.3 Положення №423). 

Отже, з питань, пов'язаних з відрядженням (збільшення, зменшення розміру добових, 

встановлення граничного розміру добових) працівників підприємств, які не фінансуються (не 

утримуються) за рахунок бюджету, можна звернутися до Мінсоцполітики». 

 

 

 

 

Контрольовані операції 
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1. ДФС України, лист «Щодо терміну подання звіту про контрольовані операцій за 2016 

звітний рік» від 10.02.2017р. №2579/6/99-99-15-02-02-15. 

Звіт про контрольовані операції за 2016 звітний рік має подаватись згідно діючих вимог 

пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 ПКУ до 1 жовтня 2017 року, але інформація щодо контрольованих 

операцій, здійснених платником податків у 2016 році, зазначається у звіті з урахуванням та 

відповідно до критеріїв, які діяли у 2016 році під час здійснення господарських операцій. 

Тобто для розрахунку вартісного критерію та визнання господарських операцій 

контрольованими мають використовуватись норми пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ у редакції, що 

діяла на момент здійснення господарських операцій (тобто до 01.01.2017 року). 

 

2. ДФС України, лист «Зміни щодо трансфертного ціноутворення» від 02.02.2017р. 

№2376/7/99-99-15-02-01-17. 

Збільшення вартісних критеріїв для визнання операцій контрольованими 

Пп.39.2.1.7 п.39.2 ст.39 ПКУ передбачено збільшення вартісних критеріїв, за умови 

досягнення яких у звітному році операції визнаються контрольованими: втричі збільшено 

обсяг річного доходу платника податків (з 50 млн.грн. до 150 млн.грн.) та вдвічі збільшено 

обсяг операцій платника з одним контрагентом (з 5 млн.грн. до 10 млн.грн.). 

Слід зазначити, що нові критерії визнання господарських операцій контрольованими 

поширюються на операції, які проводяться платниками податків, починаючи з 1 січня                       

2017 року. 

Звіт про контрольовані операції 

Законом №1797 передбачено перенесення граничного строку подання звіту про 

контрольовані операції з 1 травня на 1 жовтня року, наступного за звітним. 

Платник податків має право виправляти помилки та недоліки звіту шляхом направлення до 

контролюючого органу нового (до закінчення граничного строку) або уточнюючого (після 

закінчення граничного строку) звіту про контрольовані операції. 

Водночас подання платником податку уточнюючого звіту не звільняє його від 

відповідальності, передбаченої за несвоєчасне декларування усіх операцій у раніше 

поданому звіті. 

Також Кодекс забороняє платнику податків подавати уточнюючий звіт про контрольовані 

операції під час проведення документальних перевірок. 

Звертаємо увагу, що звіт про контрольовані операції за 2016 звітний рік має подаватись 

згідно з вимогами пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 ПКУ до 1 жовтня 2017 року, але інформація щодо 

контрольованих операцій, здійснених платником податків у 2016 році, зазначається у звіті з 

урахуванням та відповідно до критеріїв, які діяли у 2016 році під час здійснення 

господарських операцій. Тобто мають використовуватись норми пп.39.2.1 п.39.2 ст. 39 ПКУ 

у редакції, що діяла до 01.01.2017р. 

Розширення переліку нерезидентів, операції з якими будуть контролюватись 

Змінами до пп.39.2.1.1 п.39.2 ст.39 ПКУ передбачено поширення контролю на операції з 

нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), та/або не є 

податковими резидентами країни, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Для 

адміністрування цієї норми передбачено затвердження Кабінетом Міністрів України 

переліку організаційно-правових форм таких нерезидентів у розрізі держав (територій). 

Операції з такими контрагентами будуть визнаватись контрольованими тільки після 
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затвердження зазначеного переліку. Разом з цим, відповідно до пп.41 підр.10 р.XX ПКУ, 

річний обсяг операцій з такими контрагентами (10 млн.грн.) у 2017 році 

розраховуватиметься за весь звітний (календарний) рік. 

Слід зазначити, що головним критерієм для віднесення операцій до контрольованих є 

несплата контрагентом-нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) у 

країні, де він зареєстрований. 

Отже, за умови сплати зазначеного податку нерезидентом у звітному році та за відсутності 

критеріїв, визначених пп. «а»-«в» пп.39.2.1.1 п.39.2 ст.39 ПКУ, операції з ним не визнаються 

контрольованими. 

Також додатково до зовнішньоекономічних операцій із продажу товарів із залученням 

комісіонерів-нерезидентів контроль поширено також на операції з придбання товарів та 

придбання або продажу послуг, які здійснюються через комісіонерів-нерезидентів. 

Зазначимо, що застосування цієї норми не залежить від того, в якій державі (території) 

зареєстрований нерезидент, що є покупцем/продавцем товарів та/або послуг, або чи є цей 

нерезидент пов'язаною особою із платником податків. 

«Низько податкові» юрисдикції - новий перелік 

Для визначення операцій контрольованими підлягає оновленню перелік держав (територій), 

який затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до пп.39.2.1.2 п.39.2 ст.39 

ПКУ, що обумовлено змінами у критеріях, які враховує Кабінет Міністрів України під час 

його визначення, а саме: 

- держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний 

податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні (вилучено уточнення, що 

така ставка має бути загальною); 

- держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін 

податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову і митну політику. 

Разом з цим ПКУ встановлює, що операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на 

території), включеній до зазначеного переліку Кабінету Міністрів України, визнаються 

контрольованими з 1 січня року, наступного за календарним роком, у якому держави 

(території) було включено до такого переліку. Тобто оновлений перелік держав (територій), 

затверджений у 2017 році, буде застосовуватись з 01.01.2018р. 

Контрольовані операції, які здійснюються за форвардними та ф'ючерсними контрактами 

Законом №1797 визначені умови застосування норм контрольованих операцій, які 

здійснюються за форвардними та ф'ючерсними контрактами. 

Враховуючи, що при укладанні таких контрактів усі істотні умови договору (зокрема 

кількість та ціна товару) мають бути узгодженні та зафіксовані на дату укладання, у 

пп.39.3.3.3 п.39.3 ст.39 ПКУ визначено, що у разі здійснення контрольованої операції на 

підставі форвардного або ф'ючерсного контракту порівняння цін проводиться на підставі 

інформації про форвардні або ф'ючерсні ціни на дату, найближчу до дати укладення 

відповідного форвардного або ф'ючерсного контракту. Якщо контрольована операція 

стосується експорту та/або імпорту товарів, що мають біржове котирування (пп.39.2.1.3 

п.39.2 ст.39 ПКУ) та здійснюється на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту, 

діапазон цін також розраховується на підставі форвардних або ф'ючерсних біржових 

котирувань відповідного товару за декаду, що передує даті укладення відповідного 

форвардного або ф'ючерсного контракту. 
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Разом з цим Законом №1797 передбачена обов'язкова умова - для застосування цих норм 

платник податків має повідомити ДФС про укладення форвардного або ф'ючерсного 

контракту протягом 10 робочих днів з дня його укладання шляхом направлення до ДФС 

відповідного електронного повідомлення. Форма такого повідомлення буде затверджена 

Міністерством фінансів України. 

Водночас Кодексом уточнено визначення поняття «форвардний контракт» як 

стандартизованого цивільно-правового договору (пп.14.1.45.3 п.14.1 ст.14 ПКУ), стандартна 

(типова) форма якого (як й інших деривативів) буде затверджена Кабінетом Міністрів 

України (пп.14.1.45 п.14.1 ст.14 ПКУ). 

Зіставні юридичні особи 

Оновленим пп.39.2.2.2 п.39.2 ст.39 ПКУ передбачено можливість при застосуванні методів 

трансфертного ціноутворення, які базуються на порівнянні показників рентабельності, 

використовувати для їх розрахунку фінансову інформацію юридичних осіб, які здійснюють 

діяльність, зіставну із контрольованою операцією. Використання фінансової інформації 

юридичних осіб здійснюється у разі відсутності або недостатності інформації про окремі 

зіставні неконтрольовані операції та за умови наявності інформації про те, що зазначені 

юридичні особи не здійснюють зіставні операції з пов'язаними особами. 

У пп.39.3.2.9 п.39.3 ст.39 ПКУ зазначено, що використання інформації про зіставних 

юридичних осіб для розрахунку фінансових показників дозволяється у разі одночасного 

дотримання таких умов: 

- якщо зіставна юридична особа проводить діяльність, зіставну із діяльністю платника 

податків у межах контрольованої операції, та виконує зіставні функції, пов'язані з такою 

діяльністю; 

- якщо зіставна юридична особа не є збитковою (за даними бухгалтерської (фінансової) 

звітності) більш ніж в одному звітному періоді у періодах, які використовуються для 

розрахунку показників рентабельності; 

- якщо зіставна юридична особа не володіє прямо та/або опосередковано більше 20 

відсотків корпоративних прав іншої юридичної особи або не має як учасника (акціонера) 

юридичну особу з часткою участі більше 20 відсотків. 

Діапазон цін (рентабельності) та медіана діапазону цін 

Нова редакція пп.39.3.2.3 п.39.3 ст.39 ПКУ уточнює, яким чином використовується медіана 

діапазону цін (рентабельності) у разі, якщо ціна в контрольованій операції або відповідний 

показник рентабельності контрольованої операції перебуває поза межами діапазону цін 

(рентабельності). В такому випадку розрахунок податкових зобов'язань платника податків у 

контрольованій операції проводиться відповідно до ціни (показника рентабельності), яка 

(який) дорівнює значенню медіани такого діапазону (крім випадків проведення платниками 

податків самостійного коригування). 

Ст.39 ПКУ доповнено новим пп.39.3.2.8, який конкретизує, що для розрахунку діапазону 

рентабельності для методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку та 

розподілення прибутку може використовуватись: 

інформація про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також інформація про 

зіставні неконтрольовані операції його контрагента - сторони контрольованої операції з 

непов'язаними особами, здійснені протягом звітного (податкового) періоду (року), в якому 

здійснена контрольована операція, або інформація про зіставних юридичних осіб за звітний 

(податковий) період (рік), у якому здійснена контрольована операція, або за декілька 

податкових періодів (років). 
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У разі використання фінансової інформації зіставних юридичних осіб за декілька податкових 

періодів (років) необхідно розраховувати середньозважене значення показника 

рентабельності для зіставної особи відповідно до порядку, встановленого Кабінетом 

Міністрів України. 

Групування контрольованих операцій 

Законом №1797 передбачено право платника податку визначити відповідність умов 

контрольованої операції принципу «витягнутої руки» за сукупністю декількох 

контрольованих операцій із однією особою, поєднаних за принципом групування. 

Пп.39.3.8 п.39.3 ст.39 ПКУ визначає сутність принципу групування, який полягає у 

можливості об'єднання операцій для застосування методів ціни перепродажу, «витрати 

плюс», чистого прибутку та розподілення прибутку (насамперед, для розрахунку показників 

рентабельності) у разі, якщо такі операції є тісно взаємопов'язаними чи є продовженням одна 

одної або мають безперервний чи регулярний характер. 

Проведення коригування комерційних та фінансових умов операцій 

Пп.39.2.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ передбачено для забезпечення зіставності та уникнення впливу 

відмінностей між контрольованою та неконтрольованою операціями здійснювати 

коригування таких відмінностей комерційних та фінансових умов як у контрольованій, так й 

у потенційно зіставних неконтрольованих операціях. Раніше норма давала можливість 

коригувати тільки відмінності у неконтрольованих операціях. 

Застосування методів трансфертного ціноутворення 

Уточнено застосування методів встановлення відповідності умов контрольованої операції 

принципу «витягнутої руки». 

Зокрема для методу порівняльної неконтрольованої ціни визначено можливість застосування 

для порівняння ціни контрольованої операції не тільки зіставних неконтрольованих 

операцій, здійснених платником та іншими особами, а також відомостей, отриманих з інших 

інформаційних джерел, зазначених у пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 ПКУ. 

При використанні методу ціни перепродажу має порівнюватись валова рентабельність 

контрольованої операції, а для методу «витрати плюс» - валова рентабельність собівартості. 

Для методу чистого прибутку уточнено можливість використання не тільки показників 

рентабельності, які базуються на показнику чистого прибутку, а також і показника 

рентабельності операційних витрат. Водночас пп.39.3.6.2 п.39.3 ст.39 ПКУ передбачено, що 

метод чистого прибутку використовується, зокрема, у разі відсутності або недостатності 

інформації, на підставі якої можна обґрунтовано зробити висновок про достатній рівень 

зіставності умов контрольованої операції з умовами зіставної (зіставних) неконтрольованої 

(неконтрольованих) операції (операцій) під час використання методів порівняльної 

неконтрольованої ціни, ціни перепродажу або «витрати плюс». 

Самостійне коригування 

Змінами до пп.39.5.4 п.39.5 ст.39 ПКУ платнику дозволено при здійсненні самостійного 

коригування податкових зобов'язань розраховувати їх відповідно до максимального або 

мінімального значення діапазону цін (рентабельності), а не до значення медіани такого 

діапазону. 

Документація з трансфертного ціноутворення 

Розширено зміст документації, яку платники податків, що здійснюють контрольовані 

операції, повинні складати та зберігати за кожний звітний період. 
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Платник податків додатково до переліку інформації, яка зазначалась у документації з 

трансфертного ціноутворення відповідно до попередніх правил пп.39.4.6 п.39.4 ст.39 ПКУ, 

має ще розкрити: 

- дані про осіб, корпоративними правами яких у розмірі 20 і більше відсотків володіє 

платник податків. Дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких 

пов'язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами 

яких є такі особи, код особи, встановлений у країні їх реєстрації) та розкривати інформацію 

щодо критеріїв визнання таких осіб пов'язаними; 

- інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти; 

- опис структури управління платника податків, схему його організаційної структури; 

- опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, 

зокрема економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на 

яких здійснює свою діяльність платник податків, інформацію про основних конкурентів; 

- відомості щодо участі платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі 

нематеріальних активів у звітному або попередньому році, з поясненням аспектів цих 

операцій, що вплинули або впливають на діяльність платника податків; 

- копії договорів (контрактів), що стосуються контрольованої операції; 

- відомості про фактично проведені розрахунки у контрольованій операції (суму та валюту 

платежів, дату, платіжні документи). 

При підготовці документації з трансфертного цінотворення, яка подається платником на 

запит Державної фіскальної служби України відповідно до пп.39.4.4 та 39.4.8 п.39.4 ст.39 

ПКУ після 01.01.2017р., мають застосовуватись норми, чинні на момент направлення запиту. 

Зазначимо, що незважаючи на перенесення терміну подання звіту про контрольовані операції 

на 1 жовтня року, що настає за звітним, строк надсилання платнику запиту на подання 

документації з трансфертного ціноутворення (пп.39.4.4 п.39.4 ст.39 ПКУ) не змінився - такий 

запит може бути надіслано ДФС не раніше 1 травня року, що настає за календарним роком, в 

якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено. 

Водночас звертаємо увагу, що відповідно до п.3 р.III Порядку проведення моніторингу 

контрольованих операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України «Про 

затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку 

опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань 

трансфертного ціноутворення» від 14.08.2015р. №706, ініціювання контролюючим органом 

направлення запиту до платників податків щодо подання документації з трансфертного 

ціноутворення відповідно до пп.39.4.4 п.39.4 ст.39 ПКУ має здійснюватись з урахуванням 

аналізу звітів про контрольовані операції. 

Відповідальність та штрафні санкції 

Зазнали змін штрафні санкції за порушення, пов'язані із податковою звітністю з 

трансфертного ціноутворення. 

По-перше, штрафні санкції відтепер прив'язані до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

При цьому у разі застосування після 01.01.2017р. штрафних санкцій щодо податкової 

звітності за 2015 та 2016 роки буде використовуватись прожитковий мінімум для 

працездатної особи, встановлений відповідно станом на 1 січня 2015 року та 1 січня 2016 

року. 
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По-друге, пунктом 120.3 ст.120 ПКУ запроваджено нові штрафні санкції у разі неподання 

податкової звітності. 

З 01.01.2017р. неподання платником податків звіту про контрольовані операції 

(уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення після спливу 30 

календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), 

тягне за собою накладення штрафу, що дорівнює 5 розмірам прожиткового мінімуму для 

працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен 

календарний день їх неподання. Слід зазначити, що Законом №1797 у цьому випадку не 

обмежено верхню межу суми штрафу (фінансової санкції). 

По-третє, запроваджено окрему, більш «м'яку» відповідальність за порушення у випадку, 

коли платник самостійно до початку перевірки контролюючим органом виявив факт 

несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції, документації з трансфертного 

ціноутворення та несвоєчасне декларування операцій у раніше поданому звіті та подав звіт 

(уточнюючий звіт). 

Ст.120 ПКУ доповнено новим п.120.4, яким передбачено застосування таких штрафів: 

- одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом 

на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання 

звіту про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму; 

- одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом 

на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного 

декларування контрольованих операцій в поданому звіті про контрольовані операції у разі 

подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму; 

- двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 

1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання 

документації з трансфертного ціноутворення, визначеної пп.39.4.6 та 39.4.8 п.39.4 ст.39 ПКУ, 

але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму. 

Крім того, новою редакцією п.50.1 ст.50 ПКУ передбачено, що у разі подання платником 

уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 

попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування 

відповідно до ст.39 цього ПКУ, за умови подання уточнюючого розрахунку у строк не 

пізніше 1 травня року, наступного за звітним, штраф у розмірі трьох відсотків від суми 

заниження податкового зобов'язання не застосовується. 

Підстави для проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу 

«витягнутої руки». 

Разом із зміною назви (раніше – «перевірка платника податків з питань повноти нарахування 

і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій») зазнали змін підстави для 

проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», 

визначені пп.39.5.2.1 п.39.5 ст.39 ПКУ. Така перевірка може бути проведена контролюючим 

органом у разі надання платником податків документації з трансфертного ціноутворення 

відповідно до пп.39.4.4 п.39.4 ст.39 ПКУ або у разі неподання платником податків чи 

подання з порушенням вимог п.39.4 ст.39 ПКУ звіту про контрольовані операції або 

документації з трансфертного ціноутворення. 

При цьому підстави для проведення документальної позапланової перевірки згідно із 

пп.78.1.14 - 78.1.16 п.78.1 ст.78 ПКУ не зазнали змін. 
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Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій 

Визначено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду відповідно до пп.140.5.1 

та 140.5.2 п.140.5 ст.140 ПКУ коригується у контрольованих операціях за результатами 

податкового (звітного) року. 

Водночас уточнено термінологію цих підпунктів щодо умов, за яких відбувається 

збільшення фінансового результату до оподаткування при здійсненні контрольованих 

операцій, а саме слова «звичайних цін» замінено словами «ціни, визначені за принципом 

«витягнутої руки». 
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Інші податки та збори 
 

1. ДФС України, лист «Про адміністрування у 2017 році екологічного податку» від 

30.01.2017р. №2060/7/99-99-12-03-04-17. 

Змінено ставки податку, що визначені: 

- п.243.1 - 243.4 ст.243 ПКУ, а саме: ставки податку за викиди в атмосферне повітря 

окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення; ставки податку за 

викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин 

(сполук), які не увійшли до п.243.1 цієї ст. та на які встановлено клас небезпечності; для 

забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п.243.1 цієї статті та на які не 

встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються 

залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в 

атмосферному повітрі населених пунктів; ставка податку за викиди двоокису вуглецю; 

- п.245.1 і 245.2 ст.245 ПКУ - ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у 

водні об'єкти; 

- п.246.1 і 246.2 ст.246 ПКУ - ставки податку за розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об'єктах; 

- п.247.1 ст.247 ПКУ - ставка податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

накопичені); 

- п.248.1 ст.248 ПКУ - ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. 

Таким чином, збільшені ставки повинні застосовуватися платниками Податку при 

обрахуванні податкових зобов'язань за перелічені вище об'єкти оподаткування, що виникли з 

1 січня 2017 року. 

Ст.250 ПКУ для Податку визначено базовий податковий (звітний) період, що дорівнює 

календарному кварталу. 

Відповідно до п.250.2 ст.250 ПКУ платники Податку складають податкові декларації за 

формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форми 

Податкової декларації екологічного податку» від 17.08.2015р. №715 (далі – Наказ №715), 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №1052/27497 (далі - 

Декларація), та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують 

Податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку 

подання податкової декларації: 

- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного 

кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем 

розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів; 

- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів 

понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на 

податковому обліку у контролюючих органах. 

Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов'язань з 

Податку вважаються за: 

- IV квартал 2016 року: 9 лютого 2017 року, а останнім днем сплати податку - 17 лютого 

2017 року; 
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- I квартал ц.р.: 10 травня та 19 травня 2017 року відповідно; 

- II квартал ц.р.: 9 серпня та 18 серпня 2017 року відповідно; 

- III квартал ц.р.: 9 листопада та 17 листопада 2017 року відповідно; 

- IV квартал ц.р.: 9 лютого та 19 лютого 2018 року відповідно. 

Якщо платник Податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів 

забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом 

звітного року, то такий платник Податку повинен повідомити про це відповідний 

контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної 

форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В 

іншому разі платник податку зобов'язаний подавати Декларації відповідно до вимог ПКУ. 

 


