
 

 

 

 

 

 

 

Огляд актуальних новин законодавства 
 

за вересень 2017 року 

 

Податок на прибуток 

1. Списання платником податку на прибуток дебіторської заборгованості з 

01.01.2017 року 4 

2. Умови збільшення фінансового результату до оподаткування при 

безоплатному наданні товарів (робіт, послуг) неприбутковим організаціям 4 

3. Оподаткування процентів, сплачених резиденту Швейцарії 4 

4. Які відсотки, виплачувані нерезиденту, потрапляють під пільгове 

оподаткування 5 

5. Дохід для сплати податку з доходу, отриманого нерезидентом з джерелом 

його походження з України, визначається відповідно до офіційного курсу 

НБУ на дату виплати таких доходів 6 

6. Яким чином зараховується податок на прибуток, сплачений за кордоном 6 

7. Ставка податку на прибуток 0% та нова спрощена декларація 6 

8. Перехід платників на нульову ставку податку на прибуток 7 

9. Заборона застосовування нульової ставки податку на прибуток 7 

10. Оподаткування прибутку за ставкою 18% 8 

11. Показники декларації 8 

12. Подання спрощеної податкової декларації 8 

13. Щодо оподаткування доходу нерезидента отриманого у вигляді фрахту 

(лист ДФС від 21.09.2017р. №2011/6/99-99-15-02-02-15/ІПК) 9 

14. Щодо коригування фінансового результату до оподаткування за окремими 

операціями платниками податку на прибуток, які ведуть бухгалтерський 

облік за міжнародними стандартами (лист ДФС від 14.09.2017р. 

№1952/6/99-99-15-02-02-15/ІПК) 9 

Податок на додану вартість 

1. Блокування податкових накладних: судова практика 10 

2. Про розблокування податкових накладних: роз’яснення ДФС 10 

3. Порядок врахування у реєстраційній сумі сум ПДВ за податковими 

накладними, які несвоєчасно зареєстровані в ЄРПН 11 

4. Сума штрафних санкцій та пені, у разі подання уточнюючого розрахунку 

до податкової декларації з ПДВ, сплачуються до бюджету з поточного 

рахунка 11 

5. Витрати, понесені орендарем на поліпшенням об’єкта оренди, при його 

поверненні орендодавцю оподатковуються ПДВ 12 

6. Як визначити ціну придбання імпортованих товарів для цілей ПДВ 12 

7. В «Електронному кабінеті платника» надано можливість перегляду 

відомостей щодо складених податкових накладних 
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8. Платники ПДВ, у яких обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за останні 12 

календарних місяців не перевищує 1 млн.грн., можуть анулювати 

реєстрацію ПДВ 13 
 

ПДФО, ЄСВ та військовий збір 

1. Виграші та призи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за 

ставкою 18% 14 

2. Дохід від продажу фізичною особою вантажного автомобіля 

оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% 14 

3. Здати авансовий звіт та залишок невикористаних коштів можна на підставі 

договору доручення 14 

4. Оподаткування квартири, яка продається 15 

5. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб подарунків 16 

6. Дивіденди, нараховані платником єдиного податку з 01.01.2017 за періоди 

до 2017 року, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за 

ставкою 9% 16 

Оплата праці 

1. Щодо оформлення підприємством видаткових касових документів для 

виплати заробітної плати (ІПК від 19.09.2017р. №1989/ІПК/28-10-01-03-11) 

17 

2. Виявлення неоформлених працівників – без попередження 17 

3. Щодо застосування частини третьої статті 42-1 Закону України «Про 

зайнятість населення» (лист Мінсоцполітики від 18.09.2017р. №2413      

/0/101-17) 

 

 

18 

Трансфертне ціноутворення та контрольовані операції 

1. Форвардні та ф’ючерсні контракти 19 

2. Джерела інформації, які використовуються для встановлення умов 

контрольованої операції принципу «витягнутої руки» 

 

19 

3. Неподання документації з трансфертного ціноутворення 20 

Реєстратори розрахункових операцій 

1. Щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій фізичною особою 

- підприємцем, платником єдиного податку, у разі здійснення реалізації 

технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 

ремонту (лист ДФС від 20.09.2017р. №1994/ІПК/8/08-01-13-09-08) 

 

 

21 

2. Види діяльності, при яких підприємці на загальній системі оподаткування 

при готівкових розрахунках не застосовують РРО 

 

21 

3. Нюанси застосування реєстраторів розрахункових операцій 22 

Інші податки та збори 

1. Щодо сплати земельного податку (лист ДФС від 15.09.2017р. №1972/6/99-

99-12-02-03-15/ІПК) 23 

2. Хто є платником транспортного податку у разі передачі юридичною 

особою у фінансовий лізинг легкового автомобіля, зареєстрованого в 

Україні згідно з чинним законодавством? 23 
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Інші зміни законодавства 

1. Пеня внаслідок самостійного виправлення помилок визначається з 

розрахунку 100% облікової ставки НБУ 24 

2. За неподання/несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг 

передбачена відповідальність 24 
 

3. 
 

Нові довідники податкових пільг 24 

4. Чи має право платник на запит контролюючого органу в електронному 

вигляді про подання інформації, надати відповідь та сканкопії документів 

через сервіс «ЕКП»? 25 

5. Акт перевірки складатимуть по-новому 25 

6. Чи поширюється обмеження щодо граничної суми розрахунків на 

розрахунки, які проводяться із застосуванням електронних платіжних 

засобів (платіжних карток)? 26 

7. За невидачу квитанції до прибуткового касового ордеру передбачена 

відповідальність 27 

8. Чи мають сплачувати єдиний податок демобілізовані підприємці 28 

9. Облікову політику підприємці можуть не визначати 28 

10. Перехід платника єдиного податку - юридичної особи на загальну систему 

оподаткування 29 

11. Наслідки перевищення підприємцями - платниками єдиного податку 

встановленого обсягу доходу 29 

12. Фізичні особи-підприємці, що надають послуги Інтернет можуть бути 

платниками єдиного податку 30 

13. Зміни в оподаткуванні підприємців на загальній системі оподаткування з 

2017 року 30 

14. Протягом календарного року суб’єкт господарювання може перейти на 

єдиний податок один раз 31 

15. Штрафні санкції при неведенні Книги обліку доходів та витрат особою, яка 

провадить незалежну професійну діяльність 31 

16. Чи включаються до складу доходу та яким чином відображаються у Книзі 

обліку доходів і витрат внесені власні кошти фізичною особою-

підприємцем на розрахунковий рахунок згідно з нормами Податкового 

кодексу України? 32 

17. ДКСУ щодо проставляння печаток 32 
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Податок на прибуток 

 

1. Списання платником податку на прибуток дебіторської заборгованості з 01.01.2017 

року 

ДФС у Запорізькій області нагадує, що починаючи з 01.01.2017р. платник податку зменшує 

фінансовий результат до оподаткування на суму списаної дебіторської заборгованості, у 

тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів. 

При цьому зменшення фінансового результату здійснюється лише на суму дебіторської 

заборгованості, яка відповідає ознакам пп.14.1.11 ст.14 Податкового кодексу України від 

02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), чинним на дату її 

списання, незалежно від періоду створення резерву сумнівних боргів за такою 

заборгованістю. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/308258.html 

 

2. Умови збільшення фінансового результату до оподаткування при безоплатному 

наданні товарів (робіт, послуг) неприбутковим організаціям 

Згідно пп.134.1.1 ст.134 та пп.140.5.9 ст.140 ПКУ, при визначенні об’єкта оподаткування 

податком на прибуток бухгалтерський фінансовий результат податкового (звітного) періоду 

підлягає коригуванню на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 

безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим 

організаціям, яка перевищує 4% значення показника об’єкта оподаткування, відображеного у 

рядку 04 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, за попередній звітний 

рік. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/312041.html 

 

3. Оподаткування процентів, сплачених резиденту Швейцарії 

ДФС в листі від 21.09.2017р. №2007/6/99-99-01-02-02-15/ІПК роз’яснила особливості 

оподаткування доходів нерезидента (резидента Швейцарії). 

Податківці вказують, що виплата процентів на користь нерезидента (у тому числі 

процентів за позиками та борговими зобов’язаннями) оподатковується за ставкою в 

розмірі 15% під час такої виплати, якщо інше не передбачено чинними міжнародними 

договорами. 

Водночас, положення Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою 

про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал 

(«Конвенція») передбачають, що проценти можуть оподатковуватись у Договірній 

Державі, в якій вони виникають за ставкою не вище 10%, якщо отримувач 

процентів (резидент іншої Договірної Держави) є їх фактичним власником. 

Також Конвенція передбачає, що від оподаткування в країні, яка є джерелом таких 

процентів, звільняються проценти, сплачені: 

- у зв’язку з продажем у кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового 

обладнання;  

- у зв’язку з продажем у кредит будь-яких виробів одним підприємством іншому 

підприємству; 

- за позиками будь-якого виду, що надаються банком; або  

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/308258.html
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/312041.html
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- самій Договірній Державі, або її політико-адміністративному підрозділу, або місцевому 

органу влади. 

Підставою для безпосереднього застосування положень Конвенції є наявність на момент 

виплати доходу довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом Швейцарії. 

Якщо податок на репатріацію утримано без врахування положень Конвенції(наприклад, 

за відсутності на момент виплати зазначеної вище довідки або за якихось інших причин), але 

нерезидент має право на оподаткування доходів згідно з положеннями (ставками) 

Конвенції, може бути застосоване відшкодування (повернення) сплаченого 

податку шляхом повернення різниці між сумою податку, яка була утримана, та сумою, 

належною до сплати відповідно до умов міжнародного договору. 

Джерело: 

https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx;CABINET=T2TrvaGbS6XdPoZKk-

mnJfa77ERfebjMjJRYdisgI5oKiJXIQbPI!1419849106 

 

4. Які відсотки, виплачувані нерезиденту, потрапляють під пільгове оподаткування 

Доходи нерезидента у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами можуть 

оподатковуватися за пільговою ставкою 5% при дотриманні умов пп.141.4.11 ПКУ. Зокрема, 

кошти, надані резиденту у вигляді позики/ кредиту, мають бути залучені нерезидентом 

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

входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - КМУ). 

Практичне застосування згаданої норми стало можливим після прийняття постанови КМУ 

«Про затвердження переліку іноземних фондових бірж, на яких розміщено іноземні боргові 

цінні папери нерезидентом, оподаткування доходу якого здійснюється відповідно до 

підпункту 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу України» від 06.09.2017р. 

№675». Однак на сьогоднішній день згадана Постанова ще не набрала чинності. 

Нагадаємо, відповідно до п.47 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ звільняються від оподаткування 

доходи, які сплачуються резидентом на користь нерезидента або уповноваженої ним особи у 

вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у період 

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

пп.141.4.11 ПКУ. 

Також, набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери» від 07.09.2017р. 

№2146-VIII («Закон»). Вказаним Законом викладено у новій редакції пп.141.4.10 ПКУ та 

звільнено від оподаткування такі доходи нерезидентів: 

- проценти або інші доходи (дисконт) за державними цінними паперами, що виплачуються 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову політику; 

- проценти, які виплачують за отримані державою або до бюджету АР Крим чи міського 

бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображають у Державному 

бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі НБУ; 

- проценти, які виплачують за кредити (позики), які отримано суб'єктами господарювання 

та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями. 

 

 

https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx;CABINET=T2TrvaGbS6XdPoZKk-mnJfa77ERfebjMjJRYdisgI5oKiJXIQbPI!1419849106
https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx;CABINET=T2TrvaGbS6XdPoZKk-mnJfa77ERfebjMjJRYdisgI5oKiJXIQbPI!1419849106
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5. Дохід для сплати податку з доходу, отриманого нерезидентом з джерелом його 

походження з України, визначається відповідно до офіційного курсу НБУ на дату 

виплати таких доходів 

ДФС у Запорізькій області зазначає, що, оскільки податок з доходів, отриманих 

нерезидентом із джерелом їх походження з України, сплачується до бюджету під час виплати 

таких доходів на користь нерезидента або уповноваженої ним особи, то сума доходів, з якої 

утримується та сплачується податок, визначається виходячи з офіційного курсу НБУ на дату 

виплати таких доходів. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/312177.html 

 

6. Яким чином зараховується податок на прибуток, сплачений за кордоном 

ДФС в листі від 15.09.2017р. №1975/6/99-99-15-02-02-15/ІПК роз’яснила порядок 

зарахування податку на прибуток, сплаченого за кордоном. 

Так, у разі, якщо підприємство отримує прибуток з іноземних джерел, то сплачений за 

кордоном податок на такий прибуток зараховується під час сплати податку в Україні (абзац 2 

пп.141.4.9 ПКУ). 

При цьому зарахування податку відбувається таким чином: 

- Сума зарахованого податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду 

не може перевищувати податок, що підлягає сплаті в Україні протягом цього періоду. Сума 

перевищення не враховується у зменшення податку на прибуток в наступних звітних 

періодах: 

- Платник повинен мати письмове підтвердження (довідку) від контролюючого органу 

іншої держави щодо факту сплати такого податку, а з країною нерезидента повинен діяти 

міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування доходів. Вказана довідка 

підлягає легалізації в Україні, якщо інше не передбачене міжнародним законодавством; 

- Платник податку у звітному податковому періоді не має права зменшити нарахований 

податок на прибуток, якщо довідка, яку він надає контролюючому органу, підтверджує 

сплату податку за межами України у попередньому звітному періоді;  

- Надавши контролюючому органу зазначену довідку, платник має право зменшити 

задекларований податок на прибуток за попередній податковий (звітний) період, 

шляхом подання уточнюючої декларації. 

Джерело: лист ДФС від 15.09.2017р. №1975/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. 

 

7. Ставка податку на прибуток 0% та нова спрощена декларація  

ДФС у листі від 04.09.2017р. №23407/7/99-99-15-02-01-17 нагадує, що 15 серпня 2017 року 

набула чинності постанова КМУ від 09.08.2017р. №592, якою затверджено: 

- порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної 

податкової декларації з такого податку; 

- форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який 

оподатковується за ставкою 0% відповідно до п.44 підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні 

положення” ПКУ. 

Постанову №592 видано з метою реалізації положень Закону №1797-VIII, яким, зокрема, 

запроваджено податкові канікули (застосування платниками податку на прибуток 

підприємств нульової ставки цього податку). 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/312177.html
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Так, платники податку на прибуток, які відповідають вимогам, встановленим пунктом 44 

підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2021 року можуть 

застосовувати нульову ставку податку на прибуток із поданням спрощеної податкової 

декларації. 

 

8. Перехід платників на нульову ставку податку на прибуток 

При переході на нульову ставку податку на прибуток підприємств  платники повинні 

дотримуватись таких умов: 

- річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний 

період, не повинен перевищувати трьох мільйонів гривень; 

- 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; 

- відповідати одному із критеріїв: 

- утворені в установленому законом порядку після 1 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 1 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. 

 

9. Заборона застосовування нульової ставки податку на прибуток 

Не можуть застосовувати нульову ставку податку на прибуток  платники, утворені після 1 

січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), 

приватизації та корпоратизації. 

Позбавлені права застосовувати нульову ставку податку на прибуток підприємств суб’єкти 

господарювання, які здійснюють такі види діяльності: 

1) діяльність у сфері розваг, визначену пп.14.1.46  п.14.1 ст.14 розділу I «Загальні 

положення» ПКУ; 

2) виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів; 

3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів; 

4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння, у тому числі органогенного утворення; 

5) фінансову та страхову діяльність (гр.64 - гр.66 Секції K КВЕД ДК 009:2010); 

6) діяльність з обміну валют; 

7) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення; 

8) операції з нерухомим майном (гр.68 КВЕД ДК 009:2010); 

9) поштову та кур’єрську діяльність (гр.53 КВЕД ДК 009:2010); 

10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами 

колекціонування або антикваріату; 

11) діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»; 

12) охоронну діяльність; 

13) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації); 
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14) виробництво продукції на давальницькій сировині; 

15) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі; 

16) діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води; 

17) діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (гр.69 КВЕД ДК 009:2010); 

18) діяльність у сфері інжинірингу (гр.71 КВЕД ДК 009:2010). 

 

10. Оподаткування прибутку за ставкою 18% 

Якщо в період застосування нульової ставки платник податку на прибуток у будь-якому 

звітному періоді досягнув показників щодо отримання  щорічного обсягу доходів та 

середньооблікової кількості працівників або розміру щомісячної заробітної плати 

працівників, з яких хоча б один не відповідає зазначеним критеріям, то такий платник 

повинен оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою 18%. 

Платники податку, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам 

(власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку відповідно до 

порядку сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів та 

сплачують податок на прибуток за ставкою 18% за звітний податковий період, у якому 

здійснювалися нарахування та виплата дивідендів. 

 

11. Показники декларації 

 В основній частині декларації відображаються такі показники: 

- дохід від будь-якої діяльності підприємства, визначений за правилами бухгалтерського 

обліку – у р.01; 

- фінансовий результат, визначений у фінансовій звітності відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 

звітності – у р.02; 

- різниці, які виникають відповідно до ПКУ – у р.03, з них: 

- різниці, на які збільшується фінансовий результат – у р.04; 

- різниці, на які зменшується фінансовий результат – у  р.05,  у тому числі у р.05.1 

відображається сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових 

(звітних) років, на яку зменшується фінансовий результат, з урахуванням п.3 підрозділу 4 

розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, відповідно до пп.140.4.2 п.140.4 ст.140 ПКУ; 

- об’єкт оподаткування за всіма видами діяльності – у р.06. 

 заключній частині передбачено таблицю, у якій платники проставляють позначки щодо 

наявності поданих з декларацією форм фінансової звітності.  

Крім цього, у цій частині таблиці декларації  відображається інформація про прийняте 

рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, у разі 

використання платником податку права на незастосування коригувань фінансового 

результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування 

минулих звітних (податкових) років)  відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ. 

 

12. Подання спрощеної податкової декларації 

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств складається платниками 

щорічно за результатами кожного звітного (податкового) періоду, в якому 

застосовується  нульова ставка цього податку, за формою, затвердженою постановою №592. 
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У разі відсутності підстав для застосування нульової ставки, платники подають податкову 

декларацію з податку на прибуток підприємств за основною формою, затвердженою наказом 

Міністерства фінансів України від 20.10.2015р. №897 (у редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 28.04.2017р. №467). 

 

13. Щодо оподаткування доходу нерезидента, отриманого у вигляді фрахту (лист ДФС 

від 21.09.2017р. №2011/6/99-99-15-02-02-15/ІПК) 

Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, 

оподатковується за ставкою 6% у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів. 

При цьому базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту; особами, 

уповноваженими справляти податок та вносити його до бюджету, є резидент, який виплачує 

такі доходи, незалежно від того, чи є він платником податку, а також суб’єктом спрощеного 

оподаткування (пп.141.4.4 п.141.4 ст.141 ПКУ). 

Інформацію про виплачені доходи нерезидентам, суми утриманого з них податку та 

застосовану для оподаткування ставку платники зазначають у додатку до форми Податкової 

декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів 

України від 20.10.2015р. №897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 

28.04.2017р. №467), а саме, Розрахунку (звіті) податкових зобов’язань нерезидентів, якими 

отримано доходи із джерелом їх походження з України (додаток ПН до Декларації), який є її 

невід’ємною частиною. 

Отже, резидент (у тому числі, неприбуткова організація), який виплачує доходи нерезиденту 

у вигляді фрахту, вносить до бюджету податок у розмірі 6% суми фрахту, та подає до 

контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Декларацію із заповненим додатком 

ПН. 

 

14. Щодо коригування фінансового результату до оподаткування за окремими 

операціями платниками податку на прибуток, які ведуть бухгалтерський облік за 

міжнародними стандартами (лист ДФС від 14.09.2017р. № 1952/6/99-99-15-02-02-15/ІПК) 

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

відповідних джерел витрати на придбання/самостійне виготовлення, а також витрати на 

ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів. 

Терміни «невиробничі основні засоби» означають відповідно основні засоби, непризначені 

для використання в господарській діяльності платника податку. 

Отже, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на ремонт, 

реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих орендованих основних 

засобів. 
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Податок на додану вартість 

 

1. Блокування податкових накладних: судова практика 

Завдяки роботі системи автоматичного блокування податкових накладних станом на 1 

вересня зупинено реєстрацію накладних на суму 3,1 млрд. грн. Потенційно роботу системи 

знову буде переведено у тестовий режим - у парламенті працюють над відповідним 

законопроектом.  

Ті ж, хто встиг отримати відмову комісії ДФС в реєстрації податкової накладної звертаються 

в суди. Перші результати спорів бізнесу щодо розблокування накладних є позитивними, як 

наприклад, Постанова Рівненського окружного адміністративного суду у справі 

№817/1147/17 від 17.08.2017р. Суд встановив наступні порушення з боку фіскальних органів: 

- у Квитанції №1 не вказаний конкретний критерій ризику, як підстава для зупинення 

реєстрації податкових накладних, а також не вказано виключний перелік документів, які 

потрібно було подати платнику податків для розблокування накладних; 

- у Квитанції №2, якою оформлено рішення про відмову у реєстрації, чітко не зазначено, які 

саме документи складені з порушенням та яких документів не вистачає для прийняття 

рішення про реєстрацію. 

Суд, проаналізувавши первинні документи та обставини здійснення операцій з поставки 

товарів і надання послуг, прийшов до висновку про реальність господарських операцій 

(враховувалися людські, технічні та матеріальні ресурси платника податків та його 

контрагентів). З моменту подачі в суд позовної заяви до винесення позитивного рішення 

пройшло 17 днів. 

 

2. Про розблокування податкових накладних: роз’яснення ДФС 

ДФС у листі від 06.09.17р. №2723/99-99-07-05-01-18 роз’яснила порядок своїх дій при 

зупиненні реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування («ПН/РК»), а також 

про оформлення документів, які допоможуть позбутися такого блокування. 

Перш за все, податківці повідомили, реєстрацію яких ПН/РК не блокують: 

- якщо ПН не підлягає наданню отримувачу. Тобто при постачаннях неплатникам ПДВ, 

умовному продажу, отриманні послуг від нерезидента, здійсненні експортних операцій, 

складанні зведених податкових накладних за щоденним підсумком реалізації; 

- ПН, складені на звільнені від ПДВ постачання; 

- якщо обсяг постачання за ПН/РК у поточному місяці, з урахуванням поданих на 

реєстрацію, не перевищує 500 тис. грн. без ПДВ; 

- коли загальна сума сплачених у 2016р. єдиного внеску та податків і зборів платником та 

його відокремленими підрозділами становить більше 5 млн. грн. 

Також у листі зазначено, що при блокуванні ПН/РК платник податків має право подати на 

розгляд Комісії ДФС додаткові відомості у вигляді Таблиці даних платника податку та 

надані рекомендації, як її заповнювати. Податківці стверджують: подання Таблиці може 

упередити зупинення реєстрації ПН/РК за ідентичними операціями. А при її правильному 

заповненні та прийнятті Комісією ДФС в подальшому реєстрація ПН з зазначеними в 

Таблиці кодами УКТ ЗЕД/ ДКПП не зупинятиметься.  

У разі зупинення реєстрації ПН/РК платник податку має право подати на розгляд Комісії 

ДФС письмові пояснення та/ або копії документів (зокрема, договори, довіреності, первинні 

документи) протягом 365 календарних з дати виникнення податкового зобов'язання по 
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зупинених ПН/РК. Податківці наводять вичерпний перелік документів, достатніх для 

прийняття рішення про реєстрацію, а також зазначають: всі направлені документи повинні 

бути завірені належним чином. 

 

3. Порядок врахування у реєстраційній сумі сум ПДВ за податковими накладними, які 

несвоєчасно зареєстровані в ЄРПН 

Відповідно до п.2001.3 ст.2001 ПКУ показник SПеревищ є складовою формули, за якою 

обраховується сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати в Єдиному 

реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкові накладні та/або розрахунки 

коригування (далі – реєстраційна сума). 

SПеревищ – загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у 

поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, 

над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та 

розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, яка 

визначається як різниця між: 

- сумами податкових зобов’язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання 

послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх 

подальшого коригування згідно із ст.192 ПКУ, задекларованими платником у податкових 

деклараціях з податку з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, 

- та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені 

за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а 

також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких 

визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих у 

ЄРПН. 

Показник SПеревищ розраховується ДФС автоматично після прийняття звітності від 

платника податку, та при обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке 

значення зменшується реєстраційна сума такого платника. 

Таким чином, якщо платник податку своєчасно не зареєстрував в ЄРПН податкові накладні 

та відповідно не зменшив реєстраційну суму на суму податку, зазначену в таких податкових 

накладних, то після подання звітності з ПДВ за відповідний звітний період, в якій 

задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ, що визначені у податкових накладних, які не 

зареєстровані в ЄРПН, реєстраційна сума платника зменшується на суму ПДВ, зазначену у 

податкових накладних, своєчасно не зареєстрованих в ЄРПН. 

Після реєстрації таких податкових накладних в ЄРПН в системі електронного 

адміністрування ПДВ автоматично відбувається перерахунок показника SПеревищ за звітний 

період, в якому було складено таку податкову накладну, та розрахункової суми (SНакл) з 

урахуванням сум ПДВ, зазначених у таких податкових накладних. 

Джерело: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311686.html 

 

4. Сума штрафних санкцій та пені, у разі подання уточнюючого розрахунку до 

податкової декларації з ПДВ, сплачуються до бюджету з поточного рахунка 

У разі подання уточнюючих розрахунків до податкової звітності з ПДВ, які передбачають 

збільшення податкових зобов’язань з податку, платники податку повинні необхідну суму, що 

підлягає перерахуванню до бюджету, сплатити на електронний рахунок. 

При цьому, сума штрафних санкцій та пені у разі подання уточнюючого розрахунку до 

http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311686.html


 

 

ЩОМІСЯЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 

 

12 

 

податкової декларації з ПДВ сплачуються до бюджету з поточного рахунка. 

Зазначена норма передбачена ст.2001.2 ст.2001 ПКУ; п.20 та п.25 Порядку електронного 

адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 

16.10.2014р. №569. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311479.html 

 

5. Витрати, понесені орендарем на поліпшенням об’єкта оренди, при його поверненні 

орендодавцю оподатковуються ПДВ 

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 підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах. 

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

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

безоплатно наданою послугою та підлягає оподаткуванню ПДВ за ставкою 20%, виходячи з 

ціни придбання товарів/послуг, використаних для такого поліпшення. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311745.html 

 

6. Як визначити ціну придбання імпортованих товарів для цілей ПДВ 

ДФС в листі від 14.09.2017р. №1959/6/99-9915-03-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо 

порядку визначення ціни імпортованих товарів з метою нарахування податкових 

зобов'язань при їх подальшому постачанні. 

Відповідно до п.188.1 ПКУ податкові зобов’язання з ПДВ при постачанні товарів на митній 

території України визначаються, виходячи з їх договірної вартості з урахуванням 

загальнодержавних податків та зборів (за виключенням окремих податків та зборів), але не 

нижче ціни придбання таких товарів. 

Згідно з висновком податківців, для товарів, придбаних на митній території України або 

ввезених на митну територію України, ціна придбання визначається як вартість майна, за 

якою таке майно набуте у власність, тобто ціна, зазначена в договорі на придбання товару 

(контрактна вартість). 

З метою нарахування податкових зобов'язань при подальшому постачанні раніше 

імпортованих товарів ціна придбання таких товарів визначається на дату переходу прав 

власності на такий товар за ціною, зазначеною в договорі на придбання товару 

(контрактною вартістю). 

 

7. В «Електронному кабінеті платника» надано можливість перегляду відомостей щодо 

складених податкових накладних  

ДФС доопрацьовано «Електронний кабінет платника» в частині надання доступу платникам 

ПДВ до даних ЄРПН в режимі реального часу щодо складених ними чи його контрагентами 

податкових накладних та/або розрахунків коригування. Платникам ПДВ після ідентифікації з 

використанням ЕЦП будь-якого АСЦК в особистому кабінеті надано можливість перегляду 

відомостей щодо ПН/РК, зареєстрованих, реєстрацію яких зупинено відповідно до вимог 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311479.html
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311745.html
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п.201.16 ПКУ, а також щодо яких комісією ДФС прийнято рішення про реєстрацію або 

відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН. 

Пошук інформації в ЄРПН здійснюється за основними реквізитами ПН/РК, а також за 

індивідуальним податковим номером продавця та покупця товарів/послуг. Також платники 

мають можливість завантажити ПН/РК в електронному вигляді (у форматі xml з ЕЦП). 

Окрім того, що в Електронному кабінеті для платників ПДВ функціонують такі сервіси: 

- перегляд даних Реєстру платників ПДВ в режимі он-лайн; 

- формування та надсилання Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість, 

сервісних запитів та отримання витягів на них; 

- подання Податкової декларації з податку на додану вартість; 

- доступ до проведених операцій та руху коштів на електронному рахунку в Системі 

електронного адміністрування ПДВ; 

- реєстрація ПН/РК в ЄРПН. 

Джерело: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/310907.html 

 

8. Платники ПДВ, у яких обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за останні 12 

календарних місяців не перевищує 1 млн. грн., можуть анулювати реєстрацію ПДВ 

Виходячи з положень абзацу «а» п.184.1, п.184.2, п.184.10 ст.184 ПКУ, платники ПДВ, у 

яких обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за останні 12 календарних місяців не перевищує 

1 млн. грн., мають право анулювати реєстрацію платника ПДВ. 

Анулювання реєстрації здійснюється за заявою платника ПДВ (форма №3-ПДВ). 

Про анулювання реєстрації платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний письмово 

повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації. 

У разі анулювання реєстрації останнім звітним періодом вважається період, який 

розпочинається з дня, що настає за останнім днем попереднього звітного періоду і 

закінчується днем анулювання. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311349.html 

 

  

http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/310907.html
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311349.html
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ПДФО, ЄСВ та військовий збір 

 

1. Виграші та призи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 

18%  

Податковим агентом - оператором лотереї у строки, визначені для місячного податкового 

періоду, до бюджету сплачується загальна сума податку з доходів фізичних осіб, 

нарахованого за ставкою 18%, із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий 

(звітний) місяць гравцям у лотерею. 

Крім того, податкові агенти - оператори лотереї у податковому розрахунку за формою №1ДФ 

відображають загальну суму нарахованих (виплачених) у звітному податковому періоді 

доходів у вигляді виграшів (призів) та загальну суму утриманого з них податку. 

У податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого виграшу, суми 

нарахованого на нього податку, а також відомості про фізичну особу - платника податку, яка 

одержала дохід у вигляді виграшу (призу). 

Оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів, інших, ніж виграш (приз) у лотерею, 

здійснюється у загальному порядку, встановленому для доходів, що остаточно 

оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою 18%. 

Під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, 

які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях 

чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв’язку з отриманням такого 

доходу. 

Доходи остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок. 

Зазначена норма визначена пп.164.2.8 ст.164 та п.170.6. ст.170 ПКУ. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/310741.html 

 

2. Дохід від продажу фізичною особою вантажного автомобіля оподатковується 

податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% 

У разі продажу фізичною особою вантажного автомобіля підприємству, така юридична особа 

зобов’язана при нарахуванні (виплаті) доходу виконати функції податкового агента, зокрема, 

нарахувати, утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету податок на доходи фізичних 

осіб за ставкою 5% та військовий збір за ставкою 1,5%. Зазначена норма передбачена п.173.1 

ст.173 ПКУ. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311747.html 

 

3. Здати авансовий звіт та залишок невикористаних коштів можна на підставі договору 

доручення 

Чи має право підзвітна особа, яка з поважних причин не може особисто здати авансовий звіт 

та залишок невикористаних коштів, передати їх за дорученням через іншу матеріально-

відповідальну особу?  

Обмежень щодо передачі до бухгалтерії заповненого Звіту про використання коштів, 

виданих на відрядження або під звіт, та залишку невикористаних коштів, які були видані 

підзвітній особі, через іншу матеріально-відповідальну особу на підставі договору доручення 

не передбачено. 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/310741.html
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311747.html
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Отже, такий договір має бути у наявності і у ньому (або у виданій на підставі договору 

довіреності) мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, 

які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними. 

Водночас податківці зауважують, що терміни подання авансового звіту при цьому 

залишаються незмінними - до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у 

якому платник податку: 

- завершує таке відрядження; 

- завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що 

видала кошти під звіт. 

За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку в касу або 

зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання 

зазначеного звіту. 

При цьому, якщо під час службового відрядження платник податку отримав готівку із 

застосуванням платіжних карток, він подає звіт і повертає суму надміру витрачених коштів 

до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження. Відрядженій особі – 

платнику податку, який застосував платіжні картки для проведення розрахунків у 

безготівковій формі, а строк подання платником податку звіту не перевищив 10 банківських 

днів, за наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може продовжити 

такий строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей 

між відповідними звітними документами). 

Джерело: категорія 109.14, «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» 

офіційного веб-порталу ДФС за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-

ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ» (далі – «ЗІР»). 

 

4. Оподаткування квартири, яка продається 

Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного 

податкового року квартири, за умови її перебування у власності понад три роки, не 

оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Умова щодо перебування квартири у 

власності понад три роки не розповсюджується на майно, отримане у спадщину. 

Таким чином, щоб дохід у вигляді вартості проданої квартири не оподатковувався, мають 

бути дотримані дві умови: 

1) це має бути перша операція з продажу квартири за один календарний рік; 

2) квартира має перебувати у власності понад три роки, за винятком випадку, коли вона 

отримана у спадщину. 

Якщо хоча б одна з цих умов не дотримана, дохід оподатковується податком на доходи 

фізичних осіб. 

Тобто, дохід, отриманий фізичною особою від продажу протягом звітного податкового року 

квартири, яка перебуває у власності такої особи менше трьох років, оподатковується 

податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором за ставкою 1,5%. 

У разі якщо протягом того ж звітного податкового року цією особою продається друга 

квартира, то дохід, отриманий від такого продажу, оподатковується податком на доходи 

фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором за ставкою 1,5% незалежно від строку 

перебування цього об'єкта у власності фізичної особи. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311138.html 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311138.html
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5. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб подарунків 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не 

включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних 

змагань), якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у 

розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком 

грошових виплат у будь-якій сумі (у 2017 році - 800 грн.). 

Вартість подарунків, яка не перевищує зазначену суму, відображається у Податковому 

розрахунку за формою №1 ДФ за ознакою доходу «160». 

Якщо вартість подарунка, яка надається платнику податків, перевищує 800 грн., то сума 

такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і 

військовим збором 1,5% та відображається у Податковому розрахунку за формою №1 ДФ за 

ознакою доходу «126» як додаткове благо. 

Зазначена норма визначена пп.165.1.39 ст.165 ПКУ. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/309847.html 

 

6. Дивіденди, нараховані платником єдиного податку з 01.01.2017 за періоди до 2017 

року, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 9% 

Згідно з пп.167.5.4 ст.167 ПКУ, з 01.01.2017р. доходи у вигляді дивідендів по акціях та/або 

інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, 

інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками 

податку на прибуток, оподатковуються у половинному розмірі ставки, встановленої у п.167.1 

ст.167 ПКУ, тобто 9%. 

Отже, дохід у вигляді дивідендів, нарахованих суб'єктом господарювання - платником 

єдиного податку з 1 січня 2017 року за періоди 2013 - 2016 роки, оподатковується податком 

на доходи фізичних осіб за ставкою 9% та військовим збором 1,5%. 

Вказаний дохід є об'єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%. 

Зазначена норма передбачена пп.170.5.4 ст.170; пп.168.1.1 ст.168; пп.1.2 п.16 1 підрозд. 10 

розд. ПКУ та роз’яснена в індивідуальній податковій консультації ДФС від 23.08.2017 

№1719/6/99-99-13-02-03-15/ІПК. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/309642.html 

 

  

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/309847.html
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/309642.html
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Оплата праці 

 

1. Щодо оформлення підприємством видаткових касових документів для виплати 

заробітної плати (ІПК від 19.09.2017р. №1989/ІПК/28-10-01-03-11) 

Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або 

видатковій відомості (п.3.6 розділу 3 постанови НБУ «Про затвердження Положення про 

ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004р. №637 (далі – 

Положення №637).  

Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку 

згідно із законодавством України, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові 

одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено 

одержати готівку. У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про 

одержання грошей касир робить у ній напис «За довіреністю». 

Пунктом 3.8 розділу 3 Положення №637 передбачено, що виплати, пов'язані з оплатою праці, 

проводяться касиром підприємства або за видатковими касовими ордерами на кожного 

одержувача чи за видатковими відомостями. 

Керівником підприємства затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл 

(підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з 

відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, 

нематеріальних активів та іншого майна. Кількість осіб, які мають право підписувати 

документи на здійснення операцій з видачею особливо дефіцитних товарів і цінностей, 

бланків суворої звітності, повинно бути обмежено. 

Пунктом 3.10 розділу 3 Положення №637 встановлено, що видаткові касові ордери і 

видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного кольору 

чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних 

засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом 

установленого для зберігання документів терміну. У касових ордерах зазначається підстава 

для їх складання і перелічуються додані до них документи. 

 

2. Виявлення неоформлених працівників – без попередження 

Держпраці уточнила, що про проведення інспекційного відвідування інспектор праці 

повідомляє об'єкт відвідування або вповноважену ним посадову особу. 

Про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових 

відносин інспектор праці повідомляє об'єкт відвідування або вповноважену ним посадову 

особу тільки у випадку, якщо він не буде вважати, що таке повідомлення може завдати 

шкоди інспекційному відвідуванню. 

При проведенні інспекційного відвідування уповноважена особа об'єкта відвідування має 

право вимагати від інспектора праці внесення запису про його проведення до відповідного 

журналу перевірок об'єкта відвідування (при його наявності) перед наданням акта для 

підпису керівником об'єкта відвідування або його вповноваженим представником. 

Однак унесення запису про проведення інспекційного відвідування до журналу перевірок 

об'єкта відвідування до його проведення може призвести до приховування таких порушень 

законодавства про працю, як неоформлені трудові відносини. 

Джерело: Лист Держпраці від 18.08.2017р. №8573/4.1/4.ДП-17. 
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3. Щодо застосування частини третьої статті 42-1 Закону України «Про зайнятість 

населення» (лист Мінсоцполітики від 18.09.2017р. №2413/0/101-17) 

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо надання роз'яснень 

стосовно застосування частини третьої ст.421 Закону України «Про зайнятість населення», зі 

змінами (далі - Закон), внесеними Законом України від 23.05.2017р. №2058-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів для залучення 

іноземних інвестицій», який набирає чинності з 27.09.2017р., та в межах компетенції 

повідомляє. 

1. Частиною третьою статті 421 встановлено, що роботодавець може отримати дозвіл, за 

умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як: 

- п'ять мінімальних заробітних плат - іноземним найманим працівникам у громадських 

об'єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 36, 37, 

39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту»; 

- десять мінімальних заробітних плат - для всіх інших категорій найманих працівників. 

Враховуючи викладене, вимоги щодо розміру заробітної плати відповідно до частини третьої 

статті 421 Закону (після набрання відповідними нормами Закону чинності) 

розповсюджуються на роботодавців, які отримують дозвіл на застосування праці іноземця 

вперше, або після розірвання попереднього трудового договору (контракту) та укладання 

нового трудового договору (контракту) відповідно до отриманого дозволу, а також у разі 

продовження дії дозволу на застосування праці іноземного працівника. 

Норми частини третьої статті 421 Закону чітко визначають обов'язок роботодавця щодо 

розміру заробітної плати іноземного найманого працівника у разі застосування його праці. 

2. Для продовження дії дозволу подаються також і документи, у яких відбулися зміни (пункт 

3 частини третьої статті 422 Закону), а отже подання копії трудового договору (контракту) з 

відповідною оплатою праці іноземного працівника є обов'язковим. 

3. Відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIII, за 

угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може 

встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або 

неповний робочий тиждень. 

Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно 

від виробітку. 
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Трансфертне ціноутворення та контрольовані операції 

 

1. Форвардні та ф’ючерсні контракти 

12 вересня 2017 року був опублікований та набрав чинності наказ Міністерства фінансів 

України «Про затвердження форми Повідомлення про укладання форвардного або 

ф’ючерсного контракту» від 03.07.2017р. №621. 

Так, щодо біржових товарів визначено окремий порядок розрахунку діапазону цін для цілей 

трансфертного ціноутворення (п.39.2.1.3 ПКУ). 

У випадку, якщо підприємство здійснює операції з такими товарами на підставі форвардного 

або ф’ючерсного контракту, то за умови, що податкові органи будуть сповіщені протягом 10 

днів з дня його укладення, діапазон цін розраховується за декаду, що передує даті укладання 

форвардного (ф’ючерсного) контракту. 

Повідомлення потрібно надсилати в електронному вигляді, з використанням ЕЦП, окремо за 

кожним договором. 

У Повідомленні про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту зазначають 

інформацію про суттєві умови договору, зокрема: характеристику базового активу, кількість, 

ціну, термін виконання, інші суттєві умови. 

 

2. Джерела інформації, які використовуються для встановлення умов контрольованої 

операції принципу «витягнутої руки» 

Джерела інформації, що використовуються для встановлення відповідності умов 

контрольованої операції принципу «витягнутої руки», визначені у пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 

ПКУ. 

Відповідно до пп.39.5.3.1 пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 ПКУ платник податків та контролюючий 

орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість 

зіставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з пп.39.2.2 п.39.2 ст.39 ПКУ, 

зокрема: 

а) інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податків, а також інформацію 

про зіставні неконтрольовані операції його контрагента - сторони контрольованої операції з 

непов’язаними особами; 

б) будь-які інформаційні джерела, що містять відкриту інформацію та надають інформацію 

про зіставні операції та осіб; 

в) інші джерела інформації, з яких інформація отримана платником податків з дотриманням 

вимог законодавства та які надають інформацію про зіставні операції та осіб, за умови що 

платник податків надасть таку інформацію контролюючому органу; 

г) інформацію, отриману контролюючим органом у рамках укладених Україною 

міжнародних угод. 

Якщо платник податків з метою встановлення відповідності умов контрольованої операції 

принципу «витягнутої руки» за методами, визначеними п.39.3 ст.39 ПКУ, використав 

джерела інформації, передбачені пп.39.5.3.1 пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 ПКУ, контролюючий орган 

використовує ті самі джерела інформації, якщо не доведено, що інші джерела інформації 

дають можливість отримати вищий рівень зіставності комерційних та фінансових умов 

операцій (пп.39.5.3.2 пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 ПКУ). 
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Для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами 

неконтрольованих операцій контролюючий орган не має права використовувати інформацію, 

яка не є загальнодоступною (зокрема інформацію, доступ до якої наявний тільки у органів 

державної влади) (пп.39.5.3.3 пп.39.5.3 п.39.5 ст.39 ПКУ). 

Джерело: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311463.html 

 

3. Неподання документації з трансфертного ціноутворення 

Відповідно до пп.39.4.8 п.39.4 ст.39 ПКУ на запит ДФС, платники податків протягом 30 

календарних днів з дня отримання запиту подають документацію щодо контрольованих 

операцій, зазначених у запиті, яка повинна містити інформацію, зазначену у пп.39.4.6 п.39.4 

ст.39 ПКУ. 

У разі, коли подана платником податків документація з трансфертного ціноутворення не 

містить інформацію в обсязі, визначеному в пп.39.4.6 п.39.4 ст.39 ПКУ, або належного 

обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», 

ДФС надсилає такому платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 

календарних днів з моменту його отримання інформацію відповідно до пп.39.4.6 п.39.4 ст.39 

ПКУ та/або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу 

«витягнутої руки». Зазначена додаткова інформація або обґрунтування відповідності умов 

контрольованої операції принципу «витягнутої руки» є невід’ємною частиною документації 

з трансфертного ціноутворення. 

Відповідно до абзацу п’ятнадцятого п.73.3 ст.73 ПКУ запит вважається врученим, якщо його 

надіслано у порядку, визначеному ст.42 ПКУ. 

У разі ненадання платником документації з трансфертного ціноутворення або додаткової 

інформації (обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу 

«витягнутої руки»), протягом 30 календарних днів з дати, вказаної поштовою службою в 

повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення відповідного запиту, до 

платника мають бути застосовані штрафні санкції відповідно до п.120.3 ст.120 ПКУ. 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/312042.html 
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Реєстратори розрахункових операцій 

 

1. Щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій фізичною особою - 

підприємцем, платником єдиного податку, у разі здійснення реалізації технічно 

складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту (лист ДФС від 

20.09.2017р. №1994/ІПК/8/08-01-13-09-08) 

Суб'єкти господарювання при отриманні грошових коштів від юридичних та фізичних осіб в 

готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, 

жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг, в тому числі продажу технічно складних побутових товарів, що 

підлягають гарантійному ремонту, визначених Переліком №231, зобов'язані проводити 

розрахункові операції на повну суму покупки з використанням РРО. 

При реалізації складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, сплата за 

які проводиться з карткового рахунку споживача на картковий рахунок продавця, 

використання РРО є обов'язковим. 

У разі проведення розрахунків між суб'єктами господарювання у безготівковій формі, а саме 

при переказі коштів з розрахункового рахунка суб'єкта господарювання, який отримує 

товари, роботи (послуги), на розрахунковий рахунок постачальника товару, робіт (послуг) 

згідно з рахунком-фактурою, договором тощо, РРО не застосовується. 

Джерело: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PK486.html 

 

2. Види діяльності, при яких підприємці на загальній системі оподаткування при 

готівкових розрахунках не застосовують РРО 

Суб`єкти господарювання – фізичні особи, що знаходяться на загальній системі 

оподаткування, при здійсненні розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій 

формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу 

товарів (наданні послуг) повинні застосовувати РРО, крім суб`єктів господарювання, яким 

дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням 

розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій відповідно до чинного 

законодавства. 

Постановою КМУ від 23.08.2000р. №1336, розробленою Перелік окремих форм та умов 

проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено 

проводити розрахункові операції без застосування РРО з використанням розрахункових 

книжок та книг обліку розрахункових операцій. 

Пунктом 2 Постанови №1336 встановлено граничний розмір річного обсягу розрахункових 

операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення якого застосування РРО є 

обов’язковим. Тобто, для окремих форм та умов проведення діяльності, визначених у 

пунктах Переліку, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО з 

використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій граничний 

розмір складає 200 тис. грн. на один суб’єкт господарської діяльності або 75 тис. грн. на один 

структурний (відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг)), в 

залежності від форми та умов проведення діяльності. 

Зазначена норма передбачена п.1 ст.3; ст.10 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг» (далі - Закон №265/95-ВР). 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/308958.html 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PK486.html
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3. Нюанси застосування реєстраторів розрахункових операцій 

Відповідно до ст.3 Закону №265/95-ВР суб’єкти господарювання, які здійснюють 

розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних 

карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для 

подальшого її переказу зобов’язані, зокрема: 

- проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через 

зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим 

роботи реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) з роздрукуванням відповідних 

розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у 

випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому 

порядку розрахункових книжок; 

- видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, 

включаючи ті замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, 

при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ 

встановленої форми на повну суму проведеної операції. 

Згідно зі ст.2 Закону №265/95-ВР, розрахунковий документ – документ встановленої форми 

та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що 

підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) 

коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим 

Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну. 

Форма, зміст, обов’язкові реквізити розрахункового документа визначено Положенням про 

форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 21.01.2016р. №13. Тобто, при здійсненні розрахункових операцій суб’єкти 

господарювання зобов’язані роздруковувати та видавати покупцям виключно розрахункові 

документи встановленої форми. Роздрукування інших документів (службовий чек, гостьовий 

чек тощо) та, відповідно, непроведення через РРО всіх розрахункових операцій із 

оформленням розрахункових документів встановленої форми, є порушенням вимог Закону 

№265/95-ВР, яке передбачає притягнення до відповідальності згідно з чинним 

законодавством. 

Джерело: http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-310495.html 
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Інші податки та збори 

 

1. Щодо сплати земельного податку (лист ДФС від 15.09.2017р. №1972/6/99-99-12-02-03-

15/ІПК) 

Звільнення від сплати земельного податку, передбачене пп.4 п.297.1 ст.297 ПКУ, 

поширюється на підприємство, за умови використання ним земельної ділянки для 

провадження господарської діяльності. Так, якщо вид господарської діяльності Товариства - 

надання в оренду належного йому нерухомого майна (або його частини) разом з земельною 

ділянкою, на якій воно розташовано, за укладеними та зареєстрованими у визначеному 

порядку цивільно-правовими угодами, така земельна ділянка не підлягає оподаткуванню 

земельним податком. 

Що стосується прибудинкової території, то від оподаткування звільняється та площа 

земельної ділянки, яка вказана у договорі оренди. 

Поряд з цим, за земельну ділянку (її частину), що не використовується в господарській 

діяльності, земельний податок сплачується платником на загальних підставах. 

 

2. Хто є платником транспортного податку у разі передачі юридичною особою у 

фінансовий лізинг легкового автомобіля, зареєстрованого в Україні згідно з чинним 

законодавством? 

У разі передачі легкового автомобіля у фінансовий лізинг(оренду) передається право 

користування, а не право власності, тому платником транспортного податку щодо 

транспортних засобів, зареєстрованих в Україні згідно з чинним законодавством, є 

орендодавець (юридична чи фізична особа - власник транспортного засобу). При цьому 

декларація подається за місцем реєстрації об’єкта оподаткування протягом місяця з дня 

виникнення права власності на такий об’єкт, а сплата транспортного податку здійснюється з 

місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. 

Джерело: http://zt.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311591.html 
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Інші зміни законодавства 

 

1. Пеня внаслідок самостійного виправлення помилок визначається з розрахунку 100% 

облікової ставки НБУ 

З 01.01.2017 року при нарахуванні пені на суму грошового зобов'язання, визначеного 

платником податків або податковим агентом, після спливу 90 календарних днів, наступних за 

останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, нараховується пеня за 

кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із 

розрахунку 100% річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний 

такий день. 

Тобто з 01.01.2017р. змінено розмір нарахування пені (замість 120% облікової ставки НБУ 

100%) для пені, яка нараховується платником податків внаслідок самостійного виправлення 

помилок. 

Зазначена норма визначена пп.129.4 ст.129 ПКУ. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/310575.html 

 

2. За неподання/несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг передбачена 

відповідальність 

Оскільки Податковим кодексом передбачено подання відомостей про суми коштів, не 

сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) у 

вигляді Звіту про суми податкових пільг, то за неподання або несвоєчасне подання звіту про 

суми податкових пільг застосовуються такі штрафні санкції. 

- накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне 

подання. 

- ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф 

за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне 

таке неподання або несвоєчасне подання. 

Крім того, відповідно до ст.1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 

07.12.1984р. №8073-X, відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими 

посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку 

ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських 

висновків, подання яких передбачено законами України, тягне за собою накладення штрафу 

у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було 

піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення 

штрафу у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Зазначена норма передбачена пп.16.1.6 ст.16, п.120.1 ст.120 ПКУ, п.3 Порядку обліку сум 

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

отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010р. №1233. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/312044.html 

 

3. Нові довідники податкових пільг 

ДФС затверджено нові довідники податкових пільг, а саме: 

- Довідник №84/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету; 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/310575.html
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/312044.html
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- Довідник №84/2 інших податкових пільг станом на 01.10.2017р. 
 

Довідники розміщено на сайті ДФС за посиланням: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/312089.html 

 

4.  Чи має право платник на запит контролюючого органу в електронному вигляді про 

подання інформації, надати відповідь та сканкопії документів через сервіс «ЕКП»? 

Вимоги до запиту про подання інформації визначені п.73.3 ПКУ та п.10 Порядку 

періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання 

інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою КМУ 

від 27.12.2010р. №1245 (далі – Порядок). 

Пунктом 9 Порядку передбачено, що в окремих випадках зазначений запит може 

надсилатися з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку з накладенням 

електронного цифрового підпису контролюючого органу. 

Суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті 

контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що 

настає за днем надходження запиту, якщо інше не передбачено ПКУ (п.14 Порядку). 

Контролюючі органи мають право отримувати від платників податків, платників єдиного 

внеску та надавати у межах, передбачених законом, документи в електронному вигляді 

(пп.20.1.7 ПКУ). 

Згідно з п.421. 2 ст.421 ПКУ електронний кабінет забезпечує можливість реалізації 

платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та нормативно-правовими актами, 

що прийняті на підставі та на виконання ПКУ, законами з питань митної справи, в тому 

числі, шляхом, зокрема забезпечення взаємодії платників податків з контролюючими 

органами з інших питань, передбачених ПКУ, яка може бути реалізована в електронній 

формі засобами електронного зв’язку. 

За допомогою розділу «Листування з ДФС», який розміщено в приватній частині 

електронного сервісу «Електронний кабінет платника» платники мають можливість 

відправляти електронного листа у форматі pdf до органу ДФС. 

Джерело: категорія 135.05 «ЗІР». 

 

5. Акт перевірки складатимуть по-новому 

8 вересня 2017 року були опубліковані і наступного дня набрали чинності зміни до Порядку 

оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з 

питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства 

платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, 

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017р. №657 («Порядок»). 

В Порядок були внесені такі зміни: 

- Виключено норму щодо складання акта/довідки перевірки виключно на паперовому носії. 

Як у коментарях зазначають самі податківці, такі зміни внесли для того, щоб у подальшому 

надсилати акти перевірки через електронний кабінет платника податків 

- Передбачено порядок оформлення фактів відмови посадових осіб 

підприємств розписатися у направленні на проведення перевірки (у посвідченні – при 

перевірці дотримання законодавства з питань державної митної справи), або допустити 

контролерів до проведення перевірки; 

http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/312089.html
http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/312089.html
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
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- На 2 робочі дні збільшено термін розгляду заперечень до актів/ довідок перевірок 

органами ДФС. Тепер цей строк становитиме до 7 робочих днів з дня, наступного за 

отриманням заперечення на акт/ довідку (для перевірок дотримання законодавства з питань 

державної митної справи строк розгляду залишили 5 робочих днів); 

- Передбачено можливість подання платником податків до ДФС не лише заперечень на акт/ 

довідку перевірки, а й додаткових документів (п.44.7 ПКУ), якщо такі документи не були 

враховані під час складення акта/ довідки перевірки. 

Джерело: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1300-15 

 

6.  Чи поширюється обмеження щодо граничної суми розрахунків на розрахунки, які 

проводяться із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток)? 

Відповідно до п.2.3 Положення №637, підприємства (підприємці) мають право здійснювати 

розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним 

або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою. 

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські 

фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на 

переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на 

поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на 

поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими 

здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується. 

Обмеження, встановлене в абзаці першому п.2.3 Положення №637, стосується також 

розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за 

рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу. 

Пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013р. №210 «Про 

встановлення граничної суми розрахунків готівкою» із змінами і доповненнями встановлено 

граничну суму розрахунків готівкою: 

- підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10000 (десяти тисяч) 

гривень; 

- між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 

50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень; 

- фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному 

посвідченню, у розмірі 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень. 

Згідно з п.1.14 ст.1 Закону України від 05.04.2001 №2346-III «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон):  

- електронний платіжний засіб – платіжний інструмент, який надає його держателю 

можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні 

держателю кошти та ініціювати їх переказ;  

- платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому 

законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується, зокрема, 

для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з 

метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки 

інших осіб (п.1.27 ст.1 Закону). 

Враховуючи викладене вище, обмеження щодо граничної суми розрахунків не поширюється 

на розрахунки, які проводяться із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних 

карток). 

Джерело: категорія 109.13 «ЗІР». 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1300-15
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7. За невидачу квитанції до прибуткового касового ордеру передбачена 

відповідальність 

Пунктом 1.2 глави 1 «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» 

Положення №637 визначено, що оприбуткування готівки – проведення підприємствами і 

підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, 

книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій. 

Позареалізаційні надходження – це надходження від операцій, що безпосередньо не 

пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (включаючи 

основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та обслуговуючого 

виробництва), у тому числі погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за 

позиками, безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків, внески до 

статутного капіталу, платежі за надане в лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проценти) від 

володіння корпоративними правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші 

надходження. 

Згідно з п.2.8 глави 2 Положення №637 відокремлені підрозділи підприємств можуть здавати 

готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас підприємств – юридичних осіб або до будь-

якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб. 

При цьому здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому числі із 

застосуванням платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки) або через відповідні 

служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та 

інкасацію коштів. 

Відповідно до п.3.3 глави 3 Положення №637, приймання готівки в каси проводиться за 

прибутковими касовими ордерами (додаток 2 до Положення), підписаними головним 

бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства. 

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами 

видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною 

частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника 

підприємства, який на це уповноважений керівником. 

Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на 

підприємців, керівників підприємств. Особи, які винні в порушенні порядку ведення 

операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством 

України порядку (п.7.3 глави 7 Положення №637). 

Згідно з п.7 ст.17 Закону №265/95-ВР, за порушення вимог цього закону до суб’єктів 

господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням 

відповідних контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, зокрема у разі порушення встановленого у 

п.1 ст.9 Закону №265/95-ВР порядку проведення розрахунків через каси підприємств, 

установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і 

видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, у встановленому порядку. 

Таким чином, у разі встановлення під час проведення перевірки порушення порядку 

проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції 

повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею 

відповідних квитанцій, у встановленому порядку до суб’єкта господарювання застосовується 

штрафна санкція у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне 

таке порушення. 

Крім того, зазначене порушення, вчинене особами, які здійснюють розрахункові операції, і 

посадовими особами відповідно до ст.1551 Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення від 07.12.1984р. №8073-X (далі – КпАП) тягне за собою накладення штрафу 

на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від двох до п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’яти до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було 

піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення 

штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п’яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені, зокрема, ст.1551 КпАП  

розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів відповідно до 

ст.221 КпАП. 

Джерело: http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311828.html 

 

8.  Чи мають сплачувати єдиний податок демобілізовані підприємці 

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку, які мали або не мали найманих 

працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання 

обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час 

особливого періоду, визначеного Законом України від 21.10.93р. №3543-ХІІ, на весь період 

їх військової служби звільняються, зокрема, від обов’язку нарахування, сплати та подання 

податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розділу XIV ПКУ (п.25 

підрозділу 10 розділу XX ПКУ). 

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або 

копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних 

про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 

період, які подаються до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації 

самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята 

особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час 

мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого 

документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після 

закінчення її лікування (реабілітації). 

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом 

здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (п.295.1 

ст.295 ПКУ). 

Таким чином, фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку, які були 

демобілізовані (закінчили лікування (реабілітацію) у зв’язку з виконанням обов’язків під час 

мобілізації, на особливий період), за умови виконання вимог п.25 підрозділу 10 розділу XX 

ПКУ не сплачують єдиний податок до 20 числа поточного місяця, в якому були 

демобілізовані. 

Джерело: категорія 107.06 «ЗІР».  

  

9. Облікову політику підприємці можуть не визначати 
 

Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку для підприємств, що, відповідно, 

передбачає і визначення облікової політики для підприємства. 

При цьому, обов’язок ведення бухгалтерського обліку для фізичних осіб-підприємців не 

http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311828.html
http://chp.com.ua/spravochnik/item/39272-yak-vidkriti-pp-privatnogo-pidpriemtsya-v-ukrayini
http://chp.com.ua/spravochnik/item/38680-ediniy-podatok-dlya-privatnih-pidpriemtsiv-osoblivosti-roboti-na-sproscheniy-sistemi-opodatkuvannya
http://chp.com.ua/spravochnik/item/47026-najmani-pratsivniki-v-privatnogo-pidpriemtsya-poryadok-oformlennya-na-robotu-ta-zvilnennya
http://chp.com.ua/spravochnik/item/47026-najmani-pratsivniki-v-privatnogo-pidpriemtsya-poryadok-oformlennya-na-robotu-ta-zvilnennya
http://zir.sfs.gov.ua/main/bz/view/?src=ques
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передбачено чинним законодавством. Отже, визначати облікову політику фізособі-

підприємцю не обов’язково. 

Водночас відповідно до вимог ПКУ фізособи-підприємці на загальній системі оподаткування 

з метою обчислення оподатковуваного доходу зобов’язані вести Книгу обліку доходів і 

витрат. 

Джерело: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx 

 

10. Перехід платника єдиного податку - юридичної особи на загальну систему 

оподаткування 

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи 

оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з першого числа 

місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови 

від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і 

зборів. 

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 

10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до 

контролюючого органу заяву. 

Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, 

визначених ПКУ, у таких випадках та в строки: 

- у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками 

єдиного податку третьої групи - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) 

кварталом, у якому відбулося таке перевищення; 

- у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж в 

грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), - з першого числа місяця, наступного за 

податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків; 

- у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему 

оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - 

з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому 

здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми; 

- у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з 

першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися 

такі види діяльності; 

- у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох 

послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів. 

Зазначена норма передбачена пп.298.2.1, пп.298.2.2, пп.298.2.3 ст.298 ПКУ. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311478.html 

 

11. Наслідки перевищення підприємцями - платниками єдиного податку 

встановленого обсягу доходу 

Підприємці - платники єдиного податку 1-ї групи, які у календарному кварталі перевищили 

обсяг доходу 300 тис. грн., з наступного календарного кварталу за заявою переходять на 

застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку 2-ї або 3-ї 

групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у 

розмірі 15%. 

https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311478.html
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Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому 

допущено перевищення обсягу доходу. 

Платники єдиного податку 2-ї групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг 

доходу 1,5 млн. грн., в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на 

застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку 3-ї групи, 

або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у 

розмірі 15%. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому 

допущено перевищення обсягу доходу. 

Фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку 3-ї групи, які перевищили у 

податковому (звітному) періоді обсяг доходу 5 млн. грн., до суми перевищення застосовують 

ставку єдиного податку у розмірі 15%, а також зобов’язані перейти на загальну систему 

оподаткування.     

Заява про перехід на загальну систему оподаткування подається не пізніше 20 числа місяця, 

наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. 

Зазначена норма визначена пп.3 п.293.8 ст.293 ПКУ. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/309314.html 

 

12. Фізичні особи-підприємці, що надають послуги Інтернет можуть бути платниками 

єдиного податку 

Термін «послуга Інтернет – зв’язку» законодавством не визначено, водночас, Правилами 

надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою КМУ від 

11.04.2012 №295, встановлено, що послуга з доступу до Інтернету – це забезпечення 

можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом. 

Оскільки вид діяльності з надання послуг доступу до Інтернету не входить до переліку видів 

діяльності, що підлягає ліцензуванню, визначеному ч.7 ст.42 Закону №1280, необхідність 

отримання ліцензії на вказаний вид діяльності відсутня. 

Таким чином, фізична особа - підприємець, що надає послуги Інтернет – зв’язку, може бути 

платником єдиного податку. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311012.html 

 

13. Зміни в оподаткуванні підприємців на загальній системі оподаткування з 2017 року 
 

З 01.01.2017 року при визначенні об'єкта оподаткування до доходу не включаються суми 

акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів. 

З 01.01.2017р. до витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, включаються не 

тільки суми ЄСВ у розмірах і порядку, встановлених законом, а також: 

- суми податків, зборів, які пов'язані з проведенням господарської діяльності (крім ПДВ у 

платників податку на додану вартість та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб 

з доходу від господарської діяльності, податку на майно); 

- платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/309314.html
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311012.html
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діяльності; 

- одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов'язані з господарською 

діяльністю. 

З 01.01.2017р. до складу витрат не включаються: 

- витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання 

нематеріальних активів, які підлягають амортизації;  

- документально не підтверджені витрати;  

- витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності. 

При цьому підприємці отримали право за власним бажанням включати до складу витрат, 

амортизаційні відрахування за витратами на придбання основних засобів та нематеріальних 

активів та витратами на самостійне виготовлення основних засобів. 

Разом з тим, не підлягають амортизації об'єкти житлової нерухомості та легкові і вантажні 

автомобілі. 

Ремонт, реконструкція, модернізація та інші поліпшення основних засобів, а також ліквідація 

основних засобів (у частині залишкової вартості) не підлягають амортизації, а повністю 

включаються до складу витрат звітного періоду. 

Розрахунок амортизації здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна 

сума амортизації визначається діленням первісної вартості об'єкта основних засобів та 

нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта 

основних засобів та нематеріальних активів. 

Зазначена норма передбачена ст.177 ПКУ. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/310112.html 

 

14. Протягом календарного року суб’єкт господарювання може перейти на єдиний 

податок один раз 

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків може прийняти рішення про 

перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до фіскального органу 

не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. 

Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування 

один раз протягом календарного року. 

Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом 

календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, 

суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п.291.4 ст.291 ПКУ, щодо 

обмеження кількості найманих осіб, обсягу доходу та здійснення певних видів діяльності. 

Джерело: http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/308959.html 

 

15. Штрафні санкції при неведенні Книги обліку доходів та витрат особою, яка 

провадить незалежну професійну діяльність 

Відповідно до п.178.6 ст.178 ПКУ фізичні особи, які провадять незалежну професійну 

діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Форма такого обліку 

та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику. Зокрема, форма 

Книги, яку ведуть фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядок 

її ведення затверджені наказом Міндоходів України від 16.09.2013р. №481. 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/310112.html
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/308959.html
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Згідно зі ст.121 ПКУ ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів 

документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених 

ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень. 

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за 

таке саме порушення, передбачають штраф в розмірі 1020 гривень. 

Статтею 1641 КпАП визначено, що неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і 

витрат громадянами, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, 

тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї 

статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те 

ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Джерело: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/310300.html 

 

16. Чи включаються до складу доходу та яким чином відображаються у Книзі обліку 

доходів і витрат внесені власні кошти фізичною особою-підприємцем на розрахунковий 

рахунок згідно з нормами Податкового кодексу України? 

До складу загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця, зараховується 

виручка, що надійшла фізичній особі - підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі 

від провадження господарської діяльності, а саме: 

- виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи 

в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення 

розрахунків (в т.ч. відсотки банку); 

- виручка в натуральній (негрошовій формі); 

- суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-

правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із 

здійсненням підприємницької діяльності. 

Таким чином, власні кошти, які фізична особа - підприємець зараховує на розрахунковий 

розрахунок, не включаються до складу доходу (виручки у грошовій та натуральній формі) та 

не відображаються у Книзі обліку доходів та витрат. 

Відповідне питання та відповідь на нього розміщене у категорії 104.04 «ЗІР». 

Джерело: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311917.html 

 

17. ДКСУ щодо проставляння печаток  

19 липня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними 

особами - підприємцями» від 23.03.2017р. №1982.  

Законом внесені зміни, зокрема, до Господарського кодексу та КпАП.  

Відповідно до змін, внесених у Господарський кодекс, суб'єкт господарювання має право 

використовувати у своїй діяльності печатки. Відбиток печатки не може бути обов'язковим 

реквізитом будь-якого документа, що подається суб'єктом господарювання до органу 

державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається 

суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, 

вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис 

уповноваженої особи такого суб'єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/310300.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311917.html
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підприємця.  

Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати 

нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така встановлена законом 

(п.3 частини 1 Закону). Вимога посадової особи органу державної влади або органу 

місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб'єктом 

господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії 

документа, якщо обов'язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, 

або відмова у прийнятті документа у зв'язку з відсутністю на ньому відбитка печатки 

суб'єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо 

обов'язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, тягнуть за собою 

накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(пп.1 п.1 частини 1 Закону).  

При цьому частинами першою та другою статті 55 Господарського кодексу визначено, що 

суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють 

господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських 

прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми 

зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. 

 Суб'єктами господарювання є: господарські організації - юридичні особи, створені 

відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-ІV, державні, комунальні 

та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, 

які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську 

діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.  

Організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади 

України визначає Закон України «Про центральні органи виконавчої влади». Відповідно до 

ст.4 цього Закону, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади є юридичними 

особами публічного права. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади має 

печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, 

рахунки в органах Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).  

Зразки печаток, бланків і табличок (вивісок) міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади затверджуються КМУ. Ст.16 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР визначено, що сільські, селищні, міські, районні у 

містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України і 

своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.  

Крім того, слід врахувати, що згідно зі статтею 4 Господарського кодексу фінансові 

відносини за участі суб'єктів господарювання, що виникають у процесі формування та 

контролю виконання бюджетів усіх рівнів, не є предметом регулювання цього Кодексу. 

Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду та виконання бюджетів, звітування 

про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також питання 

відповідальності за порушення бюджетного законодавства регулюються Бюджетним 

кодексом України.  

Згідно зі ст.2 Бюджетного кодексу України бюджетні установи - це органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому 

порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого 

бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.  

Таким чином, бюджетні установи, які не є органами виконавчої влади, але утримуються за 

рахунок бюджетних коштів та створені такими органами, наприклад, дошкільні навчальні 
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заклади, загальноосвітні навчальні заклади, заклади охорони здоров'я та інші, мають 

дотримуватись вимог бюджетного законодавства та проставляти печатки на документах, які 

надаються органам Казначейства.  

Відповідно до п.2 Прикінцевих положень Закону міністерствам та іншим центральним 

органам виконавчої влади надано доручення протягом трьох місяців з дня набрання чинності 

Законом забезпечити перегляд та приведення їх нормативно-правових актів у відповідність із 

Законом. Казначейством розроблено та направлено на погодження до Міністерства фінансів 

України проекти змін до шести наказів Міністерства фінансів України в частині визначення 

особливостей щодо проставляння відбитка печатки клієнтами Казначейства, які є суб'єктами 

господарювання.  

Зважаючи на викладене, після набрання чинності зазначеними змінами до наказів, які 

регламентують казначейське обслуговування клієнтів, органи Казначейства мають приймати 

від них документи з урахуванням норм Закону. Що стосується підтвердних документів, які 

надаються органам Казначейства разом з Реєстром бюджетних зобов'язань розпорядників 

(одержувачів) бюджетних коштів / Реєстром фінансових зобов'язань, то слід зазначити, що 

згідно із законодавством, проставляння відбитка печатки виконавців робіт, які відповідно до 

укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи 

(надають послуги, поставляють товари), на оригіналах підтвердних документів або їх копіях 

не є обов'язковим.  

Джерело: лист ДКСУ від 08.08.2017р. №16-10/760. 

 

 


