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1. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВОЇ КАТАСТРОФИ ТА 

СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ» 

Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для 

економічного зростання в Україні» від 27.03.2014р. № 1166-VII. 

З 1 квітня 2014 року набуде чиності Закон України «Про запобігання фінансової 

катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». 

Даний закон фіксує застосування основної ставки податку на прибуток підприємств на 

рівні 18% і ПДВ на рівні 20%. 

З 1 липня встановлена прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб за 

ставками 15%, 17%, 20% і 25% (15% - якщо дохід вище 20 тис. гривень, 25% - якщо дохід 

перевищує 1 млн. грн.) для всіх доходів, включаючи, зокрема, дивіденди, відсотки, роялті, 

інвестиційного прибутку. Даний податок не стосується доходів від зарплати, а стосується 

лише пасивних доходів. 

Допомога при народженні дитини  

Виплати допомоги при народженні дитини вирішили уніфікувати. Тепер розмір допомоги 

становитиме 41 280 грн., незалежно від кількості дітей в сім’ї.  

Перші 10 320 грн. виплачуватимуться одразу при народженні, а решта суми – протягом 

трьох років рівними частинами. 

Збільшення податку на нерухомість 

Податок на нерухомість було відстрочено до 2014 року. Раніше Податковим кодексом 

передбачалося оподатковувати житлову площу, тепер же платити доведеться за загальну 

площу нерухомості, а це в 1,5-2 рази більше. Разом з цим розшириться кількість об’єктів, з 

яких стягнуть податок. А квартир із загальною площею більше 120 кв. м більше, ніж тих, 

де не менше 120 кв. м припадає на житлову площу. 

Пенсійний збір при купівлі валюти 

Введено збір на обов'язкове державне пенсійне страхування за ставкою 0,5% при 

здійсненні операцій з купівлі юридичними і фізичними особами іноземної валюти в 

безготівковій та / або готівковій формі. 

Введення ПДВ на ліки – 7% 

Запровадження оподаткування ПДВ за ставкою 7% на операції з постачання лікарських 

засобів та виробів медичного призначення (імпорт та постачання виробником).  

Замороження мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, пенсій 

Зарплати бюджетників і пенсій заморозять на поточному рівні – вони будуть 

підвищуватися тільки на рівень інфляції, аби компенсувати зростання цін. Мінімальну 

зарплату та прожитковий мінімум протягом цього року уряд вирішив не змінювати. 
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2. ДІЄ ФОРМАТ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Наказ  Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Формату (стандарту) 

електронного документа звітності суб'єктів господарювання та Опису довідників, що 

публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб'єктів 

господарювання» від 29.11.2013р.  № 729. 

Головне управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві повідомляє, що з 

21.03.2014р. набув чинності наказ Міністерства доходів і зборів України від 29.11.2013р. 

№ 729, яким затверджено: 

1. Формат (стандарт) електронного документа звітності суб'єктів господарювання; 

2. Опис довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа 

звітності суб’єктів господарювання. 

Також Наказом № 729 встановлено, що: 

- контроль за електронними документами у XML-форматі здійснюється із застосуванням 

схем контролю XML-документів (XML-Schema). Схеми контролю XML-документів 

розробляються і поширюються для кожного конкретного документа звітності 

Міністерством доходів і зборів України. 

- розробка електронних форм документів звітності та кодування відповідних полів 

документів здійснюється у форматі Adobe Portable Document Format (PDF). Електронні 

форми розробляються для кожного документа окремо. 

  

http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/63127.html
http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/63127.html
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3. ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ДОХОДІВ 

Роз'яснення Міністерства доходів і зборів України «Оподаткування іноземних доходів» 

від 18.03.2014р.  

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні 

доходи, зобов’язаний подати до 1 травня податкову декларацію, а також сплатити податок 

з таких доходів. 

Міністерство доходів і зборів України роз'яснило, що платник податку, який отримує 

доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний 

включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати 

до 1 травня декларацію за наслідками звітного року, а також сплатити податок. 

У разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого 

доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника 

та оподатковується за ставками 15 та 17 %. 

Під час нарахування доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів, 

такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Нацбанку, що діє на момент 

нарахування таких доходів. 

Водночас, у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість 

яких надано ВРУ, платник податку може зменшити суму річного податкового 

зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном. Він визначає суму такого 

зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації. 

При цьому особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату до бюджету 

податку з іноземних доходів, є платник податку. 

  

http://blank.dtkt.ua/blank/35
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4. ЩОДО ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ДОДАТКУ 1 ДО ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ 

Інформаційно-довідковий департамент Міністерства доходів і зборів України  надав нове 

роз'яснення (категорія 101.07 в «Базі знань») щодо виправлення помилок у додатку 1 до 

декларації з ПДВ. 

Так, податківці нагадують, що відповідно до п. 1 р. IV Порядку заповнення і подання 

податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міндоходів від 

13.11.2013р. № 678, якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно 

виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов’язаний 

надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату 

подання уточнюючого розрахунку. 

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні 

додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені 

показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо 

уточнених показників (п. 3 р. IV Порядку № 678). 

Формою додатку 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість» до 

податкової декларації з податку на додану вартість (Д 1)» передбачено подання 

«уточнюючого» додатка 1. 

Розрахунок коригування сум ПДВ є складовою податкової декларації з ПДВ, та його 

подання є обов’язковим у разі заповнення рядка 8 та/або рядка 16 податкової декларації з 

ПДВ. 

Враховуючи те, що подання уточнюючого розрахунку є одним із способів виправлення 

платником податку самостійно виявлених помилок у показниках раніше поданої 

декларації з ПДВ та оскільки Розрахунок коригування сум ПДВ є складовою такої 

декларації, то виправлення помилок, що виникли при його заповненні, здійснюється 

шляхом подання уточнюючого розрахунку разом з Розрахунком коригування сум ПДВ з 

відміткою «уточнюючий», в яких вартісні показники відображаються на суму уточнення 

(збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 

уточнюючого розрахунку. 

При цьому, у разі якщо така помилка не вплинула на вартісні показники податкової 

декларації з ПДВ, то виправлення помилок у Розрахунку коригування сум ПДВ 

проводиться способом коригування. 

Так, для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номеру 

отримувача/постачальника в уточнюючому Розрахунку коригування сум ПДВ: 

1) повторюється помилковий запис індивідуального податкового номера, при цьому 

вартісні показники вказуються зі знаком «–» (тобто сторнуються); 

2) вказується правильний запис по операції з контрагентом за звітний (податковий) період, 

за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники); 

3) вказується нульова сума у підсумковому рядку «Усього: рядки 8.1 та 8.1.1 (+ чи -)». 
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5. ЗМІНИ ДО ДЕЯКИХ П(С)БО ТА ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-

правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 08.02.2014р.  

№ 48. 

Міністерство фінансів України наказом від 08.02.2014р. № 48 внесло зміни до деяких 

нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, а 

саме: 

- Плану рахунків бухгалтерського обліку: рахунок 30 переіменовано на «Готівка» (раніше 

– «Каса»). 

- Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку: 

- вартість сценічно-постановочних предметів тепер потрібно буде відображати на 

субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» (раніше - на 117); 

- змінено назву рахунку 30 на «Готівка». Окрім того, слово «Каса» замінено словом 

«Готівка» у тексті до позабалансового рахунку 07 та у кореспонденції рахунків до 

деяких рахунків. 

- у текстах рахунків 70, 71, 74 «акцизний збір» замінено на «акцизний податок»; 

- субрахунок 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які 

обліковуються за справедливою вартістю» доповнено реченням такого змісту: 

«Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій 

статті відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, які 

оцінюються за справедливою вартістю»; 

- на субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності» тепер можна 

відображати, серед іншого, й інформацію про відсотки, отримані на залишки 

коштів на поточних рахунках в банках або депозитних рахунках до запитання; 

- інформацію про відсотки, отримані за строковими депозитними вкладами 

відображаємо на субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій»; 

- додано новий субрахунок «740 «Дохід від зміни вартості фінансових інструментів». 

На цьому субрахунку підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля 

цінними паперами, узагальнюють інформацію про доходи від зміни балансової 

вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю; 

- додано новий субрахунок «970 «Витрати від зміни вартості фінансових 

інструментів». Цей субрахунок призначений для узагальнення інформації 

підприємствами (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) 

про витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за 

справедливою вартістю; 

- П(С)БО 11 «Зобов'язання». Зазначено, що сума забезпечення на виплату відпусток 

визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і 

відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до 

загального планового фонду оплати праці, з урахуванням відповідної суми відрахувань на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

- П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». Це Положення зазнало 

суттєвих змін. Серед основних: у новій редакції викладено додаток 1 «Фінансовий звіт 

суб'єкта малого підприємництва» та додаток 2 «Спрощений фінансовий звіт суб'єкта 

малого підприємництва». Норми цього Положення застосовуються тепер і суб'єктами 

малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям 

мікропідприємництва.  
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- П(С)БО7 «Основні засоби». Змінено визначення справедливої вартості. Так, 

«справедлива вартість - сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за 

звичайних умов на певну дату». 

- НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Внесено зміни у додатки 1, 2, 3, а 

саме: 

- у додатку 1 у Звіті про власний капітал (форма № 4) та у додатку 2 у 

Консолідованому звіті про власний капітал (форма № 4-к) слова «Зареєстрований 

капітал» замінено словами «Зареєстрований (пайовий) капітал»; 

- додаток 3 «Перелік додаткових статей фінансової звітності» доповнено новим 

рядком 2123 «Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування». 

Також зазнали змін Примітки до фінансової звітності, П(С)БО 27, П(С)БО 31, а також 

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств 

державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють 

та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності. 

Окрім того, встановлено, що інформація, яка підлягає розкриттю згідно з ПБО «Податкові 

різниці» не наводиться у фінансовій звітності за 2013 рік. 
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6. НОВА ФОРМА № 1ДФ  

Міністерство доходів і зборів України  нагадало про основні зміни в Податковому 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум 

утриманого з них податку (ф. № 1ДФ). Нова форма Податкового розрахунку (ф. № 1ДФ) 

відрізняється від попередньої відсутністю реквізиту «Сума податкового боргу станом на 

01.01.2011 (грн., коп.)». 

Щодо Порядку подання Податкового розрахунку (ф. № 1ДФ), то зміни стосуються  

способів його подання. А саме, Податковий розрахунок подається податковими агентами 

в один із таких способів: 

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо 

використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у 

порядку, визначеному законодавством; 

- на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації; 

- на паперовому носії, якщо кількість рядків у податковому розрахунку не більше п’яти. 

В один із таких способів у вигляді окремої порції подається Податковий розрахунок                 

(ф. № 1ДФ) за відокремлений підрозділ юридичної особи, який не уповноважений 

нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету. 

Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок 

заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку 

затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014р. № 49. 

Наказ № 49 набирає чинності з 1 квітня 2014 року. 

Водночас, з введенням в дію Наказу № 49 втрачає чинність наказ ДПА України від 

24.12.2010р. № 1020.    
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7. СТОСОВНО ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ  

Лист Міністерства доходів і зборів України «Про заповнення звітності» від 07.03.2014р.   

№ 5699/7/99-99-19-03-01-17.  

В листі на прикладі роз'яснено порядок заповнення Звіту про контрольовані операції 

Форму Звіту про контрольовані операції затверджено наказом Міністерства доходів і 

зборів України від 11.11.2013р. № 669 (далі – Звіт № 669). 

Оскільки з 1 січня 2014 року втратив чинність наказ Державної служби статистики 

України від 05.09.2012р. №373 «Про затвердження Класифікації країн світу» при 

заповненні розділу «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях», 

додатка до Звіту та коду для заповнення назви країни, в якій зареєстрована особа, слід 

керуватися Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби 

статистики України від 30.12.2013р. № 426. 

У графі 10 показник – «Код сторони операції» розділу «Відомості про контрольовані 

операції» додатка до Звіту № 669 зазначається код сторони операції згідно з додатком 5 до 

Порядку складання Звіту про контрольовані операції. У разі відсутності потрібного 

найменування сторони операції зазначається код 045 – «Інше найменування сторони». 

У графі 10 «Інформації про пов’язаних осіб», яка є додатком до Звіту № 669 шляхом 

проставляння відмітки «х» зазначається потрібне. 

Для забезпечення ефективності обробки великого об’єму інформації, яка може міститися у 

додатку до Звіту № 669 (код документа F/J 0147101), передбачено поле «номер порції» та 

обмежено максимальну кількість рядків цього додатка до 20 000 записів. Одна порція не 

більше 20 000 записів. 

У разі якщо кількість рядків цього додатку не перевищує 20 000 записів, такий додаток 

буде складатися з однієї порції та її номер буде, наприклад, № 9/0 (9 - порядковий номер 

запису, зазначений у графі 1 таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції», 0 

(обов’язкове значення номеру порції) - вказує, що порція тільки одна та записів у додатку 

не більше 20 000). Якщо кількість рядків перевищує 20 000, формується декілька порцій 

даних додатка (кількість є кратною 20 000). 

Наприклад: необхідно сформувати додаток на 44 268 рядків. Для цього створюється 3 

(три) порції додатка (перша та друга містять по 20 000 записів, третя - 4 268 записів, 

номери будуть виглядати, наприклад, так: № 9/1, № 9/2, № 9/3 (9 - порядковий номер, 

зазначений у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини 

звіту, 1, 2 та 3 (обов’язкове значення) – вказує, на порядковий номер порції додатка 9). 
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8. ЩОДО ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ, СОЦІАЛЬНОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 

ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ, ПРИЗВАНИХ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ У 

ЗВ’ЯЗКУ З МОБІЛІЗАЦІЄЮ, РЕЗЕРВІСТІВ, А ТАКОЖ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ПРИЙНЯТИХ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ В 

ДОБРОВІЛЬНОМУ ПОРЯДКУ (ЗА КОНТРАКТОМ). 

Роз'яснення Міністерства юстиції України «Інформація щодо прав та обов'язків, 

соціального та правового захисту військовозобов'язаних, призваних на військову службу у 

зв'язку з мобілізацією, резервістів, а також військовослужбовців, прийнятих на військову 

службу в добровільному порядку (за контрактом)» від 25.03.2014р.  б/н. 

Права та обов’язки, соціальний і правовий захист військовозобов’язаних, призваних на 

військову службу у зв’язку з мобілізацією, та резервістів. За призваними на збори 

військовозобов’язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними 

обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і 

назад, зберігаються місце роботи, а також обіймана посада та середня заробітна плата на 

підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності. 

Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних і 

резервістів визначені постановою КМУ від 23.11.2006р. № 1644. 

Виплата середньої заробітної плати військовозобов’язаним за весь період зборів та 

резервістам за час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюється 

за рахунок коштів Держбюджету України. Якщо військовозобов’язаний захворів під час 

зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи й 

обіймана посада, а з дня закінчення зборів у разі тимчасової непрацездатності замість 

заробітної плати виплачується допомога з тимчасової непрацездатності відповідно до 

закону. 

Якщо ж резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві 

та продовжує хворіти після закінчення строку виконання цих обов’язків, за ним 

зберігаються місце роботи й обіймана посада. 

При цьому з дня закінчення строку виконання цих обов’язків у разі тимчасової 

непрацездатності замість заробітної плати виплачується допомога з тимчасової 

непрацездатності відповідно до закону. 

2. Права та обов’язки, соціальний і правовий захист військовослужбовців, прийнятих на 

військову службу в добровільному порядку (за контрактом). Громадяни України для 

виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, призовом або вступом на 

військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими 

комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних або стаціонарних 

умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених 

обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, зі збереженням за 

ними місця роботи, обійманої посади і середньої заробітної плати. 
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9. ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНОЇ НАКЛАДНОЇ 

Лист  Міністерства інфраструктури України «Щодо заповнення товарно-транспортної 

накладної під час здійснення перевезень автомобільними транспортними засобами» від 

11.03.2014р.  № 2455/25/10-14. 

Міністерство інфраструктури України в листі від 11.03.2014р. № 2455/25/10-14 надало 

роз'яснення  щодо заповнення товарно-транспортноï накладноï (далі - ТТН) під час 

здiйснення перевезень автомобiльними транспортними засобами. 

1. Щодо можливостi заповнення форми вiд руки, а частково – друкованим способом. 

Вимоги стосовно заповнення ТТН  лише друкованим або iншим способомПравилами не 

встановлюються. 

2. Щодо проставлення печатки перевiзника. 

Пiсля прийняття вантажу згiдно з ТТН водiй (експедитор) пiдписуϵ всi iï екземпляри. 

Вимоги стосовно засвiдчення Перевiзником товарно-транспортноï накладноï Правилами 

не встановлюються. 

3. Щодо заповнення реквiзиту «Вiдомостi про вантаж» у випадку вiдсутностi можливостi 

зазначити всi найменування вантажiв. 

Згідно з п. 11.7 глави 11 Правил, якщо в ТТН немаϵ можливостi перерахувати всi 

найменування вантажу, пiдготовленого для перевезення, до такоï накладноï Замовник 

додаϵ документ довiльної форми з обов´язковим зазначенням вiдомостей про вантаж 

(графи 1 – 10 товарно-транспортноï накладноï). 

У цих випадках в товарно-транспортнiй накладнiй зазначаϵться, що до неï додаϵться як 

товарний роздiл документ, без якого товарно-транспортна накладна вважаϵться недiйсною 

i не може використовуватись для розрахункiв з Замовником. 

4. Щодо визначення маси вантажу, який відвантажуϵться насипом. 

Згідно з пунктом 6.2 глави 6 Правил, визначення маси вантажу провадиться технічними 

засобами Замовника. Вiдповдно до вимог пункту 6.6 глави 6 Правил маса насипних 

навалочних вантажiв, а також харчових наливних вантажiв, якi перевозять в автомобiлях-

цистернах, визначаϵться, головним чином, автомобiльними вагами. Також, Правилами 

визначенi особливостi визначення маси вантажiв в залежностi вiд виду продукцiï, що 

перевозиться. 

5. Щодо заповнення реквiзиту «Переадресування вантажу». 

Пунктом 11.4 глави 11 Правил визначено, що ТТН на перевезення ванатжiв 

автомобiльним транспортом Замовник (вантажовiдправник) повинен виписувати в 

кiлькостi не менше чотирьох екземплярiв. Замовник (вантажовiдравник) засвiдчуϵ всi 

екземпляри ТТН пiдписом i за необхiдностi печаткою (штампом). Перший екземпляр 

товарно-транспортноï накладноï залишаться у Замовника (вантажовiдправника), другий – 

передаϵться водiϵм (експедитором) вантажоодержувачу, третiй i четвертий екземпляри, 

засвiдчени пiдписом вантажоодержувача (у раз потреби й печаткою або штампом), 

передаϵться Перевiзнику.  
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Згідно з п. 13.11 глави 13 Правил, якщо вантажоодержувач не може прийняти вантаж вiд 

Перевізника, iнший пункт призначення та умови доставки вантажу визначаються за 

погодженням з вантажовiдправником. 

Слiд зазначити, що якщо Перевiзник не одержав вiд вантажовiдправника вiдомостей про 

змiну пункту призначення вантажу або не згоден з новими умовами доставки вантажу, вiн 

зобовязаний повернути вантаж вантажовiдправнику. Вартiсть перевезення вантажу при 

його поверненнi сплачує Замовник. 

Тобто у ТТН реквiзит «Переадресування вантажу» на етапi iï виписування Замовником 

(вантажовiдправником) не заповнюϵться. Реквiзит «Переадресування вантажу» 

заповнюϵться вантажоодержувачем пiд час приймання вантажу. У випадку виникнення 

необхiдностi переадресування вантажу зазначений реквiзит заповнюϵться iз дотриманням 

вимог пункту 13.11 глави 13 Правил. 

6. Щодо заповнення реквiзиту «Вид перевезень». 

Реквiзит «Вид перевезень» у товарно-транспортнiй накладнiй передбачаϵ зазначення виду 

роботи перевiзника за вiдрядним тарифом, за погодинним тарифом, за покiлометровим 

тарифом, централiзованi перевезення тощо. 

7. Щодо заповнення реквiзиту «Транспортнi послуги, якi надаються автомобiльним 

перевзником». 

Вiдповiдно до глави I Правил транспортна послуга – перевезення вантажiв та комплекс 

допомiжних операцiй, що пов´язанi з доставкою вантажiв автомобiльним транспортом. 

Пунктом 14.1 глави 14 Правил визначено, що форма i порядок розрахункiв, а також 

випадки змiни розмiру оплати за перевезення вантажiв i надання iнших послуг, пов´язаних 

з цим, визначаються Перевiзником з вантажовiдправником або вантажоодержувачем – 

Замовником при укладеннi ними Договору на перевезення вантажiв. 

Враховуючи викладене, у реквiзитi «Транспортнi послуги, якi надаються автомобiльним 

перевiзником» зазначаються види операцiй та послуг, пов´язанi з перевезенням вантажiв, 

якi Перевiзник виконуϵ для Замовника вiдповiдно до укладеного договору на перевезення 

вантажiв. 

Окремо слiд зазначити, що Правила не регламентують перевезення небезпечних, 

великовагових, великогабаритних вантажiв, пошти та перевезення вантажiв у 

мiжнародному сполученнi, оскiльки такi перевезення мають своï особливостi, що 

стосуються виконання комплексу вимог при вантажно-розвантажувальних роботах, 

власне процесу перевезення та його документального оформлення, а також узгодження 

таких правил iз вiдповiдними компетентними установами. 
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10. ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ РЕКВІЗИТІВ ТАБЛИЦІ 6 ФОРМИ №Д4 

Лист Пенсійного фонду України «Щодо заповнення реквізитів таблиці 6 форми № Д4» від 

28.02.2014р. № 5463/05-10. 

Пенсійний фонд роз'яснив питання заповнення звіту щодо сум нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

ПФУ нагадав, що відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту 

щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування, затвердженого наказом  Міністерства доходів і зборів України від 

09.09.2013р.  № 454 (далі – Порядок), внесення від'ємних значень сум нарахованої 

зарплати допускається лише: 

- при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), що пов'язані з уточненням 

кількості відпрацьованого часу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та допомоги у 

зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах; 

- при відображенні сторнованих сум відпускних та допомоги з тимчасової 

непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у 

попередніх періодах. 

Реквізити 13, 14, 15 та 16 таблиці 6 додатка 4 Порядку заповнюється не залежно один від 

одного, тобто за наявності даних для заповнення названих реквізитів. 

У разі необхідності зменшення зазначених показника за попередні звітні періоди 

застосовується знак мінус і зазначається місяць та рік за який необхідно змінити показник. 

Реквізит 15 таблиці 6 додатка 4 Порядку заповнюється у кожному звітному періоді для 

підрахунку трудового стажу по кожній застрахованій особі. Показник відповідає кількість 

календарних днів від 1-го до 31 (28, 29, 30), залежно від кількості календарних днів у 

місяці. 

Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт 

звільнення застрахованої особи у звітному періоді значення реквізиту 15 завжди дорівнює 

кількості календарних днів у місяці. У разі наявності факту звільнення показник 

відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з 

урахуванням дня звільнення. 

Зазначений реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає 

звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 

зазначається лише в одному, а саме в тому в якому зазначаються дані про суми заробітної 

плати. 
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11. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МАЄ НАМІР ЗАБРАТИ У                               

IT-КОМПАНІЙ ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ 

Міністерство фінансів України готує законопроект, що ліквідує всі податкові преференції 

для підприємств, що працюють у сфері інформаційних технологій. 

IT-компанії можуть позбутися податкових преференцій. Передбачається, що скасування 

пільг послужить одним із джерел наповнення державного бюджету.  

У розробленому Міністерством фінансів України план заходів щодо реалізації програми 

діяльності Кабміну пропонується підготувати до травня законопроект, який ліквідує всі 

податкові преференції для підприємств, що працюють у сфері інформаційних технологій. 

До числа пільг відносяться зниження ставки на прибуток підприємства до 5%, а також 

звільнення від сплати ПДВ на продаж програмного забезпечення. 


