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НОВІ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ  

 

21.02.14 р. опубліковані і набрали 
чинності накази Міндоходів, якими 
затверджено нові форми податкових 
декларацій з: 

- Фіксованого сільськогосподарського 
податку (наказ від 30.12.13 р. № 864); 

- Збору за місця для паркування 
транспортних засобів та туристичного 
збору (наказ від 30.12.13 р. № 866); 

- Податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки (наказ від 
05.12.13 р. № 766); 

- Збору за першу реєстрацію 
транспортних засобів (наказ від 05.12.13 
р. № 767). 

28.02.14 р. опубліковано наказ 
Міндоходів від 30.12.13 р. № 865, яким 
затверджено нову форму декларації з 
плати за землю (земельного податку 
та/або орендної плати за земельні 
ділянки державної або комунальної 
власності). 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Заповнення окремих рядків декларації 
з податку на прибуток 

У декларації з податку на 
прибуток, затвердженій Наказом 
Міндоходів від 30.12.2013р. № 872, 
врегульовано порядок заповнення рядків 
18 та 20, стосовно яких при складанні 
минулої форми у платників податків з 
річним податковим періодом виникали 
питання. 

Тепер рядок 18 «Сума податків, які 
утримуються при виплаті доходів 
(прибутків) нерезидентам за 
результатами попереднього звітного 
(податкового) періоду поточного року з 
урахуванням уточнень (рядок 17 
Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємства за попередній 
звітний (податковий) період поточного 
року)2» та рядок 21 «Сума нарахованого 
авансового внеску у зв’язку із виплатою 
дивідендів (прирівняних до них платежів), 
що мала бути сплачена у попередньому 
звітному (податковому) періоді поточного 
року за місцезнаходженням юридичної 
особи з урахуванням уточнень (рядок 20 
Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємства за попередній 
звітний (податковий) період поточного 
року)2» заповнюється лише платниками 
податку, у яких базовим податковим 
(звітним) періодом є календарний 
квартал. 

 З метою дотримання вимог 
пп. 153.3.4 ПКУ щодо зменшення 

податкових зобов'язань з податку на 
прибуток на суму сплаченого авансового 
внеску при виплаті дивідендів розрахунок 

суми такого внеску буде перевірятись в 

автоматичному режимі з урахуванням 
наступного: 
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у декларації (Наказ № 1213), 
значення рядка 13.5.1 Додатка ЗП не 
може перевищувати значення (рядок 11 + 
рядок 12 + сума податку на прибуток від 
операцій з торгівлі цінними паперами - 
(рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.6 + 
рядок 13.7 Додатка ЗП до рядка 13)). 

Як бачимо, податківці мають 
підхід, щодо якого спочатку у зменшення 
податкових зобов’язань враховуються 
щомісячні авансові внески за 2013 р., а 
вже потім – дивідендні. 

Значення рядка 13.7 Додатка ЗП 
має дорівнювати сумі нарахованих 
платником щомісячних авансових внесків 
за січень-грудень 2013 року. 

 

Міндоходів роз’яснило деякі питання 
заповнення додатку ЗП до декларації 

Так, у Листі «Про подання 
податкової звітності з податку на 
прибуток за 2013 рік» від 07.02.2014 
№3194/7/99-99-19-03-01-17 Міндоходів, 
зокрема, повідомило, що розрахунок 
щомісячного авансового внеску з 
податку на прибуток, який має 
сплачуватись починаючи з березня 2014 
року по лютий 2015 року включно, буде 
здійснюватись в автоматичному режимі 
та заноситись до картки особового 
рахунку платника у декларації з податку 
на прибуток підприємства, яка затверджена 
наказом Мінфіну від 28.09.2011 № 1213 
наступним чином: (рядок 11 + рядок 12 + 
сума податку на прибуток від операцій з 
торгівлі цінними паперами - (рядок 13.1 + 
рядок 13.2 + 13.6 Додатка ЗП до рядка 
13))/12. 

 

Добові у разі прибуття працівника з 
одного відрядження та вибуття в інше 
протягом однієї доби 

Інформаційно-комунікаційний 
відділ Головного управління Міндоходів у 
Тернопільській області повідомив, що у 
разі, якщо працівник в один день 
прибуває з одного відрядження та 
від’їжджає до іншого, добові за цей день 

нараховуються у сумі не більшій, ніж 
встановлена нормами ПКУ (0,2 
мінімальної заробітної плати на початок 
року для відряджень по Україні, 0,75 – 
для відряджень за кордон). 

Отже, сума добових за такий 
день не повинна перевищувати 
зазначені вище обмеження для 
календарного дня відрядження. 

Повідомлення не містить вказівки, 
як діяти платнику у разі, якщо працівник 
прибув з відрядження по Україні та 
направляється за кордон або навпаки. 
Вважаємо, що у такому випадку платник 
має право виплатити добові, призначені 
для відряджень за кордон. Такого 
висновку можна дійти із загальної логіки 
фінансування особистих потреб 
відрядженого. Крім того, виплата «за 
кордонної» суми добових не порушує 
вимоги ПКУ щодо граничних розмірів 
добових. 

Головне, щоб у такому випадку 
відряджений працівник за день від’їзду 
мав відмітки уповноваженої службової 
особи Державної прикордонної служби 
України в закордонному паспорті або 
документі, що його замінює (у разі 
наявності візового режиму з приймаючою 
країною) або первинні документи, що 
свідчать про в’їзд працівника в цей день 
до іншої країни (у разі, якщо з 
приймаючою країною не встановлено 
візового режиму). 

 

Вплив на показники декларації з 
податку на прибуток змін до ПКУ у 
визначенні поняття базового звітного 
(податкового) періоду 

Передусім варто нагадати, що 
протягом 2013 року діяли наступні 
визначення базового (податкового) 
періоду: 

1. До 04.08.2013р. базовим 
податковим періодом для платників 
податку на прибуток був календарний 
квартал. 

2. В період з 04.08.2013 р. до 
01.01.2014 р. річний базовий період був 
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встановлений тільки для тих платників 
податків, які сплачують щомісячні 
авансові внески по податку на прибуток. 

З 01.01.2014р. річний базовий 
період встановлений для платників, 
вказаних у п.57.1 ПКУ. 

Таким чином, зміна поняття 
базового періоду може впливати на такі 
показники декларації за 2013 р., як, 
наприклад, доходи в сумі умовно 
нарахованих процентів на суму 
поворотної допомоги, що залишилася 
неповерненою на кінець звітного періоду. 

Так, якщо платник податку, що 
сплачував щомісячні авансові внески з 
податку на прибуток протягом 2013 року, 
отримав поворотну фінансову допомогу 
від юридичної особи-платника податку на 
загальних підставах у 1 кварталі 2013 р., 
то такий платник має нарахувати умовні 
проценти на суму неповерненої допомоги 
станом на кінець 1 та 2 кварталів. Якщо 
фінансова допомога залишилася 
неповерненою станом на кінець 3 
кварталу, умовні проценти вже не 
нараховуються. У разі, якщо на кінець 
року залишається частина неповерненої 
фінансової допомоги, умовні проценти 
нараховуються у загальному порядку. 

Проте у Листі  Міндоходів від 
11.12.2013 р. № 26953/7/99-99-19-03-02-
17 контролюючий орган, цитуючи 
визначення базового звітного періоду, 
дійсне з 04.08.2013р. до кінця року, 
зауважує, що платниками, податковим 
(звітним) періодом для яких є 
календарний рік, відображення 
(нарахування) в податковому обліку з 
податку на прибуток сум поворотної 
фінансової допомоги та умовних 
відсотків, нарахованих на такі суми, 
здійснюється за підсумками звітного 
(податкового) року і поквартально не 
відображається (не нараховується) в 
податковому обліку. 

Оскільки податківці у Листі не 
вдаються до аналізу змін тлумачення 
базового періоду у ПКУ протягом 2013 
року, а також враховуючи те, що листи 
Міндоходів не мають статусу 
нормативно-правових актів, вважаємо, 
що при відображенні сум поворотної 

фінансової допомоги та умовних відсотків 
необхідно керуватися нормами ПКУ. 

 

Заповнення Розрахунку податкових 
зобов'язань щодо сплати 
консолідованого податку на прибуток 

Міндоходів видало Лист від 
25.02.2014 р. № 4728/7/99-99-19-03-01-
17  «Про подання податкової звітності 
щодо консолідованої сплати податку на 
прибуток за 2013 рік»,  у якому 
роз’яснило окремі питання заповнення 
Розрахунку та порядок внесення його 
даних до карток особового рахунку 
платників податку. 

Так, сума податкового 
зобов’язання з податку на прибуток з 
Розрахунку, поданого за 2013 р., 
заноситиметься до картки особового 
рахунку платника податку таким чином: 
      для базового звітного періоду - 
календарний квартал з рядка 08 
Розрахунку; 
      для базового звітного періоду - 
календарний рік з рядка 06 Розрахунку. 
      При цьому значення рядка 05 
Розрахунку має дорівнювати сумі 
нарахованих платником щомісячних 
авансових внесків за січень - грудень 
2013 р. 

Одночасно значення рядка 13.7 
додатка ЗП консолідованої декларації з 
податку на прибуток підприємства, яка 
затверджена наказом Мінфіну України від 
28.09.2011 р. № 1213, за 2013 р. має 
дорівнювати сумі нарахованих 
щомісячних авансових внесків за січень - 
грудень 2013 р. по головному 
підприємству (без урахування 
щомісячних авансових внесків, 
нарахованих за місцезнаходженням 
філій). 

Податок на додану вартість 

Податковий кредит у зв'язку зі 
збільшенням митної вартості 
імпортних товарів 
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Міндоходів у Листі «Щодо 
включення до податкового кредиту сум 
ПДВ, сплачених у зв'язку зі збільшенням 
митної вартості імпортних товарів» від 
08.01.2014 р. № 58/6/99-99-19-04-02-15 
повідомило, що в звітному періоді, в 
якому відбулось оформлення аркуша 
коригування за формою згідно з 
додатком 4 до Положення про митні 
декларації, затвердженого постановою 
КМУ від 21.05.2012 р. № 450, платник 
податку має право включити до складу 
податкового кредиту суму ПДВ, яка 
зазначена в аркуші коригування та 
сплачена до бюджету. 

У разі коли податковий (звітний) 
період, в якому платник податку здійснив 
доплату коштів до бюджету у зв'язку зі 
збільшенням митної вартості імпортних 
товарів, передує податковому (звітному) 
періоду, в якому оформлено аркуш 
коригування до МД, платник податку має 
право включити суму ПДВ, сплачену 
митним органам, до податкового кредиту 
у тому звітному періоді, в якому 
оформлено аркуш коригування до МД. 

У Реєстрі виданих та отриманих 
податкових накладних в розділі II у графі 
2 зазначається дата отримання аркуша 
коригування до МД, у графі 3 - дата 
складання аркуша коригування до МД, у 
графі 4 - номер МД, до якої складено 
аркуш коригування, у графі 5 
зазначається вид документа "МДП" чи 
"МДЕ". 

Якщо платником податку сплачені 
суми ПДВ, зазначені в аркуші 
коригування до МД, помилково не були 
включені до складу податкового кредиту 
у періоді виникнення права на таке 
включення, то платник податку має 
можливість суми сплаченого ПДВ 
включити до податкового кредиту 
шляхом подання уточнюючого розрахунку 
(з урахуванням строків давності). 

 

З 1 березня 2014 р. податкові накладні 
виписуємо за новою формою 

Форму затверджено Наказом 
Міндоходів від 14.01.2014 №10 «Про 
затвердження Форми податкової 
накладної та Порядку заповнення 
податкової накладної». 

ГУ Міндоходів Рівненської області 
підготовило листівку з роз’ясненнями 
щодо заповнення нової форми. 

Звертаємо увагу, що ПН, які 
складаються в електронній формі, 
підлягають реєстрації в ЄРПН. Така 
реєстрація здійснюється незалежно від 
того, чи відповідають такі накладні 
вимогам п. 11 підрозд. 2 розд. XX ПК 
(тобто незалежно від суми ПДВ в одній 
ПН, а також незалежно від того, чи 
складені вони на операції з постачання 
підакцизних, імпортованих чи вітчизняних 
товарів). 

 

Вступив в силу новий порядок 
реєстрації платників ПДВ 

25 лютого 2014 р. вступило в силу 
Положення про реєстрацію платників 
податку на додану вартість, затверджене 
Наказом Міндоходів №26 від 16.01.2014р. 

 

Податок на доходи фізичних осіб 

За 1 квартал 2014 р. розрахунок 1 ДФ 
подається за новою формою 

Нова форма Податкового 
розрахунку сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь платників 
податку, і сум утриманого з них податку 
(форма № 1ДФ) затверджена Наказом 
Міндоходів від 21.01.2014р. № 49. 

Наказ набирає чинності з 01 квітня 
2014 року. 

Наразі наказ не опубліковано.  
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Єдиний соціальний внесок 

ЄСВ на суми допомоги по вагітності та 
пологах 

Міндоходов у Листі від 
26.11.2013р. № 16087/6/99-99-1703-01-16 
роз'яснило, що сума допомоги по 
вагітності та пологах, яка нараховувалася 
за період до 01.07.2013 р., не є базою 
нарахування ЄСВ. Проте, якщо 
додатковий листок непрацездатності по 
вагітності та пологах був відкритий після 
01.07.2013 р., то донарахована допомога 
по вагітності та пологах включається до 
бази нарахування ЄСВ. 

 

ІНШЕ 

 

Зміни у порядку здійснення валютних 
операцій 

НБУ у Постанові № 49 від 
06.02.2014р. встановив деякі обмеження 
щодо здійснення суб’єктами валютного 
ринку окремих операцій. 

Основними з них є: 

1. банки виконують доручення 
клієнтів–юридичних осіб  
та/або фізичних осіб-підприємців, яке 
міститься в документі на переказ у будь-
якій валюті (крім платежів до бюджету, 
соціальних фондів), у тому числі на 
отримання готівки (крім виплат заробітної 
плати, пенсій, стипендій, соціальних 
виплат, відряджень), у межах залишку 
коштів на поточних рахунках клієнтів 
на початок операційного дня (без 
урахування сум, що надійдуть на 
поточний рахунок клієнта протягом 
операційного дня). 

2. Забороняється купівля 
іноземної валюти за гривні на МВРУ 
для: дострокового погашення 
резидентами кредитів, позик (фінансової 
допомоги) в іноземній валюті за 
договорами з нерезидентами, у тому 
числі в разі укладання додаткових угод 
до кредитних договорів; покриття частини 

страхових резервів страховиками; 
здійснення резидентами інвестицій за 
кордон. 

3. уповноважені банки для 
здійснення купівлі іноземної валюти 
за дорученням юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців попередньо 
зараховують кошти в гривнях на окремий 
аналітичний рахунок балансового 
рахунку 2900 «Кредиторська 
заборгованість за операціями з купівлі-
продажу іноземної валюти, банківських та 
дорогоцінних металів для клієнтів банку». 
Із цього рахунку кошти можуть бути 
перераховані для купівлі іноземної 
валюти не раніше шостого 
операційного дня після дня 
зарахування гривень на цей рахунок. 

Постанова набирає чинності з 07 
лютого 2014 року та діє до прийняття 
НБУ окремого рішення. 

 

З 3 березня 2014р. відкрито нові 
бюджетні рахунки 

 Про це вказано у Наказі 
Державної казначейської служби 
України  від 13.02.2014 р. № 53. 

Варто зауважити, що нові рахунки 
відкрито лише для окремих кодів 
платежів. З новими рахунками можна 
ознайомитись за адресою: 
http://minrd.gov.ua/byudjetni-rahunki/. 

 

Старі КВЕД у ПКУ не дають права на 
пільги підприємствам з новими КВЕД 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України у Листі від 
12.02.2014 р. № 3411-16/4871-14 

зазначило, що оскільки Закон України 
«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо зміни кодифікації 
видів економічної діяльності» № 1246 від 
11.01.2013р., який мав замінити за 
текстом ПКУ старі КВЕД на нові, не 
прийнято, а починаючи з 01.01.2014 р. 
напрями діяльності суб'єктів 
господарювання повинні відповідати ДК 
009:2010, такі суб'єкти не зможуть 
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користуватися пільговими умовами 
оподаткування, що передбачені 
положеннями ПКУ. 

Зважаючи на сферу компетенції 
вказаного Міністерства та роз’яснення 
Міндоходів з окремих питань 
застосування нових КВЕД в контексті 
права на податкові пільги (наприклад, 
Лист Міндоходів від 30.12.2013 р. № 
18744/6/99-99-19-03-02-15) вважаємо, що 
платникам податку враховувати 
роз’яснення Міністерства у вказаному 
Листі у своїй діяльності не потрібно. 

 

Ще раз про реквізити первинних 
документів 

Міндоходів у Листі від 14.01.2014 
р. № 464/5/99-99-19-01-01-10 нагадало, 
що відсутність реквізиту документу – 
місце складання - має наслідком втрату 
статусу первинного документа. 

При цьому  місцем складання 

первинного документа є населений пункт, 
в якому заповнюється такий документ. 

Якщо первинний документ 
оформляють за межами населеного 
пункту, в якості місця, в якому здійснено 
господарську операцію, слід вказати 
відповідну адміністративно-територіальну 
одиницю. 

У разі оформлення первинним 
документом господарської операції, 
здійсненої за межами України, також 
зазначається назва країни. 

 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

 

Невиконання нормативу 
працевлаштування інвалідів – ще не 
підстава застосування штрафів 

Такого висновку дійшов Донецький 
адміністративний суд у Постанові від 
05.02.2014 у справі № 812/9501/13-а. 

Так, якщо роботодавець здійснює 
усі заходи, передбачені законодавством, 

спрямовані на працевлаштування 
інвалідів, підстави застосування до нього 
штрафних санкцій за невиконання 
нормативу відсутні. 

Варто зазначити, що подібні 
рішення містяться в Ухвалі ВАСУ від 
15.01.2014р. № К/9991/7484/12, Ухвалі 
ВАСУ від 19.12.2013р. № К/800/36463/13, 
Ухвалі ВАСУ від 19.12.2013р. № 
К/9991/18212/12, Ухвалі ВАСУ від 
19.12.2013р. № К/800/47298/13. 

Суди наголошують на тому, що 
адміністративно-господарські санкції за 
незайняті інвалідами робочі місця не є 
податком, збором (обов'язковим 
платежем), а є заходом впливу до 
правопорушника у сфері господарювання 
у зв'язку зі скоєнням правопорушення. 
Такі санкції не можуть застосовуватися у 
разі відсутності необхідної кількості 
працевлаштованих інвалідів, якщо при 
цьому суб'єкт господарювання вжив усіх 
передбачених законом заходів для 
працевлаштування останніх, тобто коли 
у його діях відсутній склад 
правопорушення. 

Серед таких заходів можна 
виділити: створення робочих місць для 
інвалідів, підтвердженням чого 
виступають оформлення відповідних 
наказів та внесення змін до штатного 
розпису, подання відповідної звітності 
про наявність вакансії до служби 
зайнятості (форма 3 ПН), подання 
звітності до Фонду соціального захисту 
інвалідів (форма 10-ПІ). 
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