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ЗМІНИ В ОПОДАТКУВАННІ У 
ЗВ’ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 

ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
КАТАСТРОФИ ТА СТВОРЕННЯ 

ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
В УКРАЇНІ» ВІД 27.03.2014Р. 

№1166-VII  

31.03.2014р. опубліковано Закон 
№1166-VII, згідно з яким вводяться 
наступні суттєві зміни в оподаткуванні: 

- ПДФО 
 суми пенсій (включаючи 

суму їх індексації) або щомісячного 

довічного грошового утримання, 

отримуваних від ПФУ чи бюджету, а 

також з іноземних джерел, у сумі 

перевищення розміру у 10 000 грн. є 

об’єктом оподаткування ПДФО 

(п.164.2.19 ПКУ) (зміна чинна з 

01.07.14р.) 

 до оподатковуваного 

доходу включаються проценти у сумі, що 

перевищують в рік 17 прожиткових 

мінімумів для працездатної особи, 

встановлених законом на 1 січня звітного 

податкового року (пп.164.2.8 ПКУ) (зміна 

чинна з 01.07.14р.) 

 доходи у вигляді процентів 

(в сумі, що перевищує 17 прожиткових 

мінімумів за рік), дивідендів, роялті, 

інвестиційного прибутку та ін., що раніше 

оподатковувалися за ставкою 5%, мають 

оподатковуватися за ставкою 15%, що не 

виключає обов’язку  отримувача таких 

доходів щодо здійснення річного  

перерахунку за сукупністю ставок, 

передбаченим  пунктом 167.1 ПКУ (зміна 

чинна з 01.07.14р.) 

 податковим агентом 

платника податку під час нарахування 

(виплати) на його користь доходів у 

формі процентів є особа, яка здійснює 

таке нарахування (виплату). При цьому 

банківська установа не здійснює 

утримання та перерахування податку із 

суми доходу у формі процентів, а податок 

сплачується фізичною особою самостійно 

за результатами подання річної 

податкової декларації (зміна чинна з 

01.07.14р.) 

 платники податку 

зобов’язані подавати податкову 

декларацію за результатами податкового 

(звітного) року у строки, передбачені ПКУ 

для платників податку на доходи 

фізичних осіб, якщо протягом такого 

податкового (звітного) року 

оподатковувані доходи нараховувалися 

(виплачувалися, надавалися) у формі 
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процентів, сума яких перевищує 

зазначену у підпункті 164.2.8 пункту 

164.2 статті 164 цього Кодексу, 

дивідендів, роялті, інвестиційного 

прибутку, та здійснити річний 

перерахунок податку з урахуванням 

пункту 167.5 ПКУ. Нарахований за 

результатами річного перерахунку 

податок зменшується на суму податку, 

фактично утриманого та сплаченого 

податковими агентами протягом звітного 

податкового року за ставкою, зазначеною 

в абзаці другому пункту 167.1 цієї статті. 

Позитивна різниця податку за 

результатом річного перерахунку 

включається платником податку до річної 

податкової декларації (зміна чинна 

01.07.14р.) 

 введено механізм річного 

перерахунку загального річного 

оподатковуваного доходу для бази 

оподаткування доходів у формі 

процентів, обчисленої з урахуванням 

підпункту 164.2.8 ПКУ,  дивідендів, 

роялті та інвестиційного прибутку: в 

процесі перерахунку застосовуються такі 

ставки: 

 якщо база оподаткування 

звітного податкового року не 

перевищує 204 прожиткових мінімуми - 

15 відсотків; 

 якщо база оподаткування 

звітного податкового року перевищує 

204 прожиткових мінімуми, але не 

перевищує 396 прожиткових мінімумів, 

до суми такого перевищення - 20 

відсотків; 

 якщо база оподаткування 

звітного податкового року перевищує 

396 прожиткових мінімумів, до суми 

такого перевищення - 25 відсотків. 

(зміна чинна з 01.07.14р.) 

- Податок на прибуток 

 ставка податку знижуватися 

не буде, вона становитиме 18 відсотків 

(п.151.1 ПКУ) (зміна чинна з 01.04.14р.) 

- ПДВ 
 ставка податку знижуватися 

не буде, вона становитиме 20 відсотків 

(п.193.1 ПКУ) (чинна з 01.04.14р.). 

 введено 7% ПДВ по 

операціях з постачання лікарських 

засобів, дозволених для виробництва і 

застосування в Україні та внесених до 

Державного реєстру лікарських засобів (у 

тому числі аптечними закладами), а 

також з постачання виробів медичного 

призначення за переліком, 

затвердженим КМУ  (зміна чинна з 

01.04.14р.). Раніше постачання таких 

товарів звільнялося від оподаткування. 

 п.200.17 ПКУ змінено. 

Тепер: «Джерелом сплати бюджетного 

відшкодування (у тому числі 

заборгованості бюджету) є доходи 

бюджету, до якого сплачується податок». 

Тобто, наприклад, платникам, що 

зареєстровані в АРК, відшкодування ПДВ 

з державного бюджету здійснюватися не 

буде. 

 не є об’єктом 

оподаткування операції з ввезення на 

митну територію України, вивезення за 

межі митної території України незалежно 

від обраного митного режиму товарів, 

митна вартість яких не перевищує 

еквівалент 150 євро (раніше – 100 євро); 

  не є об’єктом 

оподаткування операції з ввезення на 

митну територію України товарів, 

сумарна фактурна вартість яких не 

перевищує еквівалент 150 євро (раніше 

300 євро): 

 у несупроводжуваному багажі; 

 на адресу одного одержувача 

(юридичної або фізичної 

особи) в одній депеші від 

одного відправника у 
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міжнародних поштових 

відправленнях; 

 на адресу одного одержувача 

(юридичної або фізичної 

особи) в одному вантажі 

експрес-перевізника від 

одного відправника (раніше - 

протягом однієї доби) у 

міжнародних експрес-

відправленнях (зміна чинна з 

01.04.14р.). 

 тимчасово до 1 жовтня 

2014 року від оподаткування ПДВ 

звільняються операції з постачання на 

митній території України зернових 

культур товарних позицій 1001 - 1008 

згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур 

товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно 

з УКТ ЗЕД, крім першого постачання 

таких зернових та технічних культур 

сільськогосподарськими підприємствами 

- виробниками та підприємствами, які 

безпосередньо придбали такі зернові та 

технічні культури у сільськогосподарських 

підприємств - виробників, а також крім 

постачання таких зернових та технічних 

культур Аграрним фондом у разі їх 

придбання з податком на додану 

вартість. 

 Операції з вивезення в 

митному режимі експорту зернових та 

технічних культур, зазначених в абзаці 

першому цього пункту, звільняються 

від оподаткування ПДВ, крім 

вивезення сільськогосподарськими 

підприємствами - виробниками таких 

зернових та технічних культур, 

вирощених на землях 

сільськогосподарського призначення, 

які перебувають у їх власності або 

постійному користуванні на дату такого 

експорту. 

 При формуванні 

податкового кредиту по придбаних 

та/або виготовлених необоротних 

активах, які одночасно 

використовуються в оподатковуваних і 

не оподатковуваних ПДВ операціях, 

зазначених в абзацах першому та 

другому цього пункту, норми статті 199 

цього Кодексу не застосовуються, 

сплачені (нараховані) суми ПДВ по 

таких необоротних активах 

включаються до податкового кредиту. 

 Норми цього пункту не 

застосовуються до операцій з 

постачання зернових культур товарної 

позиції 1006 та товарної підкатегорії 

1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі 

операції оподатковуються податком на 

додану вартість у порядку, 

встановленому цим Кодексом (чинна з 

01.04.2014р.). 

 До 1 жовтня 2014 р. 

призупинено дію норми п.197.21 ПКУ, 

згідно з якою звільняються від 

оподаткування операції з постачання на 

митній території України та вивезення в 

митному режимі експорту зернових 

культур товарних позицій 1001 - 1008 

згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур 

товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ 

ЗЕД, крім постачання та вивезення в 

митному режимі експорту таких зернових 

та технічних культур 

сільськогосподарськими підприємствами 

- виробниками та підприємствами, які 

безпосередньо придбали такі зернові та 

технічні культури у сільськогосподарських 

підприємств - виробників, а також крім 

постачання таких зернових та технічних 

культур Аграрним фондом у разі їх 

придбання з податком на додану 

вартість. 

 Норми цього пункту не 
застосовуються до операцій з 
постачання зернових культур товарної 
позиції 1006 та товарної підкатегорії 
1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі 
операції оподатковуються податком на 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18/paran201#n201
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18/paran249#n249
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18/paran201#n201
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додану вартість у порядку, 
встановленому цим Кодексом. 

Суть змін, викладених в останніх двох 
пунктах, полягає у наступному: 

 До 1 жовтня експорт 
зазначених культур оподатковується 
ПДВ, якщо він здійснений 
сільськогосподарськими 
підприємствами - виробниками таких 
зернових та технічних культур, 
вирощених на землях 
сільськогосподарського 
призначення, які перебувають у їх 
власності або постійному 
користуванні на дату такого 
експорту. За загальною нормою 
п.197.21 ПКУ, дія якої призупинена до 
01.10.14р., експорт культур 
оподатковувався ПДВ і при його 
здійсненні сільськогосподарськими 
підприємствами – виробниками не 
залежно від правових основ 
володіння/користування землею, на 
якій культури вирощені, а також при 
здійсненні операцій з експорту 
підприємствами, які безпосередньо 
придбали такі зернові та технічні 
культури у сільськогосподарських 
підприємств - виробників 
сільськогосподарських підприємств – 
виробників; 

 У разі користування 

пільгою, передбаченою п.197.21 ПКУ, 

платники мали здійснювати 

перерахунок податкового кредиту за 

необоротними активами згідно зі 

ст.199 ПКУ. При користуванні 

«тимчасовою» пільгою перерахунок не 

здійснюється, суми ПДВ включаються 

до податкового кредиту у повній мірі. 

- Інше 
 пункт 43.6 ПКУ доповнено 

абзацом: «Повернення помилково та/або 

надміру сплачених грошових зобов’язань 

платникам податків здійснюється з 

бюджету, у який такі кошти були 

зараховані». Тобто, наприклад, якщо 

платник помилково перерахував ПДФО 

за відокремлений підрозділ, що 

знаходиться на території АРК, до 

бюджету АРК, на сьогодні фактично 

можливості повернути такі кошти немає. 

 збільшено ставки акцизного 

податку на алкогольні напої (з 

01.09.2014р.), пиво - на 42,5% (з 

01.05.2014р.) та тютюнові вироби на 25% 

(з 01.07.2014р.).  

 збільшено ставки акцизу на 

нові автомобілі і мотоцикли, підвищено 

ставки акцизного податку на автомобільні 

кузова (з 01.04.2014р.). 

 збільшено розміри збору за 

першу реєстрацію транспортного засобу 

(з 01.04.2014р.). 

 збільшено ставки податку 

за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення,  ставки податку 

за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин пересувними 

джерелами забруднення,  ставки податку 

за скиди забруднюючих речовин у водні 

об'єкти, ставки податку за розміщення 

відходів, які встановлюються залежно від 

класу небезпеки та рівня небезпечності 

відходів, ставки податку за тимчасове 

зберігання радіоактивних відходів їх 

виробниками понад установлений 

особливими умовами ліцензії строк (з 

01.04.2014р.). 

 збільшено ставки плати за 

користування надрами (з 01.04.2014р.). 

 базою оподаткування 

податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, є загальна площа 

об'єкта житлової нерухомості (раніше - 

житлова площа об'єкта житлової 

нерухомості) (з 01.04.2014р.). 

 збільшено ставки податку 

за земельні ділянки, нормативну грошову 

оцінку яких не проведено (з 01.04.2014р.). 
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 збільшено ставки збору за 

користування радіочастотним ресурсом 

України (з 01.04.2014р.). 

 збільшено ставки збору за 

спеціальне використання поверхневих, 

підземних вод (з 01.04.2014р.). 

Норми Закону №1166-VII внесли 

зміни й до інших нормативно-правових 

актів, у зв’язку з чим: 

 введено збір до ПФУ за 

ставкою 0,5% при здійсненні операцій з 

купівлі юридичними і фізичними особами 

іноземної валюти в безготівковій та/або 

готівковій форм (з 01.04.2014р.). 

 допомога при народженні 

дитини надається у розмірі 41 280 грн. на 

кожну дитину незалежно від кількості 

дітей (з 01.07.2014р.). 

 допомога по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного 

віку не надається (з 01.07.2014р.). 

 виплати відповідно до 

Законів України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття», 

«Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та 

похованням» громадянам, які 

проживають на території АРК та 

м. Севастополя, надаються за рахунок 

коштів, які надходять від платників 

єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, розташованих 

на території АРК та м. Севастополя. У 

разі виникнення дефіциту коштів для 

фінансування цих виплат, такий дефіцит 

покривається за рахунок коштів бюджету 

АРК та бюджету м. Севастополя (з 

01.04.14р.). 

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ РОЯЛТІ 
ЗА ТОРГОВУ МАРКУ! 

У даній рубриці узагальнено 
основні моменти, на які варто звернути 
увагу платнику податку при сплаті роялті 
нерезиденту за використання торгової 
марки (далі – ТМ). 

Реєстрація ТМ 

Географія 

ТМ має бути зареєстрована на 
території України. Якщо власник реєструє 
ТМ за Мадридською міжнародною  
системою, окрема реєстрація ТМ в 
Україні не здійснюється. У такому 
випадку власник при здійсненні 
реєстрації ТМ вносить Україну до 
переліку держав, на території яких ТМ 
має відповідний захист. У протилежному 
випадку ТМ не матиме захисту на 
території України. Виходячи з цього, 
контролюючі органи при перевірці можуть 
дійти висновку, що така ТМ може 
використовуватися вільно, а тому 
правових підстав для сплати роялті і, 
відповідно, їх віднесення до складу 
податкових витрат немає. 

Строки 

ТМ реєструється на певний строк 
(в Україні - 10 років). Після чого 
реєстрацію ТМ необхідно продовжувати. 
Якщо поновлення не здійснено, то 
вважається, що ТМ не має захисту на 
території України, що може викликати 
наслідки, описані вище. Ліцензійний 
договір укладається на строк, що не 
перевищує строку дії реєстрації ТМ. При 
цьому договір може мати описку про 
автоматичну пролонгацію у разі 
пред’явлення ліцензіаром доказів про 
поновлення реєстрації ТМ. 

Класи товарів/послуг 

ТМ має бути зареєстрована для 
відповідних класів Міжнародної  
класифікації  товарів  і послуг  для  
реєстрації  знаків. Використання ТМ для 
здійснення інших операцій, ніж 
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передбачено Класифікацією, має 
наслідком ризик виключення витрат зі 
сплати роялті з податкових на підставі 
судження про відсутність правових 
підстав для сплати роялті контрагенту за 
використання ТМ у діяльності, яка не 
підпадає під класи ТМ. 

Обсяг прав, що передаються у 
користування 

У ліцензійному договорі на 
використання ТМ мають бути 
передбачені усі права на способи 
використання ТМ. У протилежному 
випадку права на той чи інший спосіб 
використання ТМ вважаються 
непереданими. Роялті, що сплачуються 
за «непередані» права, можуть бути 
виключені зі складу податкових. 

Субліцензійний договір і право 
на витрати 

Відповідно до абз. «б» п.140.1.2 
ПКУ не відносяться до складу витрат 
роялті, сплачені на користь особи, яка не 
є бенефіціарним (фактичним) 
отримувачем (власником) такої плати за 
послуги за виключенням випадків, коли 
бенефіціар (фактичний власник) надав 
право отримувати таку винагороду іншим 
особам. 

Підтвердженням такого права у 
випадку отримання права на 
користування ТМ від субліцензіара є 
засвідчена копія ліцензійного договору 
між власником ТМ та субліцензіаром чи 
хоча б витяг з нього. 

Підтвердження використання 
ТМ у господарській діяльності 

Для того, щоб мати підтвердження 
реального використання ТМ у 
господарській діяльності платника 
необхідно зберігати матеріальні докази, 
якими можуть бути: 

 Для товарів – фотографії 
полиць у торговельних приміщеннях з 
нанесеною ТМ, фотографії назв 
крамниць з ТМ, ТМ на упаковці тощо. 

 Для послуг – дисконтні картки з 
нанесеною ТМ, зображення ТМ у 
рекламних оголошеннях тощо. 

Способи використання ТМ 

Перед укладенням ліцензійного 
договору варто пересвідчитися, що ТМ 
буде використовуватися у понятті 
чинного законодавства України. Так, під 
використанням торгового знака в 
контексті норм Закону України «Про 
охорону прав на знаки для товарів і 
послуг» варто розуміти: 

 нанесення його на будь-який 
товар, для якого знак зареєстровано, 
упаковку, в якій міститься такий товар, 
вивіску, пов'язану з ним, етикетку, 
нашивку, бирку чи інший прикріплений до 
товару предмет, зберігання такого товару 
із зазначеним нанесенням знака з метою 
пропонування для продажу, 
пропонування його для продажу, продаж, 
імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);  

 застосування його під час 
пропонування та надання будь-якої 
послуги, для якої знак зареєстровано;  

 застосування його в діловій 
документації чи в рекламі та в мережі 
Інтернет. 

Якщо платник не матиме доказів 
використання ТМ у власній господарській 
діяльності, витрати на сплату роялті 
будуть виключені зі складу податкових 
витрат такого платника. 

Якість продукції 

Ліцензійний договір повинен 
містити умову про те, що якість товарів і 
послуг, виготовлених чи наданих за 
ліцензійним договором, не буде нижчою 
від якості товарів і послуг власника 
свідоцтва і що останній здійснюватиме 
контроль за виконанням цієї умови (п.8 
ЗУ «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг»). 
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РОЗ’ЯСНЕННЯ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Заповнення декларації з податку на 
прибуток та звіту про контрольовані 
операції 

Міндоходів у Листі від 07.03.2014р. 
№5699/7/99-99-19-03-01-17 надало деякі 
роз’яснення щодо заповнення декларації 
з податку на прибуток, затвердженої 
наказом від 30.12.2013р. №872: 

1. рядки 15, 16, 18, 19, 21 та 22 
заповнюються лише платниками, у яких 
базовим податковим (звітним) періодом є 
календарний квартал, та не 
заповнюються платниками, у яких 
базовим податковим (звітним) періодом є 
календарний рік; 

2. до КОР заноситься значення 
рядків 14, 17 та 20 Декларації платників 
податку, в яких базовим податковим 
(звітним) періодом є календарний рік, та 
значення рядків 16, 19 та 22 Декларації  
платників податку, в яких базовим 
податковим (звітним) періодом є 
календарний квартал; 

3. рядок 5.1 додатка АВ та рядок 
20 Декларації заповнюються як 
платниками, які прийняли рішення про 
сплату консолідованого податку, так і 
платниками, якими не прийнято таке 
рішення, в тому числі у зв’язку із 
відсутністю філій (відокремлених 
підрозділів). 

У Листі наведено приклад 
заповнення таблиці 
«Дванадцятимісячний період для сплати 
авансових внесків». 

Також Міндоходів роз’яснило деякі 
питання заповнення Звіту про 
контрольовані операції, зокрема: 

1. при заповненні розділу 
«Відомості про особу, яка бере участь у 
контрольованих операціях слід 
керуватися Класифікацією країн світу, 
затвердженою наказом Державної 

служби статистики України від 
30.12.2013р. №426; 

2. у графі 10 показник – «Код 
сторони операції» розділу «Відомості про 
контрольовані операції» додатка до Звіту 
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»; 

3. у графі 10 «Інформації про 
пов’язаних осіб», яка є додатком до Звіту 
шляхом проставляння відмітки "х" 
зазначається потрібне; 

4. в електронному Звіті 
передбачено поле «номер порції» та 
обмежено максимальну кількість рядків 
цього додатка до 20 000 записів. Одна 
порція не більше 20 000 записів. 

Експортні операції та трансфертне 
ціноутворення 

Контролюючі органи у Листі від 
07.02.2014р. №2159/10/18-28-15-01-
46 висловили думку про те, що операції з 
контрагентом-експортером пов’язаною 
особою на суму 50 і більше млн.грн. 
протягом року є контрольованими та 
підпадають під контроль трансфертного 
ціноутворення, оскільки такий контрагент 
використовує іншу, ніж базова, ставку 
оподаткування ПДВ. 

Податок на додану вартість 

Старі-нові коди УКТЗЕД у податкових 
накладних 

Міндоходів звернуло увагу, що під 
час здійснення операцій із реалізації 
товарів, які були ввезені на митну 
територію України (як до, так і після 1 
січня 2014 року), а також підакцизних 
товарів, у податкових накладних слід 
зазначити код УКТ ЗЕД версії 2012 року. 
У разі необхідності співставлення кодів 
УКТ ЗЕД версії 2007 року на УКТ ЗЕД 
версії 2012 року, слід використовувати 

http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gks/4405-426.html
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Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2007 
р. до УКТ ЗЕД версії 2012 р., які 
затверджені Наказом Міндоходів № 54 
від 22.01.2014р. 

До цього контролюючі органи 
наголошували на тому, що у податковій 
накладній повинен зазначатися виключно 
код УКТ ЗЕД, вказаний у ВМД, якою були 
оформлені такі товари при ввезенні їх на 
митну територію України, в тому числі і у 
разі якщо вказаний у ВМД код УКТ ЗЕД 
змінився після митного оформлення 
товару. 

Щодо обкладення ПДВ сум портових 
зборів 

Міндоходів у Листі від 19.12.2013р. 
№17866/6/99-99-19-04-02-15 звернуло 
увагу на те, що: 

1. операції з постачання 
послуг, що надаються іноземним та 
вітчизняним суднам (у тому числі суднам, 
які прямують в морський порт або з 
морського порту баластом (без вантажу) 
для здійснення навантаження/ 
розвантаження в межах міжнародних 
перевезень), які здійснюють міжнародні 
перевезення пасажирів, їхнього багажу і 
вантажів та оплачуються відповідно до 
законодавства України портовими 
зборами, звільняються від 
оподаткування ПДВ. При цьому 
основною умовою застосування такої 
пільги портом є наявність документів, 
які підтверджують здійснення судном 
міжнародних перевезень; 

2. у разі здійснення 
внутрішніх перевезень пасажирів, 
їхнього багажу і вантажів, звільнення від 
сплати ПДВ на операції з надання послуг, 
що оплачуються портовими зборами, не 
поширюється, і такі операції підлягають 
оподаткуванню ПДВ у загальному 
порядку за основною ставкою; 

3. на операції з постачання 
послуг, що надаються суднам, які 
прямують в морський порт або з 
морського порту баластом (без вантажу) 
для здійснення навантаження/ 
розвантаження в межах внутрішніх 

перевезень і оплачуються портовими 
зборами, звільнення від оподаткування, 
встановлене пунктом 197.9 статті 197 
Кодексу, також не поширюється. 

Заповнення Реєстру у разі подання 
скарги на постачальника 

Міндоходів у Тернопільській 
області нагадало як заповнювати графи 
Реєстру виданих та отриманих 
податкових накладних у разі подання 
скарги на постачальника. 

Так, у розділі ІІ зазначається: 

- у графі 1 - номер запису 
товарного чека або іншого 
розрахункового документа, що засвідчує 
факт сплати податку у зв’язку з 
придбанням таких товарів/послуг або 
первинного документа, що підтверджує 
факт отримання таких товарів/послуг. 
Указаний номер запису переноситься на 
зазначений документ; 

- у графі 2 - дату отримання 
товарного чека або іншого 
розрахункового документа, що засвідчує 
факт сплати податку у зв’язку з 
придбанням таких товарів/послуг або 
первинного документа; 

- у графах 3, 4 - дату складання та 
порядковий номер товарного чека або 
іншого розрахункового документа, що 
засвідчує факт сплати податку у зв’язку з 
придбанням таких товарів/послуг або 
первинного документа; 

- у графі 5 - позначку «ЗП»; 

- у графах 6, 7 - реквізити 
постачальника (найменування, 
індивідуальний податковий номер), на 
якого таким платником подається скарга; 

- у графі 8 - загальну суму, 
включаючи ПДВ; 

- у графах 9, 11, 13 та 15 - вартість 
товарів/послуг та необоротних активів 
без ПДВ; 

- у графах 10, 12, 14 та 16 - 
сплачену (нараховану) суму ПДВ за 
товарами/послугами та необоротними 
активами, визначену, виходячи з їх 
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вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 
15 (відповідно). 

Пільга на продаж лікарських засобів 
та товарів медичного призначення 

Контролюючий орган у ресурсі ЗІР 
висловив позицію, згідно з якою для 
користування пільгою з ПДВ, 
передбаченою пп.197.1.27 ПКУ, у разі 
невідповідності назв товарів та їх кодів, 
наведених у Законі України від 19 
вересня 2013 року № 584-VII «Про 
Митний тариф України», який вступив у 
дію 01.01.2014, кодам і опису товарів 
(продукції) згідно з УКТ ЗЕД, визначеним 
у ПКУ, необхідно користуватись 
Перехідними таблицями від версії УКТ 
ЗЕД 2007 р. до версії УКТ ЗЕД 2012 р., 
затвердженими наказом Міндоходів від 
22.01.2014 № 54 (далі – Перехідні 
таблиці). 

Тобто, для застосування пільги з 
ПДВ, передбаченої п.п. 197.1.27 п. 197.1 

ст. 197 ПКУ, у разі зміни коду товару 
згідно з УКТ ЗЕД до моменту внесення 
змін до переліку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 08.08.2011 № 867 необхідно 
користуватися наказом Міндоходів від 
22.01.2014 № 54. 

Нагадуємо, що з 01.04.2014р. 
пільга з ПДВ для таких товарів скасована. 
Операції з їх поставки оподатковуються 
ПДВ за ставкою 7%. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Затверджено Порядок інформування 
роботодавців платника податку про 
наявність порушень застосування 
податкової соціальної пільги 

14  березня 2014 р. набрав 
чинності новий Порядок інформування 
роботодавців платника податку про 
наявність порушень застосування 
податкової соціальної пільги, 
позбавлення платника податку або про 
відновлення його права на податкову 
соціальну пільгу та форми Повідомлення 

про наявність порушень, затверджений 
наказом Міндоходів від 27.01.2014р. 
№86. 

Пільга з ПДФО на вартість 
профспілкових путівок 

 ГУ Міндоходів у Харківській 
області нагадало, що  вартість 

профспілкової путівки, яка надається 
платнику податків на оздоровлення члена 
сім’ї віком після 18 років, оподатковується 
ПДФО, як додаткове благо, за ставкою, 
встановленою п.167 ПКУ (15% 
та/або17%). Сімейна профспілкова 
путівка надана платнику податків, до якої 
включається і вартість оздоровлення 
члена сім’ї після 18 років, 
оподатковується у розмірі частини 
отриманого доходу на оздоровлення 
такого члена сім’ї. 

Пільга, передбачена пп. 
165.1.35 ПКУ, у такому випадку не 
застосовується. 

Порядок оплати навчання 
роботодавцем 

Міндоходів у черговій листівці 
нагадало основні правила оподаткування 
ПДФО оплати навчання працівника 
роботодавцем. 

Так, сума, сплачена роботодавцем 
на користь вітчизняних вищих та 
професійно-технічних навчальних 
закладів за фізичну особу, не 
включається до складу оподатковуваних 
доходів такої особи, якщо така сума у 
2014 році за місць не перевищує 1710 
грн. незалежно від того, чи перебуває ця 
особа у трудових відносинах з 
роботодавцем. 

Якщо ж підприємство сплатило 
кошти у більшому розмірі, то сума 
перевищення підлягає оподаткуванню 
податком на доходи фізичних осіб. 

Обов’язковою умовою є укладення 
письмового договору (контракту) з 
відпрацювання у такого роботодавця 
після закінчення вищого та/або 
професійно-технічного навчального 
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закладу та отримання спеціальності 
(кваліфікації) не менше ніж три роки. 

Якщо працівник припиняє трудові 
відносини з роботодавцем протягом 
періоду навчання або до закінчення 
третього календарного року від року, в 
якому закінчується таке навчання, сума, 
сплачена як компенсація вартості 
навчання, прирівнюється до додаткового 

блага, наданого працівнику протягом 
року, на який припадає таке припинення 
трудових відносин. Така сума підлягає 

оподаткуванню у загальному порядку.  

Сплата ПДФО та ЄСВ за відокремлені 
підрозділи, що знаходяться в Криму 

Міндоходів у Листі від 24.03.2014р. 
№6679/7/99-99-17-02-01-17 зазначило, 
що враховуючи складну економічну та 
політичну ситуацію, що склалась в країні, 
податкові агенти-юридичні та фізичні 
особи - підприємці які мають підрозділи 
(не уповноважені до сплати податку на 
доходи фізичних осіб) на території АР 
Крим та м. Севастополь, та за які головне 
підприємство сплачувало податок до 
місцевих бюджетів на казначейські 
рахунки АР Крим та м. Севастополі, до 
врегулювання бюджетного питання щодо 
сплати місцевих податків до цих регіонів 
повинні спрямовувати перерахування 
податку на доходи фізичних осіб до 
відповідного бюджету за 
місцезнаходженням (розташуванням) 
головного підприємства. 

ЄСВ сплачують на рахунки 
Міндоходів за місцем територіальної 
реєстрації платника ЄСВ. 

Єдиний соціальний внесок 

Виправлення помилок в таблиці 6 
звіту з ЄСВ 

ПФУ у Листі від  28.02.14р. 

№5463/05-10 роз'яснив що, у разі якщо 
коригують величину зарплати для 
уточнення кількості відпрацьованого часу 
з тимчасової втрати працездатності або 

декретної відпустки, то можна вказувати 
негативні значення в таблиці 6 Відомості 
про нарахування заробітної плати 
(доходу) застрахованим особам. 

У разі необхідності зменшення 
зазначених показника за попередні звітні 
періоди застосовується знак мінус і 
зазначається місяць та рік, за який 
необхідно змінити показник. 

 

ІНШЕ 

Мінімальна ЗП та прожитковий 
мінімум у 2014 році не зростатимуть 

Відповідні зміни до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2014 
рік» внесено Законом 
від 27.03.2014 №1165-VII. 

Так, протягом усього 2014р. 
мінімальна місячна ЗП становитиме 
1218гривень; у погодинному розмірі - 7,3 
гривні. 

Прожитковий мінімуму у 2014 році 
на одну особу в розрахунку на місяць 
становитиме: 

 1176 гривень та для тих, 
хто відноситься до основних 
соціальних і демографічних груп 
населення: 

 дітей віком до 6 років - 1032 
гривні; 

 дітей віком від 6 до 18 років 
- 1286 гривень; 

 працездатних осіб - 1218 
гривень; 

 осіб, які втратили 
працездатність, - 949 гривень. 

Затверджено форму Повідомлення 
про запрошення платника податків, 
зборів, платежів або його 
представників до органу доходів і 
зборів 

З 14 березня 2014р. вступила в 
дію нова форма Повідомлення про 
запрошення платника податків, зборів, 
платежів або його представників до 
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органу доходів і зборів, затверджена 
Наказом Міндоходів від 06.02.2014 №120. 

Нерезиденту не потрібен дозвіл на 
наймання працівників для подальшого 
виконання ними роботи в Україні в 
іншого роботодавця 

Відповідне роз’яснення було 
надане державною службою зайнятості у 
Листі від 29.01.2014р. №ДЦ-11-567/0/6-
14. 

Компетентний орган зазначив, що 
вимога щодо отримання дозволу на 
наймання працівників для подальшого 
виконання ними роботи в Україні в іншого 
роботодавця розповсюджується 
виключно на суб'єктів господарювання - 
роботодавців, які є резидентами України. 

Тому на нерезидентів вимога 
щодо необхідності отримання дозволу не 
поширюється. 

Затверджено Державний реєстр 
реєстраторів розрахункових операцій 

Наказ Міндоходів №169 набрав 
чинності 3 березня 2014 року. 

Зміни до Плану рахунків та форм 
фінансової звітності 

18 березня 2014р. вступив в дію 
Наказ МФУ «Про затвердження змін до 
деяких нормативно-правових актів 
Міністерства фінансів України з 
бухгалтерського обліку» №48 від 
08.02.2014 р., згідно з яким: 

1. У Плані рахунків назву рахунку 
30 викласти в такій редакції: «Готівка»; 

2. Внесені деякі зміни до  
Інструкції про застосування Плану 
рахунків; 

3. Внесено зміни до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 25 
«Фінансовий звіт суб'єкта малого 
підприємництва», затвердженого наказом 
МФУ від 25.02.2000 року №39; 

4. Внесено зміни до 
Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», затвердженого наказом МФУ 
від 07.02.2013 року №73; 

5. Внесено зміни до П(С)БО 
11 «Зобов’язання», 7 «Основні засоби», 
27 «Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та припинена діяльність», 31 
«Фінансові витрати»; 

6. Переглянуто зміст окремих 
рядків  Приміток до річної фінансової 

звітності (форма №5). 

Щодо оплати лікарняних 

Фонд соціального страхування з 
ТВП у Листі від 04.12.2013р. №04-30-3449 
надав роз’яснення, що жінці, яка 
перебуває у відпустці по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного 
віку і не працює (не отримує заробітну 
плату (дохід)), у разі її тимчасової 
непрацездатності листок 
непрацездатності не видається. 

Якщо ж жінка працює в режимі 
неповного робочого часу в період 
перебування у відпустці по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного 
віку, у разі тимчасової непрацездатності 
листок непрацездатності оплачується на 
загальних підставах. 

Заповнення ТТН 

Мінінфраструктури України у Листі 
11.03.2014р. №2455/25/10-14 роз’яснило 
деякі питання заповнення ТТН, форма 
якої затверджена Наказом 
Мінінфраструктури  України від 
05.12.2013 №983, зокрема, роз’яснення 
питань  стосовно можливостi заповнення 
форми вiд руки, а частково – друкованим 
способом, проставлення печатки 
перевiзника, заповнення реквiзиту 
«Вiдомостi про вантаж» у випадку 
вiдсутностi можливостi зазначити всi 
найменування вантажiв, визначення маси 
вантажу, який відвантажуϵться насипом, 
заповнення реквiзитів «Переадресування 
вантажу», «Вид перевезень», 
«Транспортнi послуги, якi надаються 
автомобiльним перевізником». 
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Перереєстрація місцезнаходження 
підприємства чи ФОП 

Мін'юст наказом від 14.03.2014р. 
№525/5 встановив, що проведення 
реєстраційних дій щодо зміни 
місцезнаходження юридичних осіб та 
місця проживання фізичних осіб-
підприємців, місцезнаходженням/місцем 
проживання яких є АРК та місто 
Севастополь, здійснюється державними 
реєстраторами юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців реєстраційних 
служб територіальних органів Мін'юсту в 
областях та місті Києві. 

 Дія цієї норми не поширюється на 

зміну місцезнаходження юридичних осіб 
та місця проживання фізичних осіб - 
підприємців у межах території АРК та 
міста Севастополя. 

Наказ набрав чинності з 18 

березня 2014 року. 

Зміни в діяльності банків 

З 28 березня 2014 року кошти 
для купівлі іноземної валюти можуть 

бути перераховані не раніше третього 

операційного дня після дня зарахування 
гривень на окремий аналітичний рахунок, 
а починаючи з 01 квітня 2014 року – не 
раніше другого операційного дня після 
дня зарахування гривень на цей рахунок 
(Постанова НБУ «Про врегулювання 
діяльності фінансових установ та 
проведення валютних операцій» від 

28.03.2014 №172). 

Крім того, Постановою №172: 

 встановлено, що банки 
матимуть змогу здійснювати валютні 
операції не лише на умовах "тод", "том", 
"спот", а й на умовах "своп" та "форвард"; 

 відмінено заборону на 
купівлю іноземної валюти для здійснення 
резидентами інвестицій за кордон та для 
покриття частини страхових резервів 
страховиками; 

 дозволено купівлю 
готівкової іноземної валюти у фізичних 
осіб у сумі, що в еквіваленті не 
перевищує 150000 гривень, без 

пред'явлення документів, що посвідчують 
особу. 

Водночас, враховуючи 
збереження напруженої ситуації на 
грошово-кредитному ринку, Постановою 
№172 запроваджено окремі додаткові 

стабілізаційні заходи, а саме: 
 установлена максимальна 

сума продажу готівкової іноземної 
валюти одній фізичній особі - еквівалент 
не може перевищувати 15 000 гривень 
протягом одного операційного (робочого) 
дня в межах однієї банківської установи; 

 дозволено за дорученням 
фізичних осіб за межі України 
здійснювати перекази іноземної валюти 
за поточними валютними 
неторговельними операціями: 

-без підтвердних документів з 
поточного рахунку в іноземній валюті або 
без його відкриття - на суму, що в 
еквіваленті не перевищує 15000 гривень 
на місяць. Фізичні особи - нерезиденти 
здійснюють такі перекази на підставі 
підтвердних документів; 

-на підставі підтвердних 
документів виключно з поточного рахунку 
в іноземній валюті - на суму, що в 
еквіваленті перевищує 15000 гривень, 
але не більше, ніж 150000 гривень на 
місяць (за виключенням деяких 
обмежень). 

 Резидентам дозволено 
здійснювати погашення кредитів, позик 
(фінансової допомоги) в іноземній валюті 
за договорами, у тому числі в разі 
укладення додаткових угод з 
нерезидентами, не раніше строку, 
передбаченого договором; 

Банки на період дії Постанови 
№172 призупиняють випуск нових 
ощадних (депозитних) сертифікатів, а 
погашення раніше випущених здійснюють 
виключно шляхом перерахування коштів 
на рахунок власника сертифіката або 
його пред’явника.  

Постанова №172 набирає чинності 
28 березня 2014 року та діє до 01 травня 
2014 року. 

З набранням чинності Постановою 
№172 Постанова НБУ «Про заходи щодо 
діяльності банків та проведення 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25135.html
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валютних операцій» від 06.02.14р. №49 
втратила чинність. 

 Щодо зміни ЄЦП та переукладання 
договорів 

Міндоходів нагадує: якщо у 
платника податків виникають зміни 
облікових даних (змінюються посадові 
особи, податкова адреса, у тому числі у 
межах одного адміністративного району), 
то у строк до моменту подання 
наступної електронної 
звітності потрібно отримати нові 

посилені сертифікати відкритих ключів на 

посадових осіб платника, які мають право 
підпису документів, та переукласти 

договір про визнання електронних 

документів. 

Якщо договір про визнання 
електронних документів укладається в 
електронній формі, то ЕЦП платника 
податків та його посадових осіб 
імпортуються в базу сертифікатів разом з 
договором. Тому для імпортування в базу 
сертифікатів нового ЕЦП зазначений 
договір необхідно переукласти. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Оплата перельоту та проживання 
представника контрагента-покупця – 
податкові витрати 

Такого висновку дійшов 
Харківський апеляційний 
адміністративний суд у Постанові від 
06.02.2014 у справі № 816/5923/13-а. 

Суть справи полягає у тому, що 
контролюючий орган при перевірці 
наполягав на неправомірності включення 
платником податку-продавцем до складу 
податкових витрат вартості перельоту та 
проживання представника покупця на 
завод виробника, що знаходиться за 
кордоном. 

Обов’язок продавця здійснити 
зазначені витрати був передбачений 
умовами договору поставки з покупцем. 

Продавець-позивач наголошував 
на тому, що понесені витрати є 
витратами на здійснення господарської 
діяльності, а не витратами на 
відрядження. 

За результатами розгляду справи, 
судді дійшли висновку про правомірність 
включення понесених продавцем витрат 
до складу податкових на основі пп. «з» 
пп.138.10.3 ПКУ як інших витрат, 
пов'язаних зі збутом товарів, виконанням 
робіт, наданням послуг. 

Термін 1 095 днів на залишок по рядку 
24 Декларації з ПДВ не поширюється 

Такого висновку дійшов ВАСУ в 
Ухвала ВАСУ від 24.02.2014 
№К/800/26581/13. 

Так, суд зазначив, що 
відображення платником у рядку 24 
податкової декларації з податку на 
додану вартість залишку від'ємного 
значення після бюджетного 
відшкодування, яке включається до 
складу податкового кредиту наступного 
податкового періоду, ще не означає 
прийняття платником податку рішення 
про реалізацію свого права на отримання 
бюджетного відшкодування. 

Тому рішення контролюючих 
органів щодо зменшення розміру 
від'ємного значення по періодах терміном 
більше ніж 1 095 днів є неправомірним. 

Тобто встановленого строку 
можливе лише у тому випадку, коли 
платник має намір відшкодувати ПДВ із 
бюджету, прийняв рішення про таке 
відшкодування та звернувся до 
податкового органу із заявою в 
установленому ПКУ порядку. 

КРИМСЬКЕ ПИТАННЯ 

Наразі для кожного важливим 
питанням є статус Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя. 

Україна офіційно не визначилася 
зі статусом АРК та м. Севастополь. 
Наразі ВРУ розглядає Законопроект 
4473-1 від 19.03.2014 «Про забезпечення 
прав і свобод громадян на тимчасово 
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окупованій території України», яким 
планується надати території АРК та м. 
Севастополю статус окупованої території 
та ввести відповідні обмеження щодо 
здійснення господарської діяльності, 
правового статусу майна, пересування та 
ін. 

В той же час, Російська Федерація 
прийняла Закон РФ «Про прийняття в РФ 
Республіки Крим та утворення в складі 
РФ нових суб'єктів» N 6-ФКЗ, що вступив 
в силу 21.03.2014р. 

Основними положеннями Закону 
РФ є: 

Територія 

Республіка Крим вважається 
прийнятою в РФ з дати підписання 
Договору між РФ і Республікою Крим про 
прийняття в РФ Республіки Крим та 
утворення в складі РФ нових суб'єктів 
(договір вступив в силу 21.03.2014р.). 

З дня прийняття в РФ Республіки 
Крим у складі Російської Федерації 
утворюються нові суб'єкти - Республіка 
Крим і місто федерального значення 
Севастополь. 

Кордон Республіки Крим на суші, 
сполучений з територією України, є 
Державним кордоном Російської 
Федерації. 

Мова 

Державними мовами Республіки 
Крим є російська, українська і кримсько-
татарська мови. 

Громадянство 

З дня прийняття в РФ Республіки 
Крим та утворення у складі РФ нових 
суб'єктів громадяни України та особи без 
громадянства, які постійно проживають 
на цей день на території Республіки Крим 
або на території міста федерального 
значення Севастополя, визнаються 
громадянами РФ, за винятком осіб, які 
протягом одного місяця після цього 
дня зголосяться зберегти наявне у них 
і (або) їх неповнолітніх дітей інше 
громадянство або залишитися 
особами без громадянства. 

Документи, що засвідчують особу 
громадянина РФ, видаються протягом 
трьох місяців з дня прийняття в РФ 
Республіки Крим та утворення у складі 
Російської Федерації нових суб'єктів. 

Коментар. За матеріалам прес-
конференції керівника департаменту з 
організації реєстраційно-паспортної 
роботи ФМС РФ Олександра Аксьонова: 

«Якщо особа прийме рішення про 
відмову від паспорту РФ, вона повинна 
подати заяву до органів реєстрації 
протягом календарного місяця, 
починаючи з 18 березня. Потім на 
підставі заяви оформлятиметься вид 
на проживання. 

Крім заяви громадянам необхідно 
надати фотографію і внести мито (2 
тисячі рублів, близько 500 грн.), після 
чого буде видано посвідку на проживання 
іноземного громадянина».  

Органи влади 

Вибори до органів державної 
влади Республіки Крим та до органів 
державної влади міста федерального 
значення Севастополя проводяться у 
неділю другого тижня вересня 2015 
року. 

До обрання органів державної 
влади Республіки Крим та органів 
державної влади міста федерального 
значення Севастополя їх повноваження 
здійснюють відповідно Державна Рада 
Республіки Крим - парламент Республіки 
Крим та Рада міністрів Республіки Крим, 
Законодавчі Збори міста Севастополя. 

До завершення формування 
відповідно до законодавства РФ органів 
виконавчої влади Республіки Крим та 
органів виконавчої влади міста 
федерального значення Севастополя 
керівники місцевих державних 
адміністрацій призначаються на посаду і 
звільняються з посади Головою Ради 
міністрів Республіки Крим. 

 

Державні та місцеві установи, 
підприємства та організації, що 
функціонують на територіях Республіки 



  
  

  

          16 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Березень 2014 

 

Крим та міста федерального значення 
Севастополя на день прийняття в РФ 
Республіки Крим та утворення у складі 
РФ нових суб'єктів, здійснюють свою 
діяльність з збереженням колишньої 
організаційно-правової форми до 
врегулювання їх правового статусу 
відповідно до законодавства РФ. 

Соціальні гарантії 

Громадяни України та особи без 
громадянства, які постійно проживають 
на території Республіки Крим або на 
території міста федерального значення 
Севастополя на день прийняття в РФ 
Республіки Крим та утворення у складі 
РФ нових суб'єктів, визнані 
громадянами Російської Федерації 
відповідно до дійсного Федерального 
конституційного закону або здобули 
громадянство РФ відповідно до 
законодавства РФ про громадянство, 
мають право на отримання пенсій, 
допомог та надання інших заходів 
соціальної підтримки, а також на 
охорону здоров'я відповідно до 
законодавства РФ. 

Законодавство РФ про обов'язкове 
соціальне страхування, включаючи 
обов'язкове пенсійне страхування та 
обов'язкове медичне страхування, 
застосовується на територіях Республіки 
Крим та міста федерального значення 
Севастополя з 1 січня 2015 року. 

Протягом перехідного періоду на 
територіях Республіки Крим та міста 
федерального значення Севастополя 
створюються територіальні органи 
Пенсійного фонду РФ та Фонду 
соціального страхування РФ, а також 
територіальні фонди обов'язкового 
медичного страхування. 

Коментар. Відповідно до змін 
українського законодавства, внесених з 
01.04.2014р. Законом України 
від 27.03.2014р. №1166-VII, виплати 
відповідно до Законів України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття», 
«Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими 
народженням та похованням» 
громадянам, які проживають на 
території АРК та м. Севастополя, 
надаються за рахунок коштів, які 
надходять від платників єдиного 
внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування, 
розташованих на території АРК та 
м. Севастополя. У разі виникнення 
дефіциту коштів для фінансування цих 
виплат, такий дефіцит покривається 
за рахунок коштів бюджету АРК та 
бюджету м. Севастополя. 

З викладеного можна дійти 
висновку, що наразі незрозуміло хто і за 
рахунок яких коштів здійснюватиме 
соціальні виплати громадянам, що 
проживають в АРК, що відмовляться від 
громадянства РФ. 

Бюджетне законодавство 

Бюджетне законодавство РФ 
застосовується на територіях Республіки 
Крим та міста федерального значення 
Севастополя з 1 січня 2015 року. 

До 1 січня 2015 року бюджетні 
правовідносини, за винятком 
правовідносин щодо складання проектів 
бюджету Республіки Крим, бюджету міста 
федерального значення Севастополя і 
місцевих бюджетів на 2015 рік, їх 
розгляду та затвердження, регулюються 
нормативними правовими актами 
відповідно Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя, Республіки Крим 
та міста з особливим статусом 
Севастополя, Республіки Крим і міста 
федерального значення Севастополя. 

У 2014 році РФ надає фінансову 
підтримку Республіці Крим та місту 
федерального значення Севастополю 
відповідно до Федерального закону від 2 
грудня 2013 №349-ФЗ «Про 



  
  

  

          17 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Березень 2014 

 

федеральний бюджет на 2014 рік і на 
плановий період 2015 і 2016 років». 

Грошовий обіг та банківська 
діяльність 

Обіг гривні на території Криму 
дозволено до 1 січня 2016 року. 

Грошовою одиницею на 
територіях Криму і Севастополя, як міста 
федерального значення, є рубль. До 1 
січня 2016 року на територіях 
Республіки Крим та міста 
федерального значення Севастополя 
допускається обіг національної 
грошової одиниці України - гривні та 
здійснення розрахунків у готівковій та 
безготівковій формах в гривнях. 

В обов'язковому порядку з дня 
прийняття в РФ Республіки Крим та 
утворення у складі Російської Федерації 
нових суб'єктів в рублях здійснюються 
такі платежі як сплата податків, митних та 
інших зборів, платежів у державні 
позабюджетні фонди, виплати 
працівникам бюджетних організацій, 
соціальні виплати, інші платежі, якщо 
однією із сторін є організація, 
зареєстрована в іншому суб'єкті РФ, за 
винятком платежів, здійснюваних при 
проведенні банківських операцій між 
кредитними організаціями. 

Інші платежі здійснюються як в 
рублях, так і в гривнях за вибором 
платника. 

З 1 січня 2015 року розрахунки між 
юридичними особами, а також 
розрахунки за участю фізичних осіб, 
пов'язані із здійсненням ними 
підприємницької діяльності, проводяться 
готівкою відповідно до законодавства РФ. 

До 1 січня 2015 обмін гривень на 
рублі в кредитних організаціях, що 
здійснюють свою діяльність на територіях 
Республіки Крим та міста федерального 
значення Севастополя, а також платежі, 
що мають обов’язково здійснюватися в 
рублях, здійснюються за офіційним 
курсом, встановленим Банком Росії. 

Банківські операції з 01.01.2015р. 
зможуть здійснюватися банками, що 
мають ліцензію Банку Росії. 

При цьому банки, що мають 
ліцензію НБУ, що діє за станом на 16 
березня 2014 року, можуть проводити 
банківські операції з урахуванням 
особливостей, встановлених 
законодавством РФ,  до 1 січня 2015р. 

Зазначені банки можуть отримати 
до 1 січня 2015 року ліцензію Банку Росії 
в порядку і на умовах, встановлених 
законодавством Росії. 

Податки 

До 1 січня 2015 року податкові і 
неподаткові доходи, передбачені 
нормативними правовими актами 
відповідно АРК і міста Севастополя, 
підлягають зарахуванню відповідно до 
бюджету Республіки Крим, бюджету міста 
федерального значення Севастополя і 
місцеві бюджети. 

Податкове законодавство РФ 
застосовується у Криму з 01.01.2015р. 

Коментар. Банк Криму в 
Положенні від 18.03.2014р. «Про 
встановлення та опублікування Банком 
Криму офіційних курсів іноземних валют 
по відношенню до рубля РФ» встановив, 
що до 1 квітня 2014 року курс для 
використання при затвердженні розпису 
бюджетів, реєстрації бюджетних 
зобов'язань, проведенні розрахунків по 
бюджету Автономної Республіки Крим та 
місцевим бюджетам Автономної 
Республіки Крим, визначенні розміру 
зобов'язань платників по податках, 
зборах та інших обов'язкових платежах 
до бюджету установлюється на рівні 38 
рублів РФ за 10 українських гривень. 

НБУ повідомив, що згідно з 
листом Держказначейської служби від 
21.03.2014 р. №16-11/445-6614 платежі 
до бюджетів та єдиний соціальний внесок 
відокремлених підрозділів або філій, 
які розташовані на території АР Крим 
та м. Севастополя, можуть бути 
перераховані на відповідні рахунки, 
відкриті в органах Казначейства України 
за місцем реєстрації юридичних осіб. 

НБУ у Листі від 21.03.2014 р. N 25-
205/11846 заборонив здійснення 
податкових платежів на рахунки 
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отримувача - Головне управління 
Державної казначейської служби України 
в Автономній Республіці Крим, відкриті в 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВІ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ 
БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" з 
такими реквізитами: 

Счет 
получателя 

Код 
получателя 

Код банка 
получателя 

25418000535051 37978503 384577 

25415000635051 37978503 384577 

25412000735051 37978503 384577 

   У зв'язку з цим платежі із 
зазначеними реквізитами будуть 
відбраковані з кодом помилки: "0992" - 
"Недозволений рахунок клієнта Б". 

Платежі на адресу отримувача - 
Головне управління Державної 
казначейської служби в Автономній 
Республіці Крим дозволяються тільки на 
рахунки цього отримувача, відкриті в 
Головному управлінні Державної 
казначейської служби України в 
Автономній Республіці Крим (код 
банку 824026) чи в Державній 
казначейській службі України (код 
банку 820172). 

НБУ у Листі від 24.03.2014 р. N 25-
110/12171 встановив, що банк 
повертаючи розрахунковий документ 
без виконання з причин перерахування 
на рахунки Головного управління 
Державної казначейської служби України 
в Автономній Республіці Крим, відкриті в 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВІ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК 
РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ», має 
зробити на його зворотному боці напис 
про причину повернення документа без 
виконання "Недозволений рахунок 
клієнта отримувача", зазначити дату 
його повернення та засвідчити це 
підписами відповідального виконавця і 
працівника, на якого покладено функції 
контролера, та відбитком штампа. 



У ВИПУСКУ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


