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

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПКУ ТА 
ДЕЯКИХ ІНШИХ 

ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ 
УКРАЇНИ ЩОДО УСУНЕННЯ 

ОКРЕМИХ 
НЕУЗГОДЖЕННОСТЕЙ НОРМ 

ЗАКОНОДАВСТВА» 
ВІД 10.04.2014 №1200-VІІ. 

18.04.2014р. опубліковано Закон 
№1200-VII (набирає чинності з 
19.04.2014р.), згідно з яким вводяться 
наступні зміни в оподаткуванні: 

1. для цілей визначення 
податкових зобов’язань зі сплати митних 

платежів застосовується офіційний курс 
валюти України до іноземної валюти, 
встановлений НБУ, що діє на 0 годин дня 
подання митної декларації, а у разі, якщо 
митна декларація не подається, – дня 
визначення податкових зобов’язань. 

2. імпорт лікарських засобів, 
дозволених для виробництва і 
застосування в Україні та внесених до 
Державного реєстру лікарських засобів, а 
також медичних виробів за переліком, 
затвердженим КМУ, оподатковується за 
ставкою 7% ПДВ. 

3. з 1 квітня 2014 року до 1 червня 
2014 року до платників ПДВ, які 
застосовують ставку 7 %, не 
застосовуються вимоги нормативно – 
правових актів щодо відображення у 
касовому чекові відомостей: про код 
ставки ПДВ за одиницею товару; 
загальної суми ПДВ за кожною позицією 
(групою товарів); загальної суми коштів, 
що підлягає сплаті покупцем, з 
урахуванням ПДВ. 

4. на період з 1 квітня до 1 липня 
2014 року до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу не 
включається дохід у вигляді процентів на 
поточний або депозитний (вкладний) 
банківський рахунок, вклад (депозитний) 
до небанківських фінансових установ 
згідно із законом або на депозитний 
(ощадний) сертифікат. Тобто до 1 липня 
проценти не оподатковуються. 

5. передбачається щомісячна 
публікація переліку платників податку, які 
отримали бюджетне відшкодування, на 
сайті Держказначейства, з обов’язковим 
зазначенням сум відшкодувань. 

6. дивіденди до кінця 2014 року 
оподатковуються за ставкою 5% та не 
підлягають річному перерахунку за 
прогресивною шкалою. 

7. підвищення акцизу на алкоголь 
перенесено з 1 вересня на 1 липня. 
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ЗАКОН ПРО ОКУПОВАНУ 
ТЕРИТОРІЮ ОПУБЛІКОВАНО 

26.04.2014 року опубліковано 
Закон України «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» 
від 15.04.2014р. №1207-VII. 

Так, відповідно до Закону: 

- Тимчасово окупованою 
територією є Автономна Республіка Крим 
та місто Севастополь (повітряний 
простір, сухопутні води, морська 
територія). 

- Тимчасово окупована 
територія України є невід’ємною 
частиною території України. 

- Набуття та припинення 
права власності на нерухоме майно, яке 
знаходиться на тимчасово окупованій 
території, здійснюється відповідно до 
законодавства України за межами 
тимчасово окупованої території. 

- На тимчасово окупованій 
території право власності охороняється 
згідно із законодавством України. 

- Особливості здійснення 
економічної діяльності на тимчасово 
окупованій території визначаються 
законом. На даний час такого закону не 
прийнято. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Державні підприємства можуть 
вважатися пов’язаними особами для 
цілей трансфертного ціноутворення 

Центральний офіс з 
обслуговування великих платників 
податків Міндоходів у Листі від 
17.09.2013р. №6924/10/06.2-20 зауважив, 
що державні підприємства та інші 
суб'єкти господарської діяльності із 
часткою державної власності у 
статутному капіталі 20 і більше відсотків 

для цілей трансфертного ціноутворення 
можуть вважатись пов'язаними особами. 

Податок на додану вартість 

Імпорт лікарських засобів та виробів 
медичного призначення 
оподатковується за ставкою 20% 

Міндоходів у Листі  від 
04.04.2014р. № 7822/7/99-99-19-05-01-17 
роз’яснило, що ставка ПДВ у розмірі 7 
відсотків поширюється лише на операції 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 
постановою КМУ від 08.08.2011р. №867 
«Питання звільнення виробів медичного 
призначення від оподаткування податком 
на додану вартість». 

Оподаткування вказаної 
категорії товарів при ввезенні їх на 
митну територію України здійснюється 
на загальних підставах за ставкою 
20% відповідно до пункту «а» статті 193.1 
ПКУ. При цьому, у графі 36 
«Преференція» митної декларації на 
бланку єдиного адміністративного 
документа код звільнення не 
зазначається, у графі 47 «Нарахування 
платежів» використовується відповідний 
код способу розрахунку згідно з 
Класифікатором способів розрахунку, 
затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 20.09.2012 року № 
1011 «Про затвердження відомчих 
класифікаторів інформації з питань 
державної митної справи, які 
використовуються у процесі оформлення 
митних декларацій». 

Нагадуємо, що з 19.04.2014р. 
імпорт зазначених товарів 
оподатковується за ставкою 7% (Закон 
1200). 
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ПДВ та постачання лікарських засобів 
та виробів медичного призначення 

Міндоходів у Листі  від 
04.04.2014р. №7860/7/99-99-04-02-17 
надало наступні роз’яснення 
особливостей оподаткування згаданих 
операцій за ставкою 7 %, оформлення 
податкових накладних (ПН) та внесення 
податкових накладних до Реєстру. 

Загальні моменти 

Придбані до 01.04.2014 лікарські 
засоби та вироби медичного призначення 
реалізуються із застосуванням ставки 
7%, незалежно від того, що їх придбання 
здійснювалося в умовах дії пільгового 
режиму оподаткування. 

Податок визначається у розмірі 
7% бази оподаткування та додається до 
ціни лікарського засобу чи виробу 
медичного призначення. 

До затвердження нового переліку 
виробів медичного призначення або до 
внесення відповідних змін до переліку, 
який було затверджено КМУ для цілей 
застосування режиму звільнення від 
оподаткування, ставка 7% 
застосовується до товарів з переліку, 
затвердженого постановою КМУ від 8 
серпня 2011року №867. При цьому ставка 
7% застосовуватиметься при постачанні 
товарів, якщо вони мають відповідне 
маркування (позначка "*" в переліку). 

ПН 

На операції з постачання 
лікарських засобів та виробів медичного 
призначення, які оподатковуються за 
ставкою 7%, складається окрема ПН. 

При формуванні порядкового 
номера ПН  у полі, призначеному для 
коду виду діяльності, після порядкового 
номера через дріб проставляється 
спеціальна позначка "7". 

Обсяг постачання вказується в ПН 
в графі 9 "Постачання на митній території 
України", оскільки ставка 7% не є 
основною; номенклатура вказується у 
відповідних рядках розділу І ПН, сума 
податку вказується в розділі ІІІ ПН в 
рядку "Податок на додану вартість" в 

графі 9 та переноситься в графу 12; в 
розділі ІV ПН в графах 9 та 12 вказується 
загальна вартість лікарських засобів та 
виробів медичного призначення з ПДВ; 
решта полів ПН заповнюється в 
загальному порядку. 

Реєстр 

ПН, складені на операції з 
постачання лікарських засобів та виробів 
медичного призначення, які 
оподатковуються за ставкою 7%, 
відображаються в розділі І Реєстру з 
урахуванням таких особливостей:  

- порядковий номер ПН має 
містити спеціальну позначку "7", яка 
проставляється після порядкового 
номера через дріб;  

- у графі 8 розділу І Реєстру 
вказується загальна вартість 
поставлених лікарських засобів та 
виробів медичного призначення з ПДВ;  

- у графі 9 розділу І Реєстру 
вказується сума ПДВ, обчислена у 
розмірі 7% від бази оподаткування; 

- у графі 10 розділу І Реєстру 
вказується база оподаткування – вартість 
лікарських засобів та виробів медичного 
призначення без ПДВ;  

- решта полів розділу І 
Реєстру заповнюється в загальному 
порядку.  

- ПН, отримані в зв’язку з 
придбанням лікарських засобів та виробів 
медичного призначення, які 
оподатковуються за ставкою 7%, 
відображаються в розділі ІІ Реєстру в 
загальновстановленому порядку. 
Порядковий номер отриманої ПН має 
містити спеціальну позначку "7", яка 
проставляється після порядкового 
номера через дріб. 

Податковий кредит 

Суми ПДВ, сплачені платниками, 
що здійснюють постачання лікарських 
засобів та виробів медичного 
призначення, при придбанні товарів та 
послуг як із застосуванням ставки 
податку 7%, так і ставки податку 20%, 
включаються ними до складу податкового 
кредиту в загальному порядку. Це 
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стосується ПН, які складені починаючи з 
1 квітня поточного року та включені до 
Реєстру квітня 2014 року та наступних 
звітних періодів. 

Суми ПДВ, сплачені при придбанні 
товарів/послуг, що залишилися 
невикористаними станом на 01.04.2014 і 
будуть надалі використовуватися при 
здійсненні операцій з постачання 
лікарських засобів і виробів медичного 
призначення, які оподатковуються за 
ставкою 7%, можуть бути включені до 
складу податкового кредиту за 
правилами, встановленими абзацом 
шостим пункту 198.5 ПКУ. 

ПДВ за ставкою 7% нараховується на 
договірну вартість товарів 

Мінекономрозвитку України у Листі 
від 10.04.2014р. №3721-08/11000-12 
«Щодо порядку розрахунку визначення 
вартості лікарських засобів та виробів 
медичного призначення з урахуванням 
податку на додану вартість та існуючих 
надбавок» зазначив, що ПДВ у розмірі 
7% додається до бази оподаткування, 
яка визначається на основі договірної 
(контрактної) вартості лікарського засобу, 
до якої включається гранична 
торговельна (роздрібна) надбавка 
до закупівельної ціни. 

Наприклад, ціна дистриб’ютора 
становить 107 грн., в тому числі 7% ПДВ 
(7 грн). Аптека має право на надбавку 
у розмірі 25%. 100 грн. (базова ціна без 
7% ПДВ) + 25 грн. (25% роздрібна 
надбавка) = 125 грн. (без ПДВ). На цю 
суму нараховується 7% ставка 
ПДВ: 125 грн. + 8,75 грн. = 133, 
75 грн. (з урахуванням 7% ПДВ). 

Бюджетне відшкодування може 
здійснюватися облігаціями 
внутрішньої державної позики 

Такий спосіб відшкодування ПДВ 
став можливим з набранням чинності 
03.04.2014р. Законом України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2014рік» 
від 27.03.2014р. №1165-VII. 

Так, платники, у яких суми, 
задекларовані до відшкодування до 1 
січня 2014р., підтверджені результатами 
перевірок і не відшкодовані станом на 
03.04.2014 року, можуть отримати 
відшкодування ПДВ шляхом оформлення 
облігацій внутрішньої державної позики. 
Термін обігу облігацій - 5 років. 

Порядок обігу облігацій 
затвердить  КМУ.  

Отримання відшкодування ПДВ у 
вигляді облігацій здійснюється виключно 
за бажанням платника податків. 

Оформлення облігацій 
прирівнюється до отримання платником 
податків бюджетного відшкодування 
шляхом перерахування коштів з 
бюджетного рахунку на рахунок платника 
ПДВ. 

Наступні операції з облігаціями є 
операціями з борговими цінними 
паперами. 

Водночас з держбюджету 
виключено норму, яка давала право 
Кабміну реструктурувати фактичну 
бюджетну заборгованість за визначеними 
ним видатками державного бюджету, що 
виникла станом на 1 січня 2014 року, 
шляхом видачі фінансових 
казначейських векселів. 

Податковий кредит через брокера 

ДПІ у Шевченківському районі 
роз’яснила порядок включення сплачених 
брокером на митницю сум ПДВ до складу 
податкового кредиту. Так, якщо 
відповідно до договору доручення, 
укладеного між митним брокером та 
імпортером, сплата ПДВ до бюджету при 
розмитненні товарів здійснюється через 
митного брокера, то такий імпортер – 
власник товарів має право віднести суму 
ПДВ до податкового кредиту на підставі 
митної декларації, в якій він має бути 
вказаний як одержувач (власник) 
товару, за умови перерахування ним 
коштів митному брокеру до моменту 
розмитнення товару. 
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Перелік виробів медичного 
призначення, що оподатковуються за 
ставкою 7% 

КМУ Постановою «Про 
затвердження переліку медичних 
виробів, операції з постачання на митній 
території України та ввезення на митну 
територію України яких підлягають 
оподаткуванню податком на додану 
вартість за ставкою 7 відсотків» від 
23.04.2014р. №118 затвердив відповідний 
перелік товарів. 

Постанова діє з 26.04.2014р. З 
набранням чинності Постанови 118 
скасовано дію Постанови КМУ «Питання 
звільнення виробів медичного 
призначення від оподаткування податком 
на додану вартість» від 8 серпня 2011р. 
№867. 

Зміни до Митного кодексу з 
26.04.2014р. 

26.04.2014р. набули чинності зміни 
до МКУ (Закон України «Про внесення 
змін до Митного кодексу України» від 
10.04.2014р. №1201-VII). 

Так, з 26.04.2014р., зокрема: 

- для цілей здійснення 
митних формальностей щодо товарів 
застосовується курс НБУ, що діє на 0 
годин дня подання митної декларації або 
дня здійснення митних формальностей; 

- мінімальна гранична 
вартість не оподатковуваних ПДВ 
товарів, що ввозяться в міжнародних 
поштових та експрес-відправленнях, 
становить 150 євро (замість 300); 

- ставка мита на товари 
вартістю від 150 до 10 000 євро, що 
переміщуються в поштових та експрес-
відправленнях на адресу фізичних осіб, 
становить 10% їх вартості. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Допомога на лікування та медичне 
обслуговування за кордоном за 
рахунок благодійної організації 

Міндоходів Наказом від 
10.04.2014р. №235 затвердило 
Узагальнюючу податкову консультацію 
щодо окремих питань оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб сум 
допомоги на лікування та медичне 
обслуговування платника податку за 
кордоном за рахунок благодійної 
організації. 

Так, податківці на питання чи 
підлягає оподаткуванню ПДФО сума 
коштів, що надається благодійною 
організацією як допомога на лікування 
або медичне обслуговування фізичної 
особи в Україні або за кордоном, і які 
необхідно підтвердні документи для 
цілей оподаткування, відповіли, що ПКУ 
не визначає відмінностей в оподаткуванні 
ПДФО сум допомоги для оплати вартості 
таких послуг в Україні або за кордоном. 

Згідно з п.п.165.1.19 ПКУ до 
розрахунку загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника 
податку не включаються та, відповідно, 
не підлягають оподаткуванню ПДФО, 
кошти або вартість майна (послуг), що 
надаються як допомога на лікування та 
медичне обслуговування платника 
податку за рахунок коштів благодійної 
організації. 

Норми п.п. 165.1.19 ПКУ можуть 
бути застосовані благодійною 
організацією за наявності відповідних 
підтвердних документів, що 
підтверджують цільовий характер 
надання грошових коштів на оплату 
лікування або медичного обслуговування 
(в разі здійснення попередньої оплати 
таких послуг) або факт надання послуг з 
лікування або медичне обслуговування 
платника податку (якщо оплата 
здійснюється після надання таких 
послуг). 

Такими підтвердними 
документами можуть бути документи, що 
підтверджують потребу фізичної особи – 
платника податку в лікуванні та 
медичному обслуговуванні (зокрема, 
наявність та характеристики хвороби, 
травми, отруєння, патологічного стану 
платника податку), документи про 
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надання таких послуг, що ідентифікують 
постачальника послуг та платника 
податку, якому надаються такі послуги, 
обсяги та вартість таких послуг: 
договори, платіжні та розрахункові 
документи, акти надання послуг, інші 
відповідні документи в залежності від 
необхідного лікування або медичного 
обслуговування, хвороби та її стану. 

Працівник, що отримує вихідну 
допомогу при звільненні, має право на 
ПСП 

Таку позицію виловило Міндоходів 
у роз’ясненні від 24.04.2014р. 

Проте варто зауважити, що раніше 
ДПАУ у листі від 09.03.2011р. 
№4628/6/17-0715 висловлювала 
протилежну позицію. 

На нашу думку, застосовувати 
ПСП до вихідної допомоги ризиковано, 
оскільки ПСП застосовується виключно 
до доходів у вигляді ЗП (пп.169.2.3 ПКУ), 
а вихідна допомога не належать до 
фонду оплати праці відповідно до п.3.8 
Інструкції зі статистики заробітної плати, 
затвердженої Наказом Державного 
комітету статистики України від 13 січня 
2004 року №5. 

Грошове забезпечення працівнику, що 
був призваний на військову службу, 
оподатковується ПДФО 

Податківці у ресурсі ЗІР 
зазначили, що грошове забезпечення, 
відшкодоване з державного бюджету та 
надане роботодавцем найманому 
працівникові, з яким не припинені трудові 
відносини, у зв'язку з призовом до 
Збройних Сил України, включається до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника 
податку і оподатковується за ставкою 
15% та/або 17 %. 

Нагадуємо, що 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 у порядку, 

встановленому постановою КМУ «Про 
порядок та розміри грошового 
забезпечення та заохочення 
військовозобов'язаних та резервістів» від 
23.11.2006 р. №1644. 

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 
займана посада та середня заробітна 
плата на підприємстві, в установі, 
організації незалежно від 
підпорядкування і форм власності. 

Єдиний соціальний внесок 

Відображення у звіті з ЄСВ виплат 
особам, призваним на збори 

ПФУ у Листі від  11.04.2014р. 
№9846/05-10 роз'яснив у разі, якщо особу 
призивають на учбові збори у зв’язку з 
мобілізацією з 01.04.2014р. трудові 
відносини з таким працівником не 
завершуються, тому в Таблиці 5 Звіту 
відповідні відомості не відображаються. 

Оплата учбових зборів в таблиці 6 
відображається залежно від того, на один 
місяць припадають такі виплати чи ні. 
Зокрема, якщо нарахована зарплата до 
початку навчальних зборів і середній 
заробіток за перші півмісяця зборів: 

- припадає на один місяць, то 
виплати відображаються одним рядком 
загальною сумою; 

 - виходять за межі одного місяця, 
то «перехідна» сума середнього 
заробітку (сума оплати , що припадає на 
наступний місяць) відображається в 
окремому рядку в порядку, 
передбаченому для відпускних , але без 
зазначення коду типу нарахувань. 

Якщо працівника довелося 
відкликати із щорічної або додаткової 
відпустки у зв'язку з навчальними 
зборами, то в таблиці 6 показують 
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сторнування відпускних зі знаком 
«мінус». 

Зміна прізвища в звіті з ЄСВ 

Міндоходів у ресурсі ЗІР 
роз’яснило як заповнювати таблицю 5 
Звіту з ЄСВ у разі зміни прізвища 
працівника. 

Так, у верхньому рядку вказуються 
старі ПІБ (графа 10), дата закінчення 
(графа 11). У нижньому рядку - нові ПІБ 
застрахованої особи (графа 10), дата 
початку (графа 11). 

Дата закінчення і початку 
проставляються відповідно до 
внутрішнього наказу (розпорядження) по 
підприємству про зміну прізвища 
працівника. 

 

ІНШЕ 

НБУ стосовно обмежень видачі 
грошових коштів з депозитів 

НБУ у Листі  від 01.04.2014р. №19-
012/13603 звернув увагу, що не 
запроваджував жодних обмежень на 
отримання клієнтами-фізичними особами 
коштів із своїх рахунків в національній 
грошовій одиниці. 

Стосовно вкладів в іноземній 
валюті запроваджені тимчасові 
регулятивні норми.   Ці норми стосуються 
виключно: 

- випадків дострокового розірвання 
депозитних угод в іноземній валюті та 
дострокового погашення ощадних 
(депозитних) сертифікатів в іноземній 
валюті - в цьому разі банкам надано 
право повертати клієнтам кошти в 
національній валюті за курсом купівлі 
іноземної валюти уповноваженого банку 
на день проведення операції; 

- випадків запиту клієнтів на 
отримання великих сум готівки в 
іноземній валюті - банки зобов'язані 
здійснювати видачу (отримання) 
готівкових коштів в іноземній валюті з 
поточних та депозитних рахунків клієнтів 

через каси та банкомати банків у межах 
до 15000 гривень на добу на одного 
клієнта в еквіваленті за офіційним курсом 
НБУ. 

Також НБУ наголосив, що  банки 
не мають жодних підстав відмовляти 
клієнтам у виплаті коштів з їх рахунків в 
межах зазначених регуляторних норм та 
здійсненні переказу коштів в іноземній 
валюті, що належать клієнтам, в повному 
обсязі відповідно до нормативно-
правових актів НБУ з питань валютного 
регулювання. 

Пенсійний збір при придбанні валюти 

НБУ у Листі від 04.04.2014р. №29-
113/14630 зауважив, що збір на 
обов’язкове державне пенсійне 
страхування сплачується 
уповноваженими банками, фінансовими 
установами, юридичними та фізичними 
особами під час здійснення кожної 
операції з купівлі іноземної валюти в 
розмірі 0,5 % від суми в гривнях, що 
витрачена на купівлю іноземної валюти 
без урахування комісійної винагороди за 
цими операціями. 

З цією метою банки вимагають від 
клієнтів у заяві на купівлю іноземної 
валюти зазначити про те, що клієнт 
доручає банку перерахувати до ПФУ 
суму збору у розмірі 0,5 % від суми в 
гривнях, що витрачена на купівлю 
іноземної валюти (без урахування 
комісійної винагороди за цією операцією). 

Облікова ставка НБУ з 15.04.2014р. 
становить 9,5% 

Відповідне рішення Правління 
НБУ затверджено Постановою від 14 
квітня 2014року №212. 

Заявки на отримання торгового 
патенту подаються за новими 
формами 

З 21.03.2014 року набрали 
чинності нові форми торгових патентів 
затверджені Наказом Міндоходів від 
30.12.2013 №867 «Про затвердження 
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форм та Порядку заповнення торгових 
патентів, форми Заявки на придбання 
торгових патентів»: 
 - торгового патенту (короткотермінового) 
на провадження торговельної діяльності; 
 - торгового патенту (пільгового) на 
провадження торговельної діяльності; 
 - торгового патенту на провадження 
торговельної діяльності, діяльності з 
надання платних побутових послуг, 
торгівлі валютними цінностями, 
діяльності у сфері розваг. 

Тепер заявки на придбання 
торгового патенту треба подавати 
за новою формою. 

Фінансовий звіт суб’єкта малого 
підприємництва 

Підприємства, що відповідають 
критеріям суб’єктів малого 
підприємництва, за 1 квартал 2014 року 
подають фінансовий звіт (форми 1м, 2м) 
за оновленою формою. Відповідні зміни 
до ПСБО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта 
малого підприємництва» були внесені 
08.02.2014р. 

Лікарняні за час простою 

ФССТВП у Листі від 09.04.2014р. 
№5.1-31-767 зауважив, що листки 
непрацездатності, які припадають на 
період простою, працівникам мають бути 
оплачені за робочі дні (години) за 
графіком роботи цих працівників, що 
пропущені через хворобу. Іншої оплати 
днів тимчасової непрацездатності під час 
простою підприємства не з вини 
працівника діючим законодавством не 
передбачено. 

Відмінено утилізаційний збір 

18.04.2014р. набрав чинності 
Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо 
відміни утилізаційного збору та акцизу з 
переобладнання транспортного засобу)», 
згідно  яким відмінено сплату 
екологічного податку за утилізацію знятих 
з експлуатації транспортних засобів та 

передбачено звільнення від 
оподаткування акцизних операцій з 
переобладнання ввезеного на митну 
територію України транспортного засобу 
в підакцизний легковий автомобіль. 

Застосування курсу валют 

У зв’язку з прийняттям НБУ 
Постанови від 31 березня 2014 року 
№180 «Про внесення змін до Положення 
про встановлення офіційного курсу гривні 
до іноземних валют та курсу банківських 
металів», Міндоходів у Листі   від 
10.04.2014р. №8414/7/99-99-19-03-01-17 
роз’яснило, що при визначенні 
податкових зобов’язань з податків та 
зборів (у тому числі, митних платежів) 
протягом усього дня застосовується 
офіційний курс гривні до іноземних валют 
та курсу банківських металів, який 
встановлений НБУ, що діє на 00 год. 00 
хв. відповідного календарного дня. 

Розрахунок суми збору на розвиток 
виноградарства, садівництва і 
хмелярства подається незалежно від 
наявності у платника об’єкта 
оподаткування 

Відповідне роз’яснення надало 
Міндоходів. Так, суб’єкт господарювання, 
який отримав ліцензію на право 
роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями, але діяльність з продажу 
алкогольних напоїв з моменту отримання 
ліцензії не здійснював, повинен подавати 
розрахунок суми збору щомісяця 
протягом 20 календарних днів, що 
настають за останнім календарним днем 
звітного місяця. 

З 25 квітня оновлені ДЕЯКІ реквізити 
рахунків по сплаті платежів до 
державного та місцевого бюджетів 

 Головне управління Міндоходів у 
м. Києві повідомляє, що відкрито 
додатково нові рахунки для зарахування 
коштів до державного та місцевого 
бюджетів за кодами класифікації доходів 
бюджету: 21083000, 17050000, 11010800, 
11010900 (надходження від реалізації 

http://buhgalter911.com/Res/Blanks/GNI/formats/zayavka_patent_867.rtf
http://kyiv.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/144282.html
http://kyiv.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/144282.html
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деякого державного майна, збір у вигляді 
цільової надбавки до діючого тарифу на 
електричну та теплову енергію, ПДФО з 
процентів, ПДФО з пенсій). 

Якщо у платника у звітному році немає 
об’єкту оподаткування екоподатком 
необхідно повідомити Міндоходів 

Міндоходів нагадало, що платник 
екологічного податку, який не планує з 
початку звітного року здійснення викидів, 
скидів забруднюючих речовин, 
розміщення відходів, утворення 
радіоактивних відходів, повинен 
повідомити про це відповідний орган 
доходів і зборів за місцем розташування 
джерел забруднення. 

Такий платник складає заяву у 
довільній формі про відсутність у нього у 
звітному році об'єкта обчислення 
екологічного податку. 

Граничним терміном подання 
повідомлення та складання заяви є 12 
травня 2014 року. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Наявність номеру на печатці у 
податковій накладній не є підставою 
для виключення сум ПДВ з 
податкового кредиту 

Одеський апеляційний 
адміністративний суд у Постанові від 
13.02.2014 №815/6648/13-а дійшов 
висновку, що платник податку має право 
відносити суми ПДВ згідно з накладними, 
що містять у печатці номер, до складу 
податкового кредиту.  Законодавство 
України не має прямої норми, що 
забороняє використання нумерації у 
печатках для податкових накладних. А 
тому нумерація окремих печаток 
структурних підрозділів підприємства, 
якими скріплено податкові накладні, є 
правомірною. 

Валютний контроль 

ВАСУ у Постанові від 17.03.2014 
№К/9991/5519/11 визначив, що датою 
імпорту є не дата оформлення ВМД, а 
дата фактичного перетину митного 
кордону. 

Тому нарахування контролюючими 
органами пені за прострочення терміну 
надходження від нерезидента товарів за 
імпортним контрактом, строк 
прострочення за яким визначався 
виходячи з дати оформлення ВМД, 
неправомірне. 

Аргументом суду є норма статті 1 
Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» від 
16.04.1991 №959-XII, якою передбачено, 
що моментом здійснення експорту 
(імпорту) є момент перетину товаром 
митного кордону України або переходу 
права власності на зазначений товар, що 
експортується чи імпортується, від 
продавця до покупця. 

Для пункту продажу товарів з кількома 
торговельними залами слід придбати 
один торговий патент 

Львівський  апеляційний 
адміністративний суд у Постанові від 
02.04.2014 №876/2707/14 встановив, що 
чинним законодавством не передбачено 
придбання торгового патенту для 
окремих торговельних залів для покупців 
одного пункту продажу товарів. 

Торговий патент видається за 
заявою суб’єкта господарювання на 
торгівельну діяльність без поділу на 
ресторанне господарство чи роздрібну 
торгівлю. 

Магазин та кафе, згідно 
визначення «пункту продажу товарів» у 
статті 14 ПКУ, є одним пунктом продажу. 
Отже, якщо вони розташовані в одній 
будівлі з одним входом, мають 
торговельний зал для покупців в магазині 
та кафе та відносяться до одного виду 
діяльності — торговельна діяльність, 
платник придбаває один торговий патент. 



У ВИПУСКУ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


