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ТРАНСФЕРТНЕ 
ЦІНОУТВОРЕННЯ 

30.05.2014р. набрав чинності 
Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
вдосконалення трансфертного 
ціноутворення»  від 13.05.2014 №1260-
VII, відповідно до якого: 

1. Штраф у розмірі 5% загальної 
суми контрольованих операцій  за 
неподання платником податків звіту про 
контрольовані операції замінено на 
штраф у вигляді 100 розмірів 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року; 

2. Штраф у вигляді 100 розмірів 
мінімальної заробітної плати за 
неподання документації, визначеної 
підпунктом 39.4.8  ПКУ, замінено на 10 
розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року; 

3. Штрафні санкції за помилки, 
допущені при розрахунку грошових 
зобов’язань відповідно до норм статті 39 
ПКУ за період з 1 вересня 2013 року по 
31 грудня 2014 року, застосовуються у 
розмірі 1 гривня за кожне порушення 

4. У разі самостійного коригування 
податкових зобов’язань з метою 
трансфертного ціноутворення за 
результатами застосування статті 39 ПКУ 

за період з 1 вересня 2013 року по 31 
грудня 2014 року штрафні санкції, 
передбачені статтею 50 ПКУ, не 
застосовуються; 

5. Встановлено, що у 2014 році звіт 
про контрольовані операції за період з 
1 вересня по 31 грудня 2013 року 
подається до 1 жовтня 2014 року. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Ліквідація емітента за рішенням 
ДКЦПФР в обліку інвестора 

Враховуючи те, що витрати на 
придбання на вторинному ринку 
відповідного виду цінних паперів 
визнаються у звітному періоді, в якому 
визнано доходи від відчуження таких 
цінних паперів, операція з анулювання 
емісії цінних паперів згідно з 
розпорядженням ДКЦПФР не 
відображається в податковому обліку 
платника податку - власника таких цінних 
паперів (за інформацією із ЗІР). 

Строк експлуатації нематеріальних 
активів 

Міндоходів у Листі від 04.04.2014р. 
№6237/5/99-99-19-03-02-16 нагадало: 
якщо термін дії права користування 
нематеріальними активами в 
правовстановлюючих документах не 
передбачений, а визначений платником 
самостійно, то встановлення терміну 
корисного користування, який не повинен 
бути менше двох і більше 10 років 
безперервної експлуатації, з урахуванням 
дати введення в експлуатацію, 
стосується тих нематеріальних активів, 
які введені в експлуатацію починаючи 
з 01.01.2014 р. (дата набрання чинності 
змінами до ПКУ, які внесені Законом 
України від 24 жовтня 2013 року №657-VII 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran9124#n9124
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«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо обліку та 
реєстрації платників податків та 
удосконалення деяких положень»). 

Витрати на придбання побутової 
техніки для персоналу не відносяться 
до податкових 

Така не нова позиція з цього 
приводу опублікована у ЗІР. 

Так, витрати платника податку на 
придбання та ремонт побутової техніки, 
призначеної для користування 
працівниками, не враховуються у складі 
податкових витрат при обчисленні об'єкта 
оподаткування, оскільки не є 
здійснюваними у зв'язку з охороною праці 
або веденням госпдіяльності. 

Зарахування переплати з податку на 
прибуток в рахунок авансових внесків 

У багатьох платників податку на 
прибуток за результатами 2013 року 
виникла переплата з цього податку за 
рахунок того, що  розмір нарахованих 
авансових платежів за 2013р. перевищив 
розміром нарахованого податку за цей 
період. 

Міндоходів в Листі від 24.04.2014р. 
№6599/6/99-99-19-03-02-15 повідомило, 
що фактично така переплата 
враховується за кодом бюджетної 
класифікації з податку на прибуток, а 
не авансових внесків. А тому 
зарахування такої переплати в рахунок 
щомісячних авансових платежів може 
бути здійснене на підставі відповідної 
заяви довільної форми. 

Набуття статусу неприбуткової 
організації всередині року та подання 
звітності 

ГУ Міндоходів у Донецькій області 
зазначило, що   платник податку на 
прибуток, який протягом звітного року 
включений до Реєстру неприбуткових 
організацій та установ, по закінченню 
цього звітного року має подати до органу 
Міндоходів як Податкову декларацію з 

податку на прибуток підприємства, так 
і Податковий звіт про використання 
коштів неприбуткових організацій і 
установ. При цьому до Звіту включаються 
дані податкового обліку за період 
застосування окремих правил 
оподаткування прибутку, а до Декларації 
- дані податкового обліку за період 
застосування загальних правил 
оподаткування прибутку. 

Витрати на інжиніринг від нерезидента 
визнаються лише при здійсненні 
імпорту 

Міндоходів у Листі від 14.04.2014р. 
№6597/6/99-99-19-03-02-15 нагадало про 
те, що відповідно до пп.139.1.14 ПКУ 
витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з 
придбанням у нерезидента послуг (робіт) 
з інжинірингу (крім витрат, нарахованих 
на користь постійних представництв 
нерезидентів, які підлягають 
оподаткуванню згідно з пунктом 160.8) у 
обсязі, що перевищує 5 відсотків митної 
вартості обладнання, імпортованого 
згідно з відповідним контрактом, а також 
у випадках, визначених підпунктом 
139.1.15 пункту 139.1 статті 139 цього 
Кодексу, не включаються до складу 
податкових витрат. 

З наведеного вище податківці 
дійшли висновку, що на витрати 
відноситься тільки вартість 
інжинірингових послуг нерезидента, які 
пов'язані з постачанням обладнання в 
Україну. Вартість послуг  інжинірингу, 
пов'язаних з будівництвом об'єктів або з 
установкою та експлуатацією 
устаткування, яке імпортується за іншим 
контрактом або спочатку не 
імпортувалося, - до витрат, на думку 
податківців, не включається взагалі. 

ТТН для підтвердження витрат на 
перевезення та податкового кредиту, 
Думка податківців 

Міндоходів у Листі від 08.05.2014р. 
№4151/10/26-15-11-01-06 зазначило про 
те, що підприємство, що сплатило за 
послуги з перевезення вантажу, для 
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врахування вартості таких послуг у складі 
витрат при обчисленні податку на 
прибуток повинно мати належним чином 
оформлену первинну транспортну 
документацію, що підтверджує 
одержання послуг з перевезення 
вантажів. 

Враховуючи зазначене, у разі 
відсутності первинної транспортної 
документації, що підтверджує отримання 
послуг з перевезення вантажів 
автомобільним транспортом, у тому числі 
товарно-транспортної накладної, при 
обчисленні об’єкта оподаткування 
платник податку не має підстав для їх 
врахування при формуванні собівартості 
придбаних (виготовлених) та 
реалізованих товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг. 

При цьому для підтвердження 
податкового кредиту платника ПДВ 
достатньо належним чином оформленої 
податкової накладної. 

Витрати на перевезення працівників 

 ГУ Міндоходів у Львівській області 
зазначило, що витрати на перевезення 
до місця роботи працівників 
автотранспортом можуть включатися 
до складу витрат платника податку, які 
враховуються для визначення об’єкта 
оподаткування, за умови, що 
необхідність таких перевезень 
передбачена колективним або 
трудовим договорами та наявності 
документів, які підтверджують зв’язок 
такого перевезення працівників з 
господарською діяльністю платника 
податку. 

Отже, якщо перевезення 
працівників до місця роботи здійснюється 
службовим автотранспортом платника 
податку, то підтверджуючими 
документами мають бути відповідний 
наказ керівництва підприємства, 
подорожні листи тощо. 

Якщо перевезення працівників до 
місця роботи здійснюється сторонньою 
особою – перевізником на підставі 
договору про надання таких послуг, то 

підтверджуючими документами про 
надання послуг з перевезення 
працівників до місця роботи мають бути 
договір про надання послуг з 
перевезення, акт приймання-передачі 
послуг або будь-який інший документ, 
що підтверджує фактичне надання 
послуг. 

Податок на додану вартість 

Податковий кредит за період 
оскарження рішення про анулювання 
реєстрації платника ПДВ 

На питання чи має право платник 
ПДВ включити до складу податкового 
кредиту податкові накладні за період 
оскарження ним рішення про анулювання 
реєстрації платника ПДВ за ініціативою 
контролюючого органу, у разі якщо 
рішення суду прийнято на його користь 
Міндоходів надає наступну відповідь в 
ЗІР. 

Якщо за рішенням суду скасовано 
анулювання реєстрації особи як платника 
ПДВ, то на підставі такого рішення суду 
відбувається включення такої особи до 
Реєстру платників ПДВ. При цьому дата 
реєстрації такої особи як платника ПДВ 
не змінюється. 

В той же час, починаючи з дати 
анулювання реєстрації особи як 
платника ПДВ, зазначеної 
контролюючим органом у рішенні про 
анулювання реєстрації платника ПДВ, 
до дати прийняття судом рішення про 
скасування такого анулювання, у такої 
особи відсутні обов'язок щодо 
виписування податкових накладних та 
право на формування податкового 
кредиту і отримання бюджетного 
відшкодування ПДВ. Крім цього, така 
особа податкову звітність з ПДВ за цей 
період не подає. 

Оподаткування ПДВ операцій з 
виробами медичного призначення 

ГУ Міндоходів у м. Києві в своєму 
листі від 28.04.2014 р. № 3874/10-26-15-
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11-01-06 звернуло увагу на те, що 
Законом України від 10.04.2014 р. № 
1200-VІІ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо 
усунення окремих неузгодженостей норм 
законодавства» (далі — Закон №1200) 
було внесено зміни до пп. «в» п. 193.1 ст. 
193 розділу V ПКУ, зокрема, уточнено, 
що ставка ПДВ у розмірі 7% 
застосовується не тільки до операцій з 
постачання лікарських засобів та 
медичних виробів, а і до операцій з їх 
ввезення на митну територію України. 

ГУ Міндоходів у м. Києві відмітило, 
що відповідно до п. 1 розділу III 
«Прикінцеві положення» Закону №1200 
зазначений Закон набув чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування, 
тобто з 19 квітня 2014 р. Таким чином, 
норма пп. «в» п. 193.1 ст. 193 розділу V 
ПКУ діє в редакції Закону №1200 
починаючи з 19 квітня 2014р. 

Також в листі зазначено, що 
платники єдиного податку — фізичні 
особи, які обрали першу або другу, або 
третю групу із застосуванням ставки 
єдиного податку — 5% доходу, або п’яту 
групу із застосуванням ставки єдиного 
податку — 7% доходу, не нараховують та 
не сплачують ПДВ з операцій з 
постачання товарів, у тому числі 
лікарських засобів та виробів медичного 
призначення. 

Звертається увага і на те, що 
відповідно до Постанови №118, яка 
набула чинності з 26 квітня 2014р., 
втратила чинність Постанова Кабінету 
Міністрів України від 08.08.2011 р. № 867 
«Питання звільнення виробів медичного 
призначення від оподаткування податком 
на додану вартість». Тому починаючи з 
26 квітня до 1 липня 2014 р. ставка ПДВ 
7% застосовується за операціями з 
постачання на митній території України 
та ввезення на митну територію України 
медичних виробів згідно з переліком, 
затвердженим Постановою № 118. 

Особливості адміністрування ПДВ та 
ведення податкового обліку операцій 
з постачання лікарських засобів та 
медичних виробів 

Міндоходів в листі від 06.05.2014р. 
№10295/7/99-99-19-04-02-17 зазначило 
наступне. 

1. Тимчасово, до внесення змін до 
форм податкової звітності, в податковій 
декларації з податку на додану вартість з 
позначкою 0110 (далі – декларація) та у 
розшифровці податкових зобов'язань та 
податкового кредиту в розрізі 
контрагентів (Д5), в яких відображаються 
операції з постачання/придбання 
лікарських засобів та медичних виробів, у 
полі „номер свідоцтва про реєстрацію 
платника податку на додану вартість” 
проставляється цифра „7”. Така цифра 
проставляється незалежно від того, чи в 
декларації відображаються виключно 
операції з постачання лікарських засобів 
та медичних виробів, чи також 
відображаються операції з 
постачання/придбання інших 
товарів/послуг за іншими ставками 
податку на додану вартість. 

2. Операції з постачання 
лікарських засобів та медичних виробів 
відображаються в такій декларації в 
рядку 2.2 „Інші операції, що 
оподатковуються за нульовою 
ставкою” розділу І декларації.  

3. Операції з придбання лікарських 
засобів та медичних виробів 
відображаються в розділі ІІ декларації в 
такому порядку: 

при придбанні на митній території 
України: в рядку 10.1, в рядку 10.2, в 
рядку 14.1, в рядку 15; 

при ввезенні на митну територію 
України: в рядку 12.1, в рядку 13.1, в 
рядку 14.1. 

4. Якщо перша подія операції з 
постачання лікарських засобів та 
медичних виробів (або оплата товару або 
його відвантаження) відбулася до дати 
запровадження оподаткування таких 
операцій за ставкою 7 відс. (до 1 квітня 
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2014 року), то на дату настання другої 
події (після 1 квітня 2014 року) сума 
податку не нараховується. При цьому 
таку операцію необхідно було 
відобразити в податковій звітності за 
звітний (податковий) період, на який 
припадає дата здійснення першої події 
(до 1 квітня 2014 року). 

5. При проведенні операцій з 
постачання лікарських засобів та 
медичних виробів за бюджетні кошти 
податкові зобов’язання не 
нараховуватимуться лише у випадку, 
якщо першою подією була їх оплата, 
яка відбулася до 1 квітня 2014 року 
(згідно з пунктом 187.7 статті 187 розділу 
V Кодексу датою виникнення податкових 
зобов’язань при здійсненні операцій з 
постачання за бюджетні кошти є дата 
оплати). Якщо оплата за поставлені до 
01.04.2014 р. за рахунок бюджетних 
коштів лікарські засоби та медичні 
вироби проводиться з 01.04.2014 р., то на 
дату оплати нараховується податок на 
додану вартість за ставкою 7 відсотків. 

6. Якщо з 01.04.2014 згідно з 
умовами договорів змінюється 
вартість (ціна) лікарських засобів та 
медичних виробів, поставлених до 
01.04.2014 в режимі звільнення від 
оподаткування ПДВ, то суми ПДВ за 
такою операцією не нараховуються і в 
розрахунку коригування, що 
складається до податкової накладної, 
не зазначаються. Постачальником 
лікарських засобів та медичних виробів 
такі коригування відображаються в рядку 
8.1.1 розділу І декларації, а покупцем – в 
рядку 16.1.1 розділу ІІ декларації. 

Узагальнення судової практики з 
питання коригування митної вартості 

Міндоходів, аналізуючи судову 
практику з питань правомірності 
коригування митної вартості товару, у 
Листі від 07.05.2014р. №10441/7/99-99-
10-03-01-17 зазначило наступне. 

Оформлення іноземним 
контрагентом документів, що 
підтверджують митну вартість товарів, на 

різних бланках та підписання їх 
різними особами за відсутності 
розбіжностей у числових значеннях не 
можуть бути підставою для коригування 
митної вартості товарів.  

Спрацювання профілів ризиків 
автоматизованої системи аналізу та 
управління ризиками та наявність 
інформації про те, що ідентичні або 
подібні товари було оформлено іншими 
особами за вищою митною вартістю, 
якщо відсутні інші законні підстави для 
витребовування додаткових документів, 
не може бути підставою для такого 
витребування та відмови у прийнятті 
заявленої декларантом митної вартості 
товарів за ціною контракту. 

Розбіжність між рівнем заявленої 
декларантом митної вартості товару та 
рівнем митної вартості ідентичних або 
подібних товарів, митне оформлення 
яких вже здійснено, не є беззаперечним 
доказом для підтвердження висновку 
про недостовірність даних щодо 
заявленої митної вартості. 

Як наслідок, саме лише 
зазначення у рішенні про коригування 
митної вартості товарів реквізитів 
раніше оформленої митної декларації 
з вищим рівнем митної вартості 
товару не може вважатись належним 
підтвердженням обґрунтованості 
коригування митної вартості. В такому 
випадку, на думку судів, детального 
дослідження потребує митна декларація 
іншого митного оформлення з доданими 
до неї документами. 

Профілактичні медогляди з метою 
видачі довідки на одержання путівок 
оподатковуються ПДВ 

Міндоходів у Листі від 06.05.2014р. 
№4061/10/26-15-11-01-06 акцентувало 
увагу на тому, що згідно із пп.197.1.5 ПКУ 
звільняються від оподаткування ПДВ 
операції з постачання послуг з охорони 
здоров'я закладами охорони здоров'я, що 
мають ліцензію на постачання таких 
послуг, а також постачання послуг 
реабілітаційними установами для 



  
  

  

          7 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Травень 2014 

 

інвалідів та дітей-інвалідів, що мають 
ліцензію на постачання таких послуг 
відповідно до законодавства, крім послуг, 
перелічених в абзацах "а" - "о" даного 
пункту. 

При цьому відповідно до абзацу 
«в» пп. 197.1.5 ПКУ не звільняються від 
оподаткування ПДВ операції з 
постачання послуг з проведення 
профілактичних медичних оглядів із 
підготовкою висновку про стан 
здоров’я на прохання громадян. 

Враховуючи те, що довідки на 
одержання путівок на санітарно-
курортне лікування надаються закладами 
охорони здоров’я на прохання громадян, 
то послуги із видачі зазначених довідок 
підлягають оподаткуванню ПДВ на 
загальних підставах за основною 
ставкою. 

Єдиний соціальний внесок 

Сума компенсації втрати частини 
заробітної плати є об’єктом для 
нарахування ЄСВ 

 ГУ Міндоходів у Тернопільській 
області нагадало, що згідно з п.п. 2.2.8 п. 
2.2 розділу ІІ Інструкції зі статистики 
заробітної плати, затвердженої наказом 
Державного комітету статистики України 
від 13.01.2004р. №5, до фонду 
додаткової заробітної плати входять, 
зокрема, суми компенсації працівникам 
втрати частини заробітної плати у зв’язку 
з порушенням термінів її виплати. 

Отже, сума отриманої 
працівником компенсації є об’єктом 
для нарахування ЄСВ. 

Виправлення інформації про 
нараховані відпускні у Звіті з ЄСВ 

Якщо в таблиці 6 додатка 4 до 
звіту про нараховані суми ЄСВ за звітний 
період код типу нарахувань 10 (суми 
відпускних) у працівника помилково 
відображений у рядку для даних про 
зарплату, то страхувальник повинен 

сформувати та подати разом із звітом за 
поточний період звіт за попередній 
період, який повинен містити: 

- Перелік таблиць звіту; 

- Таблицю 6 додатка 4 до звіту зі 
статусом «скасовуюча» з помилковими 
відомостями про працівника, щодо якого 
допущена помилка; 

- Таблицю 6 додатка 4 до звіту зі 
статусом «початкова» з правильними 
відомостями по працівнику (відомості з 
рядками, в яких відображаються дані про 
суми заробітної плати без коду типу 
нарахувань та суми відпускних з кодом 
типу нарахувань 10). 

При цьому сформований звіт для 
виправлення даної помилки за 
попередній звітний період не містить 
таблиць 1 - 4 додатка 4, оскільки суми 
нарахованої заробітної плати 
та відпускних не змінилися. 

За матеріалами «ЗІР». 

 

ІНШЕ 

Щодо призову до Збройних Сил 
України 

Державна інспекція України з 
питань праці у Роз’ясненні від 
30.04.2014р. звернула увагу на деякі 
особливості дій роботодавця у разі 
призову працівника на військову службу. 
Так: 

 До 01.04.2014р. (вступ в дію 
Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
забезпечення проведення мобілізації») 
призов на військову службу є 
підставою для розірвання трудових 
відносин з працівником (п.3 ст. 36 
КЗПП). 

 В цьому випадку вихідна 
допомога не виплачується (Рішення 
Конституційного Суду України від 
22.05.2008 р. №10-рп/2008), крім 
випадків, коли виплата такої допомоги 
передбачена колективним договором. 
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 З 01.04.2014р. за 
працівниками, які проходять військову 
службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, але не більше 
одного року, зберігаються місце роботи 
(посада), середній заробіток на 
підприємстві, в установі, організації, 
незалежно від підпорядкування та форм 
власності. 

 Початком проходження 
військової служби вважається день 
відправлення у військову частину з 
районного (міського) військового 
комісаріату - для громадян, призваних на 
строкову військову службу, громадян, 
призваних на військову службу під час 
мобілізації, на особливий період або день 
зарахування до списків особового складу 
військової частини (військового 
навчального закладу, установи тощо) - 
для громадян, прийнятих за контрактом, у 
тому числі військовозобов'язаних, які 
проходять збори, та резервістів під час 
мобілізації. 

Щодо оподаткування податком на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 

Міндоходів Наказом від 25 квітня 
2014 року №263 затвердило 
Узагальнюючу податкову консультацію 
щодо справляння податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки. 

Нагадуємо, що з 01.04.2014р. 
Антикризовим Законом (Закон України від 
27.03.2014р. №1166-VII «Про запобігання 
фінансової катастрофи та створення 
передумов для економічного зростання в 
Україні») внесено зміни до ст.265 ПКУ. 

Так, з 01.04.2014 базою 
оподаткування є загальна площа 
об’єкту житлової нерухомості (до 
01.04.2014р. – житлова площа). 

Платники податку - юридичні 
особи зобов'язані були подати декларації 
за звітний 2014 рік до 20 лютого 2014 
року, тобто до дати зміни бази 
оподаткування, в якій розраховано 
податкове зобов'язання на 2014 рік з 
поквартальною розбивкою. 

З метою забезпечення виконання 
Антикризового Закону в частині зміни 
бази оподаткування податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, 
податкові зобов'язання платників податку 
- юридичних осіб потребують 
перерахунку з урахуванням загальної 
площі об'єктів житлової нерухомості, у т. 
ч. їх часток, як бази оподаткування для 
такого податку з 01 квітня 2014 року. За I 
квартал 2014 року перерахунок 
податкового зобов'язання проводити не 
потрібно. 

За результатами перерахунку 
пропонується подати не пізніше 30 
липня 2014 року (граничного терміну 
сплати авансових внесків з податку на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, за II квартал 2014 
року) уточнюючі декларації. При цьому 
до уточнюючої декларації платник має 
право додати доповнення відповідно до 
абзацу 2 пункту 46.4 ПКУ, в якому 
зазначити, що податкові зобов'язання 
збільшуються на виконання вимог статті 
265 ПКУ зі змінами, внесеними 
Антикризовим Законом. 

До затвердження нових форм 
звітності платникам податків - юридичним 
особам у колонці 3 «Житлова площа 
об'єкта житлової нерухомості» та колонці 
7 «Житлова площа відповідно до 
документів, що підтверджують право 
власності (усього)», колонці 9 «Розмір 
частки/поділу житлової площі, яка 
знаходиться у спільній частковій, спільній 
сумісній власності» додатка до такої 
декларації пропонується вказувати 
(зазначати) загальну площу об'єкта 
житлової нерухомості, у т. ч. його 
частки. 

Чергові заходи НБУ 

З 1 червня 2014 року діє 
Постанова НБУ №328, згідно з якою:. 

1. Відсутні обмеження щодо 
терміну проведення операцій з купівлі 
банками іноземної валюти за дорученням 
юридичних осіб, фізичних осіб–
підприємців, іноземних представництв. 



  
  

  

          9 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Травень 2014 

 

2. Скасовується обмеження 
на обсяги отримання готівкових коштів з 
рахунків клієнтів банків в іноземній валюті 
з операцій із забезпечення витрат на 
відрядження працівників за кордон. 

3. Резидентам дозволяється 
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. 

4. Максимальна сума 
здійснення переказів іноземної валюти за 
дорученням фізичних осіб за поточними 
неторговельними операціями 
встановлюється на рівні 15 000 гривень 
на місяць в еквіваленті (без підтвердних 
документів з поточного рахунку в 
іноземній валюті або без його відкриття) 
та 150 000 гривень на місяць в 
еквіваленті (з поточного рахунку в 
іноземній валюті на підставі підтвердних 
документів). Зазначені норми не 
поширюються на низку соціально-
важливих платежів, зокрема на оплату 
витрат на лікування за кордоном, 
транспортування хворих; на перекази, що 
здійснюються громадянами в разі виїзду 
за кордон на постійне місце проживання; 
на перекази, отримані як оплата праці 
нерезидентами в України та деякі інші. 

5. Збережено максимальну 
суми продажу готівкової іноземної 
валюти одній фізичній особі на рівні 
15 000 гривень в еквіваленті протягом 
одного операційного (робочого) дня в 
межах однієї банківської установи. 

6. Дозволяється здійснювати 
купівлю готівкової іноземної валюти у 
фізичних осіб у сумі, що в еквіваленті не 
перевищує 150 000 грн. без пред’явлення 
документів, що посвідчують особу. 

7. Збережено обмеження на 
видачу (отримання) готівкових коштів в 
іноземній валюті з поточних та 
депозитних рахунків клієнтів через каси 
та банкомати в межах до 15 000 грн. на 
добу на одного клієнта в еквіваленті за 
офіційним курсом НБУ. 

8. Встановлено заборону 
фізичним особам знімати з депозитних та 

карткових рахунків у нацвалюті понад 
150 тисяч гривень на добу. Заборона 
не стосується зарплатних виплат, а також 
відрядних, пенсій, стипендій та інших 
соцвиплат (крім матеріальної допомоги). 
А також, коли кошти на рахунки 
вносилися готівкою. 

НБУ прийняв Постанову від 
30.04.2014р. №249 "Про затвердження 
Змін до деяких нормативно-правових 
актів Національного банку України", яка 
набирає чинності з 08.06.2014р. 

Постановою внесено зміни в  
Інструкцію про порядок організації та 
здійснення валютно-обмінних операцій 
на території України, затвердженої 
постановою Правління НБУ від 
12.12.2002р. №502: 

 банк, фінансова установа 
мають право здійснювати операції з 
продажу фізособам-резидентам 
готівкової інвалюти за готівкові гривні за 
умови пред'явлення документа, що 
посвідчує особу та її резидентність, із 
зазначенням у квитанціях прізвища, імені, 
по батькові (за наявності) особи, яка 
здійснює валютно-обмінну операцію. 

 купівля банком готівкової 
іноземної валюти у фізичних осіб на суму, 
що не перевищує в еквіваленті 150 000 
гривень, та операції з конвертації (обміну 
однієї іноземної валюти на іншу) 
здійснюються без документа, що 
посвідчує особу, із зазначенням у 
квитанції про здійснення валютно-
обмінної операції прізвища, імені та по 
батькові клієнта; 

 купівля банком готівкової 
іноземної валюти у фізичної особи-
нерезидента за її згодою може 
здійснюватись без оформлення довідки-
certificate про здійснення обміну валюти. 

 Постанова № 249 скасовує 
необхідність реєстрації пунктів обміну 
іноземної валюти в територіальному 
управлінні НБУ, натомість 
встановлюється вимога щодо надання 
територіальному управлінню 
повідомлення про початок його 
роботи. 
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Утилізаційний збір 

У зв’язку із відміною з 18 квітня 
2014 року екологічного податку за 
утилізацію знятих з експлуатації 
транспортних засобів Мiндоходiв в листі 
вiд 30.04.2014 N 10107/7/99-99-15-04-01-
17 роз’яснило, що під оподаткування 
підпадають тільки операції, здійснені до 
цієї дати. 

Так, особи, що здійснюють 
виробництво (виготовлення) 
транспортних засобів на митній території 
України для їх продажу на внутрішньому 
ринку України, при визначення 
податкових зобов'язань за II квартал 2014 
року у декларації (форму рекомендовано 
листом Мiндоходiв вiд 28.10.2013 
№22416/7/99-99-15-04-01-17) вказують 
кiлькiсть реалізованих транспортних 
засобів на внутрішньому ринку України за 
період з 01.04.2014 по 17.04.2014 
(включно). 

За транспортні засоби, що 
ввозяться на митну територію України в 
митному режимі імпорту, сплата 
утилiзацiйного податку не здійснюється у 
разі подання до митного органу митної 
декларацiї на такий транспортний засiб 
(кузов) або партiю транспортних засобiв 
(кузовiв) з 18.04.2014. 

Збір за спеціальне використання води, 
використаної для миття інвентарю, 
обладнання, вітрин, розташованих в 
приміщенні 

На питання чи вважається 
використаною на санітарно-гігієнічні 
потреби вода, що використовується СГ 
для миття інвентарю, обладнання, 
вітрин, розташованих в приміщенні, 
Міндоходів в ЗІР відповіло, що під 
використанням води для утримання 
приміщень у належному санітарно-
гігієнічному стані слід розуміти 
використання води для підтримання 
чистоти безпосередньо в будівлях 
(зокрема, миття підлоги, вікон, стін, 
підвіконь). 

Оскільки торговельне та 
механічне обладнання, вітрини та 

інвентар, що знаходяться в 
приміщеннях, не належать до категорії 
будівлі чи будівельних елементів, 
використання води для миття 
обладнання, вітрин та інвентарю не є 
використанням води для санітарно-
гігієнічних потреб, а тому з обсягів 
споживання води на такі цілі 
необхідно сплачувати збір за 
спеціальне використання води. 

Подання звітності про першу 
реєстрацію транспортного засобу 

Юридичні особи в десятиденний 
строк після першої реєстрації в Україні 
транспортних засобів зобов’язані подати 
до органів Міндоходів за місцем свого 
знаходження та за місцем реєстрації 
транспортного засобу розрахунок суми 
збору за такі транспортні засоби. До 
розрахунку обов’язково додаються копії 
реєстраційних документів, завірені 
відповідним уповноваженим державним 
органом України, який проводив таку 
реєстрацію. 

Починаючи з одинадцятого дня 
після реєстрації транспортного засобу до 
порушників строку подання Розрахунку, 
відповідно до п.120.1 ст.120 ПКУ, 
застосовуються штрафні санкції у розмірі 
170 грн. за кожне таке неподання або 
затримку (Міндоходів в Тернопільській 
області). 

Орендна плата за землю в період 
переоформлення договору оренди 

Якщо платник продовжує 
користуватися земельною ділянкою після 
закінчення строку дії договору оренди та 
не отримав письмового заперечення від 
орендодавця щодо використання 
земельної ділянки, то до поновлення дії 
договору оренди такий платник буде 
сплачувати орендну плату відповідно до 
умов попереднього договору оренди 
землі. При цьому річна сума платежу не 
може бути меншою 3 відсотків 
нормативної грошової оцінки (пп. 288.5.1 
ПКУ) (за інформацією із ЗІР). 

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pisma/Pisma_635190050788677444.aspx
http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pisma/Pisma_635190050788677444.aspx
http://tr.minrd.gov.ua/
http://tr.minrd.gov.ua/


  
  

  

          11 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Травень 2014 

 

Заповнення електронної форми Звіту 
про контрольовані операції 

В листі від 28.04.2014р. № 
9919/7/99-99-19-03-01-17 Міндоходів 
повідомило, що обов’язковому 
заповненню підлягають, зокрема, такі 
рядки електронної форми Звіту про 
контрольовані операції: 

 поле «Найменування 
територіального органу Міністерства 
доходів і зборів України, до якого 
подається Звіт про контрольовані 
операції» (у XSD-схемі позначене як 
«HSTI»), у якому зазначаються дані про 
територіальний орган Міндоходів, у 
якому платник податків перебуває на 
обліку;  

 поле «Кількість додатків» (у 
XSD-схемі позначене як «R02G1»), в 
якому зазначається кількість додатків до 
Звіту про контрольовані операції; 

 поле «Звітний новий» (у 
XSD-схемі позначене як «HZN»), 
заповнюється у разі подання нового Звіту 
про контрольовані операції в законодавчо 
передбачені терміни. 

Право вимагати документи за 
перевірений період 

В консультації із ЗІР Міндоходів 
вказало, що контролюючий орган має 
право вимагати від платника податків 
первинні документи, які 
використовуються в бухгалтерському та 
податковому обліку, інші регістри, 
фінансову, статистичну звітність, 
пов'язані з обчисленням і сплатою 
податків та зборів, виконанням вимог 
іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи з урахуванням 
термінів їх зберігання, передбачених ПКУ 
та Переліком типових документів, що 
створюються під час діяльності 
державних органів та органів місцевого 
самоврядування, інших установ, 
підприємств та організацій, із 
зазначенням строків зберігання 
документів, затвердженим наказом 
Міністерства юстиції України від 

12.04.2012 N 578/5, в т.ч. за період, який 
вже було перевірено контролюючими 
органами. 

Припинення діяльності банківських 
установ на території Криму 

06.05.2014 прийнята Постанова 
НБУ №260 «Про відкликання та 
анулювання банківських ліцензій та 
генеральних ліцензій на здійснення 
валютних операцій окремих банків і 
закриття банками відокремлених 
підрозділів, що розташовані на території 
Автономної Республіки Крим і міста 
Севастополя». 

Беручи до уваги неможливість 
здійснювати НБУ банківське регулювання 
та нагляд, валютний контроль і 
державний фінансовий моніторинг за 
діяльністю банків та їх відокремлених 
підрозділів, що розташовані на території 
Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь, Правління Національного 
банку було вимушене 6 травня 2014 року 
прийняти рішення (тимчасово до 
закінчення окупації) припинити подальшу 
діяльність українських банківських 
установ та їх відокремлених підрозділів 
на зазначеній території. 

Постанова набрала чинності з 6 
травня 2014 року. 

Електронні гроші не є валютними 
цінностями та грошовими коштами 

Про це нагадав НБУ у Листі від 
07.02.2014р. №25-109/5294. 

Таким чином, наприклад, 
платникам єдиного податку, для яких 
нормами ПКУ передбачена виключно 
грошова форма розрахунків, 
забороняється здійснювати розрахунки 
електронними грошима. 

Вихід з ладу РРО 

Міндоходів надало Роз’яснення від 
14.05.2014р., відповідно до якого у разі 
несправності РРО або неможливості 
передачі контрольно-звітної інформації 
через порушення зв'язку із сервером 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=7340421
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=7340421
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обробки інформації з будь-яких причин 
РРО з модемом повинен забезпечувати 
накопичення такої інформації та 
автоматичну передачу накопиченої 
інформації до сервера обробки 
інформації після відновлення зв'язку. 

Таким чином, під час технічної 
несправності РРО, у разі передачі 
звітної інформації, відразу після 
відновлення його роботи у 
встановлений законодавством строк 
фінансові санкції до суб'єкта 
господарювання не застосовуються. 

При цьому нормативний час для 
усунення пошкодження 
телекомунікаційної мережі та 
відновлення доступу до послуг Інтернет з 
встановленими значеннями показників 
якості не повинен перевищувати однієї 
доби, а центри сервісного 
обслуговування зобов'язані 
забезпечувати відновлення роботи РРО 
протягом 72 годин. 

Якщо РРО вийшов із ладу або 
сталося відключення електроенергії, 
розрахункові операції проводять з 
використанням книги обліку 
розрахункових операцій та 
розрахункової книжки. Коли роботу 
касового апарату буде відновлено, 
необхідно провести через РРО суми 
розрахунків за час роботи з 
використанням розрахункової книжки, а 
також відповідно до контрольної стрічки 
(у випадку обнуління оперативної пам'яті) 
- за час роботи, що передував виходу 
РРО з ладу або відключенню 
електроенергії, окремо за кожною 
ставкою податку на додану вартість та 
виконати Z-звіт. 

Зберігання виручки у сейфі 

Міндоходів повідомило про те, 
що  якщо підприємство не має 
можливості зберігати всю суму готівкових 
коштів у ящику реєстратора, частину 
готівки можна зберігати в сейфі за 

умови його знаходження на місці 
проведення розрахунків. При цьому 
сума готівкових коштів на місці 

проведення розрахунків (у ящику 
реєстратора розрахункових операцій 
(далі – РРО) та сейфі) має відповідати 

сумі коштів, зазначеній у денному звіті 
реєстратора. 

Видача готівки з місця проведення 
розрахунків повинна реєструватись через 
РРО з використанням операції 
«службова видача», якщо така видача 
не пов’язана з проведенням 
розрахункової операції. 

З метою уникнення непорозумінь з 
контролюючими органами бажано 
обумовити таку ситуацію у 
внутрішньому наказі по підприємству, 
в якому слід зазначити, що в сейфі, 

розміщеному на місці проведення 
розрахунків, має зберігатися лише 
виручка від реалізації з використанням 
РРО (за інформацією із ЗІР). 

Відносно законодавства, діючого в 
АРК 

Мінюст у Листі від 12.05.2014 р. 
№6616-0-33-14/12.2 підкреслило, що АРК 
та м.Севастополь є невід'ємною 
частиною території України, на яку 
поширюється дія Конституції і законів 
України. 

Отже, всі операції з 
контрагентами, зареєстрованими на 
окупованій території регулюються 
українським законодавствам. 

При цьому Мінюст акцентує увагу 
на праві суб’єктів господарювання 
звертатися за індивідуальними 
роз’ясненнями до НБУ та контролюючих 
органів з окремих питань. 

Продаж половини валютної виручки та 
обмеження строку розрахунків в ЗЕД 
90 днями продовжено 

НБУ у Постановах від 12.05.14р. 
№270 и №271 продовжив термін дії 
вимоги про обов’язковий продаж 50% 
валютної виручки. 

Також продовжено вимогу 90-
денного строку розрахунків по експортно-
імпортним операціям. 
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Постанови НБУ від 12.05.14р. 
№270 та №271 набирають чинності з 
20.05.14р. і діють до 20.08.14р. 

Квота по працевлаштуванню осіб з 
додатковими гарантіями 

Мінсоцполітики у Листі від 
25.03.14р. №ДЦ-01-1816/0/6-14 
зазначило, що законодавством 
встановлено обов'язок роботодавця з 
чисельністю понад 20 працівників 
забезпечити працевлаштування осіб, які 
мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню, у розмірі 5%.  

Такий обов'язок у роботодавця 
виникає незалежно від наявної потреби в 
працівниках. 

У разі невиконання роботодавцем 
квоти з нього стягується штраф за кожен 
необґрунтовану відмову у 
працевлаштуванні таких осіб у 
двократному розмірі мінімальної 
заробітної плати, встановленої на 
момент виявлення порушення. 

Підставою для накладення 
штрафу є невиконання протягом року 
квоти робочих місць, якщо при цьому 
була допущена необґрунтована відмова. 

Щодо виплати допомоги по 
тимчасовій непрацездатності у разі 
звільнення працівника 

Міністерство соціальної політики у 
Листі від 03.12.2013р. №1347/13/84-13 
зазначило, що фінансування 
страхувальниками-роботодавцями 
матеріального забезпечення 
застрахованим особам з шостого дня 
тимчасової непрацездатності за рахунок 
власних коштів з наступним 
відшкодуванням (погашенням цих витрат) 
Фондом після прийняття Закону України 
від 08.07.2010р. №2464 "Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування" 
Законом №2240 не передбачено. 

Статтею 116 КЗПП передбачено, 
що  в день звільнення працівникові 
мають виплатити суми, належні йому від 

підприємства, установи, організації, а 
саме: має бути видана заробітна плата, 
включаючи оплату праці за останній день 
роботи (в тому числі оплата перших п'яти 
днів тимчасової непрацездатності 
внаслідок захворювання або травми, не 
пов'язаної з нещасним випадком не 
виробництві), відпускні за невикористані 
дні відпустки. 

У разі якщо працівник 
звільняється, а кошти від Фонду 
роботодавець ще не отримав, то, 
зважаючи на те, що суми матеріального 
забезпечення з шостого дня тимчасової 
непрацездатності застрахована особа 
отримує від Фонду і за рахунок коштів 
Фонду, в даному випадку порушення 
статті 116 КЗПП відсутнє. 

Строки розрахунків у сфері ЗЕД  на 
операції з перерахування коштів 
нерезиденту за участь резидентів 
в конференції, тендері  

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
пояснили, що норми Закону України «Про 
порядок здійснення розрахунків в 
іноземній валюті» не 
розповсюджуються на операції з 
перерахування коштів нерезиденту на 
умовах попередньої оплати за участь 
резидентів в конференції, тендері тощо,  

оскільки вони є поточними 
неторговельними операціями в 
іноземній валюті. 

 Так, згідно з п. 11 Положення про 
порядок та умови торгівлі іноземною 
валютою, затвердженого постановою 
Правління НБУ від 10 серпня 2005 року 
№281, оплата фізичними особами участі 
в міжнародних симпозіумах, 
семінарах,конференціях, конгресах, 
виставках, ярмарках, культурних і 
спортивних заходах, а також інших 
міжнародних зустрічах, що відбуваються 
на територіях іноземних країн – є 
поточними неторговельними 
операціями в іноземній валюті. 



  
  

  

          14 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Травень 2014 

 

Право використання режиму 
тимчасового ввезення може бути 
передано іншій особі 

Міндоходів 28.05.14р. видало 
роз’яснення про те, що право 
використання режиму тимчасового 
ввезення щодо товарів може бути 
передано особою, відповідальною за 
дотримання такого митного режиму, 
будь-якій іншій особі. Це можливо за 
умови, якщо така інша особа: 

1) відповідає вимогам, 
встановленим Митним кодексом України; 

2) приймає на себе зобов'язання 
особи, відповідальної за дотримання 
митного режиму тимчасового ввезення. 

Дозвіл на це надається митним 
органом за відповідною заявою особи, 
відповідальної за дотримання такого 
митного режиму, разом з якою подаються 
відповідні документи. 

Рішення про надання дозволу на 
передачу такого права або відмову в 
наданні дозволу приймається керівником 
митного органу або уповноваженою ним 
посадовою особою та оформлюється 
шляхом накладення відповідної 
резолюції на заяві. 

Про прийняте рішення митний 
орган невідкладно письмово або в 
електронній формі повідомляє особу, яка 
звернулася із заявою. 

Порядок передачі права на 
тимчасове ввезення товарів визначений 
ст. 109 Митного кодексу України. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Зарахування зустрічних однорідних 
вимог не є бартером 

Відповідно до пункту 4 статті 3 
Закону України «Про регулювання 
товарообмінних (бартерних) операцій у 
галузі зовнішньоекономічної діяльності» 
від 23.12.1998 № 351-XIV (далі — Закон 
№ 351) суб’єкти ЗЕД України, які 
здійснили експорт або імпорт робіт, 
послуг за бартерним договором, 

зобов’язані протягом п’яти робочих днів 
із дня підписання акта або іншого 
документа, що засвідчує виконання робіт 
чи надання послуг, повідомити митні 
органи (якщо імпортуються або 
експортуються за даним договором 
товари) або податкові органи (якщо 
імпортуються або експортуються за 
даним договором роботи чи послуги) про 
факт здійснення експорту товарів (робіт, 
послуг). Неподання або несвоєчасне 
подання такої інформації тягне за собою 
нарахування пені у розмірі 1% вартості 
експортованих товарів (робіт, послуг) за 
кожний день прострочення. 

Керуючись цією нормою, 
податківці прийняли повідомлення-
рішення про нарахування пені за 
порушення термінів розрахунку у сфері 
ЗЕД, невиконання зобов’язань та 
штрафні санкції за порушення вимог 
валютного законодавства підприємству, 
яке здійснило взаємозалік з 
нерезидентом. 

Ухвалою Одеського апеляційного 
адміністративного суду від 11.02.2014 
№821/2579/13-а визнано 
неправомірним ототожнення 
податковим органом угоди про 
взаємозалік з бартерним договором. 
На думку суду, угода про взаємозалік і 
бартерний договір — це зовсім різні 
цивільно-правові договори. 

Відсутність прибутку не є підставою 
для припинення підприємства 

Податковий орган звернувся в суд 
з адміністративним позовом до 
підприємства  про припинення юридичної 
особи. В обґрунтування позовних вимог 
зазначалося, що підприємством 
провадиться діяльність, що суперечить 
установчим документам, оскільки така 
діяльність не направлена на одержання 
прибутку. 

На думку суду, відсутність 
прибутку в підприємства за певний період 
є лише недосягненням ним за цей період 
мети діяльності — одержання прибутку і 
не може бути доказом провадження 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/351-14
http://pravoscope.com/act-uxvala-sudu-821-2579-13-a-gradovskij-yu-m-11-02-2014-administruvannya-okremix-podatkiv-zboriv-ta-obo-s
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діяльності, що суперечить установчим 
документам, або такої, що заборонена 
законом. Законодавством не 
передбачено такої підстави для 
припинення юридичної особи, як 
відсутність прибутку за результатами її 
господарської діяльності. 

Розрахунок за цінні папери шляхом 
взаємозаліку не дає право на 
використання пільги з ПДВ 

Відповідне рішення було прийняте 
Вінницьким апеляційним судом в Ухвалі 
від 14 березня 2014 року у справі 
№824/1705/13-а. 

Так, відповідно до пп.196.1.1 ПКУ 
не є об’єктом оподаткування операції, 
зокрема, з продажу цінних паперів, за 
умови їх продажу за кошти або обміну на 
інші цінні папери. 

Розрахунки за операціями з 
цінними паперами сторонами проведено 
згідно зі ст.601 ЦКУ шляхом заліку 
зустрічних однорідних вимог. У зв’язку 
з цим визнано правомірними висновки 
податківців, що при реалізації акцій 
нерезиденту в підприємства-позивача 
були відсутні підстави для застосування 
підпункту 196.1.1 ПКУ, оскільки продаж 
цінних паперів не за кошти і не шляхом 
обміну на інші цінні папери є об’єктом 
оподаткування ПДВ на загальних 
підставах. 

Витрати на ремонт, придбання 
запчастин та автомобільних шин є 
витратами звітного періоду 

 Ухвалою від 22.05.2014 
№806/7231/13 Житомирський 
апеляційний адміністративний суд 
визначив, що витрати, понесені 
платником на ремонт, придбання 
запчастин та автомобільних шин є 
витратами на утримання, 
експлуатацію та ремонт основних 
засобів, а не витратами пов'язаними з 
реконструкцією, модернізацією та 
іншими поліпшеннями основних 
засобів. 

Так, суд звернув увагу на те, що 
прикладами поліпшення є: 

а) модифікація, модернізація 
об'єкта основних засобів з метою 
подовження терміну його корисної 
експлуатації або збільшення його 
виробничої потужності; 

б) заміна окремих частин 
устаткування для підвищення якості 
продукції (робіт, послуг); 

в) впровадження ефективнішого 
технологічного процесу, що дозволить 
зменшити первісно оцінені виробничі 
витрати; 

г) добудова (надбудова) будівлі, 
що збільшить кількість місць (площу) 
будівлі, обсяги та/або якість виконуваних 
робіт (послуг) чи умови їх виконання. 

В разі поліпшення основних 
засобів платник податків, не може 
відносити понесені витрати до витрат 
звітного періоду. Тобто, під 
поліпшенням розуміється зростання 
характеристик об'єкту внаслідок чого 
зростають його корисні властивості. 

Технічне обслуговування, ремонт, 
в тому числі поточний ремонт направлені 
на підтримання або приведення в 
робочий стан транспортних засобів, а 
тому такі витрати є витратами звітного 
періоду та не відносяться на 
збільшення балансової вартості 
автомобіля. 



У ВИПУСКУ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


