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СУБОТНІ НОВОВВЕДЕННЯ 

Законотворці за традицією не 
дозволяють платникам податків 
перевести подих від змін в податковому 
законодавстві навіть у вихідні. 

Так, субота, 2 серпня 2014року, 
ознаменувалася опублікуванням у 
«Голосі України» наступних Законів, що 
вносять зміни до ПКУ: 

1. ЗУ «Про внесення змін до 
ПКУ та деяких інших законодавчих актів 
України» від 31.07.14 №1621-VII; 

2. ЗУ «Про внесення змін до 
ПКУ та деяких інших законодавчих актів 
України щодо пасивних доходів» від 
04.07.14 №1588-VII; 

Так, основними 
нововведеннями першого НПА є: 

1. Скасовано 10-відсоткову 
ставку податку на прибуток за 
операціями з цінними паперами та 
деривативами (п.151.4 ПКУ виключено). 
Тепер ставка податку становить 18%; 

2. Обов’язковій реєстрації 
платником ПДВ підлягає особа, у разі 
якщо загальна сума від здійснення 
операцій з постачання товарів/послуг, що 

підлягають оподаткуванню, нарахована 
(сплачена) такій особі протягом останніх 
12 календарних місяців, сукупно 
перевищує 1 000 000 гривень (без 
урахування ПДВ), крім особи, яка є 
платником єдиного податку. Нагадуємо, 
раніше «межа» була встановлена на рівні 
300 000 грн. (п.181.1 ПКУ), діє з 
01.01.15р.; 

3. Відтепер база 
оподаткування ПДВ операцій з 
постачання товарів/послуг не може бути 
нижче ціни придбання таких 
товарів/послуг, а база оподаткування 
операцій з постачання необоротних 
активів не може бути нижче балансової 
(залишкової) вартості за даними 
бухгалтерському обліку, що склалася 
станом на початок звітного (податкового) 
періоду, протягом якого здійснюються 
такі операції (у разі відсутності обліку 
необоротних активів - виходячи із 
звичайної ціни) (п.188.1 ПКУ). Отже, про 
«нульову» договірну вартість як базу 
оподаткування варто забути, діє з 
01.01.15р.; 

4. Всі розрахунки коригування 
до ПН підлягають реєстрації у ЄРПН, діє 
з 01.01.15р.; 

5. Послуги з перевезення 
пасажирів швидкісними поїздами 
Інтерсіті+ тепер оподатковується ПДВ за 
ставкою 20% (раніше – 0%) (п.195.1.3 
ПКУ); 

6. Датою виникнення права на 
віднесення сум податку до податкового 
кредиту для операцій з постачання 
послуг нерезидентом на митній території 
України є дата складання платником 
податкової накладної за такими 
операціями, за умови реєстрації такої 
податкової накладної в ЄРПН, діє з 
01.01.15р.; 

7. При нарахуванні 
податкових зобов’язань з ПДВ у 
випадках, передбачених п.198.5 ПКУ, 
платники мають скласти і 
зареєструвати відповідні податкові 
накладні в ЄРПН, діє з 01.01.15р.; 
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8. Податковий кредит 
платника має бути підтверджений 
зареєстрованими в ЄРПН податковими 
накладними (п.198.6 ПКУ). Фактично 
зміни в п.198.6 ПКУ зобов’язують 
платників реєструвати усі ПН з метою 
надання кредиту контрагентам, діє з 
01.01.15р.; 

9. Змінено критерії платників 
ПДВ для отримання автоматичного 
бюджетного відшкодування, діє з 
01.01.15р.; 

10. Введено електронне 
адміністрування ПДВ, яке полягає у 
автоматичному обліку в розрізі платників 
податку: 

 суми податку, що містяться 
у виданих та отриманих  податкових 
накладних, зареєстрованих в ЄРПН; 

 суми податку, сплачені 
платниками при ввезенні товару на митну 
територію України;  

 суми поповнення та 
залишку коштів на рахунках в системі  
електронного адміністрування ПДВ; 

 суми податку, на яку 
платники мають право видати податкові 
накладні; 

Порядок електронного 
адміністрування податку на додану 
вартість встановлюється КМУ. 

Платникам податку автоматично 
відкриваються рахунки в системі 
електронного адміністрування ПДВ 
шляхом надання центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
реалізацію податкової та митної політики, 
банку (банк визначається КМУ), в якому 
відкриваються рахунки платників в 
системі електронного адміністрування 
ПДВ, реєстру платників, в якому 
зазначається назва платника, код 
ЄДРПОУ та індивідуальний податковий 
номер платника, діє з 01.01.15р.; 

11. Введено спеціальну 
формулу для розрахунку суми податку, 
на яку платник має право видати 
податкові накладні, що впливає на суму 
бюджетного відшкодування, яку може 
задекларувати платник, на суму ПДВ, на 

яку платник може зареєструвати ПН у 
ЄРПН, діє з 01.01.15р.; 

12. ПН надаються покупцям 
виключно в електронній формі (п.201.1 
ПКУ), діє з 01.01.15р.; 

13. Збільшуються акцизи на 
деякі тютюнові та алкогольні вироби; 

14. З 1 січня 2015 року 
реєстрації в ЄРПН підлягають всі 
податкові накладні, не залежно від 
розміру ПДВ в одній податковій 
накладній, діє з 01.01.15р.; 

15. Продовжено дію пільг на 
постачання деяких товарних позицій 
зернових культур та технічних культур 
(п.15 1 Підрозділу 2 Розділу ХХ ПКУ) до 
31.12.14р. 

16. Скасовано пільги з податку 
на прибуток для прибутку суб'єктів 
господарської діяльності, отриманого від 
надання готельних послуг та легкої 
промисловості (п.17 Підрозділ 4 Розділ 
ХХ ПКУ); 

17. Тимчасово до 1 січня 
2015 року встановлюється військовий 
збір. Об'єктом оподаткування збором є 
доходи у формі заробітної плати, інших 
заохочувальних та компенсаційних 
виплат або інших виплат і винагород, які 
нараховуються (виплачуються, 
надаються) платнику у зв'язку з 
трудовими відносинами та за цивільно-
правовими договорами; виграшу в 
державну та недержавну грошову 
лотерею, виграш гравця (учасника), 
отриманий від організатора азартної гри. 

Ставка збору становить 1,5 
відсотка від об'єкта оподаткування, 
визначеного підпунктом 1.2 цього пункту.  

Особою, відповідальною за 
нарахування, утримання та сплату 
(перерахування) до бюджету податку з 
доходів у вигляді заробітної плати, є 
роботодавець, який виплачує такі доходи 
на користь платника податку. 

Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем його 
опублікування, крім положень, дата 
набрання чинності якими встановлена 
вище за текстом. 
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Суми бюджетного відшкодування, 
заявлені до 1 січня 2015 року, підлягають 
відшкодуванню у порядку, встановленому 
відповідно до статті 200 ПКУ у редакції, 
що діяла до 1 січня 2015 року. 

Від’ємне значення суми, 
розрахованої згідно з пунктом 200.1 
статті 200 ПКУ та залишок від'ємного 
значення попередніх податкових періодів 
після бюджетного відшкодування, 
задекларовані до 1 січня 2015 року, 
обліковуються у порядку, затвердженому 
центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує 
державну податкову і митну політику. 

Основними нововведеннями 
другого НПА є: 

1. Весь обсяг процентів, 
отриманий фізичною особою за 
депозитами та поточними рахунками 
(крім призначених для виплати ЗП, 
стипендій та ін.), включається до 
оподатковуваного доходу платника 
(п.164.2.8 ПКУ). Раніше проценти у 
розмірі до 17 прожиткових мінімумів на 
рік не оподатковувались. 

2. Проценти оподатковуються 
за ставкою 15% (п.167.1 ПКУ); 

3. Річний перерахунок податку 
на здійснюється (п.167.5 ПКУ; 

4. Податковим агентом при 
виплаті процентів є фінансова установа; 

5. Дивіденди оподатковуються 
за ставкою 5%; 

6. Доходи, отримані 
фізичними особами у вигляді плати 
(відсотків), що розподіляється на пайові 
членські внески членів кредитної спілки 
оподатковуються за ставкою 15 %; 

7. Податок, нарахований 
(утриманий) податковим агентом з 
доходів у вигляді процентів, нарахованих 
на поточний або вкладний (депозитний) 
банківський рахунок, ощадний 
(депозитний) сертифікат, вклад (депозит) 
члена кредитної спілки у кредитній спілці 
за період з 1 липня 2014 року до 
набрання чинності цим Законом, 
підлягає анулюванню і не сплачується 
до бюджету. Інформація щодо сум таких 
доходів і податків не зазначається 

податковим агентом у податковому 
розрахунку, подання якого передбачено 
підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 
Податкового кодексу України. 

Закон набирає чинності з 1 
серпня 2014 року. 

 

УДОСКОНАЛЕНО 
НОРМАТИВНУ БАЗУ З 

ПИТАНЬ ТРАНСФЕРТНОГО 
ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Міндоходів видало Наказ  від 
01.07.2014р. № 368 «Про внесення змін 
до Узагальнюючої податкової 
консультації з окремих питань 
застосування норм податкового 
законодавства щодо трансфертного 
ціноутворення, затвердженої наказом 
Міндоходів від 22.11.2013 № 699». 

Так, податківці кардинально 
змінили свою точку зору щодо 
необхідності врахування у вартісному 
критерії сум кредиту, депозиту, позики, 
поворотної фінансової допомоги, 
дивідендів, вартості інвестицій. 
Відтепер контролюючі органи вважають, 
що зазначені суми не враховуються 
при визначенні вартісного критерію – 
50 млн.грн. 

На запит контролюючого органу 
відповідно до пп. 39.4.7 ПКУ платники 
податків зобов'язані надавати належним 
чином завірені копії документів, що 
зазначаються у запиті про такі 
контрольовані операції. 

Штраф у розмірі 1 гривня 
застосовується за заниження 
податкового зобов’язання за період з 1 
вересня 2013 року по 31 грудня 2014 
року внаслідок застосування 
платником у контрольованих 
операціях цін, що не відповідають 
рівню звичайних цін, виявленого за 
результатами перевірки контролюючим 
органом. 

Основна ставка податку на 
прибуток визначена п.151.1 ПКУ та з 
урахуванням положень п.10 підрозділу 4 

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Prikaz/Prikaz_635213339511376889.aspx
http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Prikaz/Prikaz_635213339511376889.aspx
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розділу XX ПКУ у 2012 році складає 21 %, 
у 2013 році – 19 %, у 2014 році – 18 %. 

Основна ставка ПДВ визначена 
пп. "а" п. 193.1 ПКУ складає 20 %. 

З метою визначення загальної 
вартості операцій платники, які мають 
відносини із контрагентами–
нерезидентами, враховують офіційний 
курс НБУ, що діяв на дату здійснення 
операції, а в частині раніше отриманої 
(проведеної) оплати – курс, що діяв на 
дату її отримання (здійснення оплати) 
(пп.153.1.1 та пп.153.1.2 ПКУ). 

Вартість ввезеної на 
давальницьких умовах сировини та 
вивезеної готової продукції (частково 
обробленої сировини) на умовах імпорту 
(експорту), якщо постачальником такої 
сировини виступає нерезидент – 
пов’язана особа не враховується при 
визначенні вартісного критерію 
(50 млн.грн.). 

У Звіті підлягають відображенню 
операції, які не включено платником 
податку ні до складу податкових витрат, 
ні до складу податкового кредиту. 

Якщо платник здійснював операції 
з контрагентом – нерезидентом, 
зареєстрованим у державі, яка не 
увійшла до переліку держав 
(територій), у яких ставки податку на 
прибуток (корпоративний податок) на 5 і 
більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в 
Україні, затвердженого розпорядженням 
КМУ від 25.12.2013 № 1042–р, але такий 
контрагент – нерезидент сплачував в 
країні резиденції податок на прибуток 
за ставкою на 5 і більше відсоткових 
пунктів нижчі, ніж в Україні, такі операції 
вважатимуться контрольованими за 
умови виконання вартісного критерію. 

Операції юридичної особи, 
загальна сума яких складає більше 50 
млн.грн. без ПДВ, із пов’язаною 
фізичною особою – резидентом, 
визнаються контрольованими. 

Якщо платник податків протягом 
звітного періоду здійснював операції із 
контрагентом нерезидентом – 
непов’язаною особою, 

зареєстрованим у державі, яка увійшла 
до переліку держав (територій), у яких 
ставки податку на прибуток 
(корпоративний податок) на 5 і більше 
відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, 
затвердженого розпорядженням КМУ від 
25.12.2013 №1042–р., однак такий 
контрагент сплачував податок на 
прибуток (корпоративний податок) у 
цій державі за ставкою, яка не є 
меншою від ставки податку в Україні 
більше ніж на 5 відсоткових пунктів та 
подав відповідну довідку, операції  ним 
не вважаються контрольованими та у 
Звіті не відображаються. 

Контрольована операція щодо 
якої проводилось узгодження цін, не 
може бути розпочата або проведена 
або здійснюватись до моменту 
підписання договору між великим 
платником податків та Міндоходів за 
результатами такого узгодження. 

Документація, яку великий платник 
податків повинен надати відповідно до 
пп. 39.4.8 ПКУ повинна містити 
інформацію про усіх осіб, які є 
пов'язаними особами з великим 
платником податків та між собою, а не 
лише про тих, що є сторонами 
контрольованих операцій. Зазначена 
інформація повинна включати дані, які 
дозволяють ідентифікувати кожну 
пов'язану особу (повне найменування та 
податковий номер, найменування держав 
(територій), податковими резидентами 
яких є такі особи), а також дані щодо цих 
осіб як групи (сукупності суб'єктів 
господарювання, які є пов'язаними 
особами, відносини між якими можуть 
впливати на умови або економічні 
результати їх діяльності чи діяльності 
осіб, яких вони представляють). При 
цьому зазначається зокрема інформація 
про структуру групи, опис діяльності, 
розподіл функцій та активів в групі, 
політику трансфертного ціноутворення 
групи тощо. 

Для розрахунку вартісного 
критерію контрольованих операцій 
(50 млн.грн.) враховується сумарне 
значення усіх операцій, здійснених з 
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головним підприємством та усіма 
відокремленими підрозділами (філіями 
та представництвами) юридичної особи. 

Операція потрапляє під 
визначення контрольованої відповідно 
до абз. 3 ч. 2 п.п. 39.2.1.1 ПКУ, за умови, 
якщо контрагент–пов’язана особа при 
оподаткуванні контрольованих операцій 
сплачує за основною ставкою податок 
на прибуток (2014 р. – 18 відс.) та ПДВ 
(20 відс.)), але при цьому: 
      – сплачує податок на репатріацію 
відповідно до положень ст. 160 Кодексу. 
      – здійснює експортні операції, що 
оподатковуються ПДВ за нульовою 
ставкою відповідно до положень ст. 195 
Кодексу. 
      – здійснює операції з цінними 
паперами, що оподатковуються за 
ставкою 10 відсотків. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Витрати на гарантійний ремонт тепер і 
для покупців-юридичних осіб 

Міндоходів Наказом від 
01.07.2014р. №366 затвердило 
Узагальнюючу податкову консультацію 
щодо витрат на гарантійний ремонт 
(обслуговування) або гарантійні заміни 
товарів. 

Так, податківці зауважили, що 
відповідно до пп.140.1.4 ПКУ при 
визначенні об'єкта оподаткування 
враховуються будь-які витрати на 
гарантійний ремонт (обслуговування) або 
гарантійні заміни товарів, проданих 
платником податку, вартість яких не 
компенсується за рахунок покупців таких 
товарів, у розмірі, що відповідає рівню 
гарантійних замін, 
прийнятих/оприлюднених платником 
податку. 

Термін "оприлюднення" означає 
розповсюджене в рекламі, технічній 

документації, договорі або іншому 
документі зобов'язання продавця щодо 
умов та строків гарантійного 
обслуговування. 

У разі здійснення гарантійних 
замін товарів платник податку 
зобов'язаний вести облік покупців, що 
отримали таку заміну товарів або послуги 
з ремонту (обслуговування), у порядку, 
встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує, державну 
податкову і митну політику.  

Здійснення заміни товару без 
зворотного отримання бракованого 
товару або без належного ведення 
зазначеного обліку не дає права на 
збільшення витрат продавця такого 
товару на вартість замін.  

Порядок гарантійного ремонту 
(обслуговування) або гарантійних замін, а 
також перелік товарів, на які 
встановлюється гарантійне 
обслуговування, визначаються КМУ на 
підставі норм законодавства з питань 
захисту прав споживачів, а саме 
Постановою КМУ від 11.04.2002 №506. 

Порядок обліку покупців, що 
отримали гарантійну заміну товарів або 
послуги з гарантійного ремонту 
(обслуговування), затверджений наказом 
МФУ від 03 грудня 2012 року №1263. 

Таким чином, витрати на 
гарантійний ремонт (обслуговування) або 
гарантійні заміни товарів, по яких 
оприлюднено зобов’язання продавця 
щодо їх гарантійного обслуговування, 
враховуються платником податку – 
продавцем при визначенні об’єкта 
оподаткування податком на прибуток за 
умови належного ведення обліку 
покупців, що отримали таку заміну 
товарів або послуги з ремонту 
(обслуговування), незалежно від їх 
статусу (фізичні або юридичні особи) 
та підтвердження таких витрат 
належним чином оформленими 
первинними документами.  
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Витрати на сплату пенсійного збору за 
операціями з купівлі валюти 

Міндоходів Наказом від 
01.07.2014р. №365 затвердило 
Узагальнюючу податкову консультацію 
про сплату збору на обов'язкове 
державне пенсійне страхування з 
операцій купівлі іноземної валюти. 

Згідно з вимогами пп.153.1.4 ПКУ 
до витрат відносяться витрати на 
сплату збору на обов'язкове державне 
пенсійне страхування з купівлі-
продажу безготівкової іноземної 
валюти за гривню та інших обов'язкових 
платежів, пов'язаних з придбанням 
іноземної валюти. 

У податковому обліку витрати за 
операціями в іноземній валюті згідно з 
пп."а" пп.138.10.4 ПКУ відносяться до 
інших операційних витрат та 
включаються до складу витрат у періоді, 
в якому вони були здійснені. 

Отже, сума сплаченого платником 
податку збору на обов'язкове державне 
пенсійне страхування при здійсненні 
операції з купівлі іноземної валюти 
враховується таким платником при 
визначенні оподатковуваного прибутку у 
складі інших операційних витрат, за 
умови, що іноземна валюта 
призначена для проведення 
господарських операцій. 

Щодо оподаткування поворотної 
фінансової допомоги 

Міндоходів Наказом від 
01.07.2014р. №367 затвердило 
Узагальнюючу податкову консультацію 
щодо податкового обліку поворотної 
фінансової допомоги. 

Відповідно до Наказу сума (частка 
суми) ПФД, яка не повернута 
платником податку на кінець звітного 
періоду особі, що надала таку допомогу, 
оподатковується наступним чином.  

Платник податку, який отримав 
таку допомогу від особи, що є 
платником податку на прибуток 
підприємств та сплачує податок на 

загальних підставах і не має пільг із 
сплати цього податку, включає до складу 
доходів звітного періоду суму процентів, 
умовно нарахованих на суму ПФД, що 
залишається неповерненою на кінець 
такого звітного періоду, у розмірі 
облікової ставки НБУ, розрахованої за 
кожний день фактичного використання 
такої ПФД. 

Платник податку, який отримав 
поворотну фінансову допомогу від осіб, 
які не є платниками цього податку (в 
тому числі нерезидентів), або осіб, які 
згідно із ПКУ мають пільги з цього 
податку, в тому числі право 
застосовувати ставки податку нижчі, ніж 
установлені п. 151.1 ПКУ, включає до 
складу інших доходів звітного 
податкового періоду суми ПФД, що 
залишаються неповерненими на 
кінець такого звітного періоду. 

До осіб, які не є платниками 
податку на прибуток належать фізичні 
особи, в тому числі СПД, платники ЄП, 
ФСП, інші особи, що не є платниками 
податку на прибуток підприємств. 

Зазначений порядок 
оподаткування не застосовується до 
суми ПФД, отриманої від 
засновника/учасника (в тому числі 
нерезидента) такого платника податку, у 
випадку повернення такої допомоги не 
пізніше 365 к. д. з дня її отримання. 

Базовим податковим (звітним) 
періодом для цілей розділу III «Податок 
на прибуток підприємств» ПКУ є 
календарний квартал або календарний 
рік для платників податків, визначених у 
п.57.1 ПКУ. 

 Для платників податку на 
прибуток, для яких базовим податковим 
(звітним) періодом є календарний рік, 
сума отриманої від неплатників податку 
на прибуток ПФД, що залишається 
неповерненою на кінець звітного року, 
включається до складу доходів у річній 
декларації. 

Якщо для платника податку 
базовим податковим (звітним) 
періодом є календарний квартал, то до 
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складу доходу за звітний квартал 
включається сума неповерненої ПФД 
на кінець такого кварталу, та у звітному 
періоді, коли здійснено її повернення, 
включається до складу витрат платника 
сума такого повернення. Умовні проценти 
в такому випадку не нараховуються.  

Якщо поворотну фінансову 
допомогу було отримано та повернено 
у одному й тому ж базовому 
податковому (звітному) періоді, то для 
платника податку – отримувача такої 
допомоги дана операція не тягне за 
собою податкових наслідків 
(незалежно від того, хто є надавачем 
допомоги). 

Для платників податку на 
прибуток, для яких базовим податковим 
(звітним) періодом є календарний рік, 
відображення (нарахування) в 
податковому обліку з податку на прибуток 
сум ПФД (якщо вона отримана від не 
платника податку на прибуток за базовою 
ставкою) або умовних відсотків, 
нарахованих на такі суми, (якщо така 
допомога отримана від платника податку 
на прибуток на загальних правилах) 
здійснюється за підсумками звітного 
(податкового) року і поквартально не 
відображається (не нараховується) в 
податковому обліку. 

Спірною залишалася позиція 
податківців щодо нарахування умовних 
відсотків на суму неповерненої на кінець 
звітного періоду ПФД, отриманої від 
платника податку на загальних умовах. 

Так, на думку податківців, якщо 
ПФД отримана платником з річним 
податковим періодом, наприклад 
10.03.13 та повернена 16.01.14, умовні 
відсотки мають бути нараховані на суму 
ПФД, що залишилась неповерненою на 
кінець звітного 2013 року. У 2014 році 
умовні відсотки нараховуються за 
період з 01.01.2014 по 16.01.2014. 

З висновком про необхідність 
нарахування умовних відсотків у 2014 
році не погоджувалася більшість 
спеціалістів, адже на кінець 2014 року, 
тобто звітного періоду, вся сума ПФД 

повернена, тому підстав нараховувати 
умовні відсотки немає.  

Однак вже к Наказі від 8 липня 
2014 року №402 Міндоходів внесло зміни 
до Узагальнюючої консультації, 
зазначивши, що в мовах наведеного 
прикладу у 2014 році умовні відсотки не 
нараховуються, визнавши свою помилку. 

Не можна не порадіти незвичайній 
оперативності податківців у даному 
питанні, адже, як показує практика, 
далеко не у всіх випадках контролюючі 
органи вчасно та компетентно трактують 
норми вкрай нестабільного податкового 
законодавства. 

Середній заробіток працівників, 
призваних на військові збори у 
податковому обліку 

Міндоходів у ресурсі «ЗІР» 
опублікувало інформацію, згідно з якою 
витрати на виплату заробітної плати 
працівникам, що перебувають у трудових 
відносинах з платником податку на 
прибуток, та суми ЄВ, якщо такі 
працівники призвані на навчальні 

військові збори під час мобілізації, 

враховуються у складі витрат при 
визначенні об’єкта оподаткування 
податком на прибуток у періоді визнання 
таких витрат у залежності від того, де 
використовується праця таких фізичних 
осіб (у складі витрат, що формують 
собівартість реалізованих товарів, робіт, 
послуг, адміністративних витрат або 
витрат на збут). 

 Разом з тим, у періоді фактичного 
отримання відшкодування таких виплат з 
Державного бюджету України сума такого 
відшкодування враховується у складі 
інших доходів платника. 

Дивіденди, отримані від платника ФСП 
враховуються у доходах 

Про це нагадало Міндоходів у від 
20.06.2014р. №14644/7/99-99-19-02-02-
17. 

Так, зважаючи на те, що платники  
фіксованого сільськогосподарського 
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податку не є платниками, зокрема, 
податку на прибуток підприємств (пп. "а" 
п. 307.1 ст. 307 Кодексу), дивіденди, 
отримані від платників фіксованого 
сільськогосподарського податку, які не є 
платниками податку на прибуток, 
враховуються платником податку, що їх 
отримує, у складі доходу за наслідками 
податкового періоду, на який припадає 
отримання таких дивідендів. 

Оподаткування допомоги Збройним 
силам України 

 ГУ Міндоходів у Київській області 
надало роз’яснення, згідно з яким при 
перерахуванні коштів чи наданні 
благодійної допомоги товарами чи 
основними засобами армії, платник 
податку на прибуток використовує ті ж 
правила, що і при наданні благодійної 
допомоги іншим неприбутковим 
організаціям. 

Так, згідно з пп. «а» пп. 138.10.6 
ПКУ суми коштів або вартість товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг, 
добровільно перераховані (передані) 
платником податку протягом звітного 
року до Державного бюджету України або 
бюджетів місцевого самоврядування, до 
неприбуткових організацій, визначених у 
ст. 157 цього Кодексу в розмірі, що не 
перевищує 4 % оподатковуваного 
прибутку попереднього звітного року, 
включаються до витрат такого платника. 

 У разі, якщо товар придбано з 

метою безоплатної передачі, тобто на 
цілі, не пов’язані з господарською 
діяльністю платника податку, сплачені 
постачальнику суми ПДВ не відносяться 
до складу податкового кредиту, а база 
оподаткування податком на додану 
вартість відсутня. 

Неприбутковими установами у 
роз’ясненні виступають  Міністерство 
оборони України та військові частини. 

Податок на додану вартість 

Путівки на санаторно-курортне 
лікування та ПДВ 

Міндоходів у Листі від 26.05.2014р. 
№9358/6/99-99-19-03-02-15 надало 
роз’яснення щодо порядку оподаткування 
ПДВ операцій платника з придбання та 
видача робітникам путівок на санаторно-
курортне лікування. 

Так,  якщо путівка для санаторно-

курортного лікування надається 
працівнику за рахунок коштів Фонду, то 
в податковому обліку підприємства-
роботодавця операції з отримання такої 
путівки від Фонду та з її передачі 
працівнику не відображаються 
(незалежно від того, кому надається 
путівка - дорослому, дитині, інваліду чи 
дорослому із дитиною). 

Якщо путівка для санаторно-
курортного лікування співробітника 
підприємства та членів його сім'ї 
придбана за рахунок коштів 
підприємства-роботодавця, то при 
придбанні такої путівки підприємство-
роботодавець матиме право на 
податковий кредит з ПДВ, а при 
постачанні путівки співробітнику має 
нарахувати податкове зобов'язання, 
виходячи з договірної вартості путівки 
(п.188.1, п.198.3 ПКУ). Виключенням є 
постачання придбаних за рахунок коштів 
підприємства путівок на санаторно-
курортне лікування, оздоровлення та 
відпочинок на території України для дітей 
(фізичних осіб віком до 18 років), 
інвалідів, дітей-інвалідів. У цьому разі такі 
операції відповідно до пп. 197.1.6 ПКУ 
звільняються від оподаткування ПДВ. 

Путівки, отримані 
страхувальниками, лікувально-
профілактичними закладами, 
обліковуються ними на позабалансовому 
рахунку з обов'язковим веденням 
журналу обліку путівок до санаторно-
курортних закладів за формою Ф13-ФСС 
з ТВП. 
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ПДВ на вироби медичного 
призначення 

Держлікслужба України надала 
деякі роз’яснення стосовно 
оподаткування ПДВ лікарських засобів та 
виробів медичного призначення. 

Так,  Переліком медичних виробів, 
які підлягають оподаткуванню за ставкою 
7% до 01.07.2015 є Державний реєстр 

медичної техніки та виробів медичного 
призначення, який веде Держлікслужба 
України відповідно до п. КМУ від 
09.11.2004 №1497 «Про затвердження 
Порядку державної реєстрації медичної 
техніки та виробів медичного 
призначення» та який розміщено у 
вільному доступі на офіційному сайті 
Держлікслужби України www.diklz.gov.ua. 

Згідно з постановою КМУ від 
01.07.2014 №216, документами, які 
підтверджують належність продукції до 
медичних виробів є: 

1) свідоцтво про державну 
реєстрацію медичного виробу або 
підтвердження про державну реєстрацію 
медичного виробу — для виробів, які 
пройшли процедуру державної реєстрації 
в установленому порядку; 

2) декларація про відповідність — 
для медичних виробів, які пройшли 
процедуру оцінки відповідності згідно з 
Технічним регламентом щодо медичних 
виробів, затвердженим постановою КМУ 
від 2 жовтня 2013р. №753, Технічним 
регламентом щодо медичних виробів для 
діагностики in vitro, затвердженим 
постановою КМУ від 2 жовтня 2013р. 
№754, та Технічним регламентом щодо 
активних медичних виробів, які 
імплантують, затвердженим постановою 
КМУ від 2 жовтня 2013р. №755; 

3) заява про медичні вироби 
особливого призначення — для медичних 
виробів, виготовлених на замовлення або 
призначених для оцінки характеристик, 
відповідно до Технічного регламенту 
щодо медичних виробів, затвердженого 
постановою КМУ від 2 жовтня 2013р. 
№753, Технічного регламенту щодо 
медичних виробів для діагностики in vitro, 

затвердженого постановою КМУ від 2 
жовтня 2013р. №754, та Технічного 
регламенту щодо активних медичних 
виробів, які імплантують, затвердженого 
постановою КМУ від 2 жовтня 2013р. 
№755. 

Ремонт автомобіля за рахунок 
страховика 

У ресурсі «ЗІР» податківці 
нагадали про те, що якщо ремонт 
автомобіля, що використовується в 
оподатковуваній діяльності, здійснений 
за рахунок страхових виплат від 
страхової компанії, то сума ПДВ, 
сплачена в складі такого платежу, до 
складу податкового кредиту власника 
автомобіля не відноситься. 

При цьому, якщо ремонт 
автомобіля здійснений частково за 
рахунок коштів страхувальника у вигляді 
франшизи, то платник податку має 
право віднести до податкового кредиту 
суму ПДВ, що пропорційна частці 
платежу, сплаченого у вигляді франшизи 

в загальній вартості витрат, понесених на 
ремонт застрахованого автомобіля. 

Нарахування податкових зобов’язань 
при анулюванні реєстрації платником 
ПДВ 

Міндоходів у Тернопільській 
області зауважило, що Відповідно до п. 
184.7 ПКУ,  якщо товари/послуги, 
необоротні активи, суми податку по яких 
були включені до складу податкового 
кредиту, не були використані в 
оподатковуваних операціях у межах 
господарської діяльності, такий платник 
податку в останньому звітному 
(податковому) періоді зобов’язаний 
визначити податкові зобов’язання по 
таких товарах/послугах, необоротних 
активах.  

Отже, платник податку, у якого на 
дату анулювання реєстрації як платника 
ПДВ обліковується дебіторська 
заборгованість за оплаченими, але не 
отриманими товарами/послугами, 
необоротними активами, за якими суми 

http://online.dtkt.ua/Book/bb63ed71-fd04-4cb4-ac7f-9286070e0329/navPoint-198#s184
http://online.dtkt.ua/Book/bb63ed71-fd04-4cb4-ac7f-9286070e0329/navPoint-198#s184
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ПДВ було включено до податкового 
кредиту, повинен не пізніше такої дати 
нарахувати податкові зобов’язання за 
такими товарами/послугами, 
необоротними активами виходячи з їх 
звичайної ціни, визначеної на момент 
такого нарахування. 

01.07.2014р. поставка та імпорт 
виробів медичного призначення 
обкладається 20% ПДВ 

На цьому наголосило Міндоходів у 
Листі   від 14.07.2014р. №16711/7/99-99-
19-03-02-17. 

Нагадаємо, що до 30.06.2014р. 
включно діяв Перелік медичних виробів, 
операції з постачання яких на митній 
території України та ввезення на митну 
територію України оподатковувались 
податком на додану вартість за ставкою 7 
відсотків, що визначався постановою 
КМУ від 23.04.2014р. №118. 

 Постановою КМУ від 01.07.2014 р. 
№216 затверджено новий перелік 
медичних виробів, операції з постачання 
на митній території України та ввезення 
на митну територію України яких 
підлягають обкладенню ПДВ за ставкою 7 
відсотків. Вказана постанова набрала 
чинності 2 липня 2014 року (опублікована 
в газеті "Урядовий кур'єр" від 02.07.2014 
р. N 116). 

Таким чином, операції платників 
податку з постачання на митній 
території України медичних виробів, а 
також операції з їх ввезення на митну 
територію України, що здійснювалися 
1 липня 2014 року, оподатковуються 
ПДВ за ставкою 20 відсотків. 

Коригування податкового кредиту по 
отриманих від нерезидента послугах 

Міндоходів у Листі від 12.05.2014р. 
№8239/6/99-99-19-03-02-15 зазначило, 
що враховуючи те, що чинною формою 
податкової декларації з податку на 
додану вартість, затвердженою Наказом 
№678, не передбачено окремого рядка 
для відображення коригування 
податкового кредиту по отриманих від 

нерезидента послугах (рядок 12.4 
розділу II податкової декларації з 
ПДВ), до внесення відповідних змін до 
форми податкової декларації з податку 
на додану вартість таке коригування 
необхідно відображати в рядку 16.1 
розділу II податкової декларації з ПДВ. 

ПДВ на іноземні семінари 

У Листі від 19.06.2014 
№ 5452/10/26-15-11-01-08 податківці 
зазначили, що операція з надання 
нерезидентом послуг із влаштування 
навчальних семінарів не підпадає під 
об’єкт оподаткування ПДВ за умови, що 
місце постачання такої послуги 
розташоване за межами митної території 
України й це підтверджено відповідним 
первинними документами (угода, акт 
виконаних робіт тощо). 

Місцем постачання послуг є місце 
фактичного надання послуг у сфері 
культури, мистецтва, освіти, науки, 
спорту, розваг або інших подібних послуг, 
включаючи послуги організаторів 
діяльності в зазначених сферах та 
послуги, що надаються для влаштування 
платних виставок, конференцій, 
навчальних семінарів та інших подібних 
закладів (пп. 186.2.3 п. 186.2 ст. 186 р. V 
ПКУ). 

Також слід враховувати умови, 
вказані в договорі про надання тієї чи 
іншої послуги, наявність у виконавця 
послуги працівників відповідних 
кваліфікацій, відповідних дозволів, 
ліцензій тощо, та результати виконання 
послуг (акти, висновки, звіти чи інші 
документи, які відображають результат їх 
виконання). 

Податок на доходи фізичних осіб 

Надання фізичною особою 
нерухомості в оренду 

Міндоходів у Листі  від 
30.04.2013р. №2699/10/06 вказало на те, 
що  фізична особа не має права 
надавати одну частину нерухомого майна 
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в оренду як фізична особа - не суб'єкт 
господарювання, а іншу частину як 
фізична особа - підприємець на 
спрощеній системі оподаткування. 

ФО може надавати нерухоме 
майно (житлового або нежитлового 
призначення) в оренду як фізична особа - 
підприємець на спрощеній системі 
оподаткування або як фізична особа - не 
суб'єкт господарювання. 

При цьому варто пам’ятати 
про  те, що відповідно до пп. 291.5.3 п. 
291.5 ст. 291 ПКУ, не можуть бути 
платниками єдиного податку, зокрема, 
фізичні особи - підприємці, які надають в 
оренду житлові приміщення та/або їх 
частини, загальна площа яких перевищує 
100 квадратних метрів, нежитлові 
приміщення (споруди, будівлі) та/або їх 
частини, загальна площа яких перевищує 
300 квадратних метрів. 

Єдиний соціальний внесок 

Про відображення у звітності 
середнього заробітку мобілізованих 
працівників 

 ПФУ у Листі від 16.07.2014р. 
№18834/05-10 зауважив, що в звіті про 
суми нарахованої заробітної плати 
(доходу, грошового забезпечення, 
допомоги, компенсації) застрахованих 
осіб та суми  нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування до органів доходів 
і зборів, затвердженому наказом 
Міністерства доходів і зборів України від 
09.09.2013 р. №454, суми середньої 
заробітної плати і календарні дні 
перебування в трудових відносинах осіб 
призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період, зазначаються з 
урахуванням такого. 

В у таблиці 5 додатку 4 Порядку 
454 дата мобілізації не зазначається. 

В таблиці 6 додатку 4 до Порядку 
454 інформацію про особу відображають 
із обов’язковим зазначенням реквізитів: 

- 11 "Місяць та рік, за який 
проведено нарахування"; 

- 15 "Кількість календарних днів 
перебування у трудових/ЦП відносинах 
протягом звітного місяця"; 

- 17 "Загальна сума нарахованої 
заробітної плати/доходу (усього з початку 
звітного місяця)". 

Реквізити 18 та 19 не 
заповнюються. 

 

ІНШЕ 

 Придбання працівником ТМЦ за 
власні кошти в сумі понад 10 тис.грн, є 
порушенням  

 Головне управління Міндоходів у 
Тернопільській області акцентувало увагу 
на ому, що операція з придбання 
товарно-матеріальних цінностей за 
власні кошти на виробничі потреби в сумі 
понад 10 тис.грн, є порушенням п. 1 
Правління НБУ від 06.06.2013 №210 
«Про встановлення граничної суми 
розрахунків готівкою», оскільки працівник 
підприємства, який придбаває ТМЦ за 
власні кошти для потреб підприємства, 
отримає касовий чек, в якому буде 
зазначено назву підприємства 
(підприємця) – продавця товарів (послуг). 

Щодо порядку призначення та 
виплати допомоги при народженні 
дитини 

Мінсоцполітики у Листі  від 
22.05.2014р. №744/5/75-14 нагадало про 
деякі питання, що стосуються порядку 
призначення та виплати допомоги при 
народженні дитини. 

Так,  з метою оптимізації 
соціального захисту сімей з дітьми 
схвалено Закон України «Про запобігання 
фінансової катастрофи та створення 
передумов для економічного зростання в 
Україні», яким передбачено об'єднання 
допомоги при народженні дитини та 
по догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку в один вид 
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допомоги та встановлено з 1 липня 2014 
року розмір допомоги при народженні 
дитини у сумі 41280 гривень, незалежно 
від кількості народжених дітей. 

Виплата здійснюватиметься 
одноразово у розмірі 10320 гривень, а 
щомісячна виплата допомоги буде 
проводитися протягом 36 місяців (по 860 
гривень). 

Усі сім'ї, у яких народяться діти до 
30 червня 2014 року, отримуватимуть 
допомогу у розмірі, встановленому на 
дату народження дитини (на першу 
дитину - 30960 грн., на другу дитину - 
61920 грн., на третю та наступних дітей - 
123840 грн.). 

Виплата допомоги по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного 
віку буде припинена, крім осіб, яким 
призначена допомога при народженні 
першої дитини (народженої до 30 червня 
2014 року), що виплачується 24 місяці, на 
наступних 12 місяців буде призначатися 
допомога до досягнення дитиною 
трирічного віку у розмірі 130 гривень, що 
дозволить зарахувати зазначеним 
особам до трудового стажу період 
догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку. 

Відрядження та тимчасова 
непрацездатність 

Мінсоцполітики у Листі від 
15.11.2013р. №656/18/99-13 нагадало про 
те, що якщо працівник під час тимчасової 
непрацездатності був направлений у 
відрядження і виконував службове 

доручення поза місцем своєї постійної 
роботи, він не має права на допомогу 

по тимчасовій непрацездатності за період 
відрядження, оскільки відповідно до 
статті 121 КЗпП України працівникам, які 
направлені у службове відрядження, 
оплата праці за виконану роботу 
здійснюється відповідно до умов, 
визначених трудовим або колективним 
договором, і розмір такої оплати праці не 
може бути меншим за середній заробіток. 

При цьому компетентний орган 
зазначив на тому, що для залучення 

працівника до виконання його посадових 
обов'язків, у тому числі для направлення 
у відрядження за рішенням керівника, у 
період тимчасової непрацездатності 
немає законодавчих підстав. 

З 17 липня облікова ставка НБУ 
становить 12,5% 

Зміна облікової ставки НБУ 
затверджена  Постановою Правління 

НБУ від 15 липня 2014 року №417 «Про 
регулювання грошово-кредитного ринку».  

Про відображення у статистичній 
звітності даних про мобілізованих 
працівників 

Державна служба статистики 
України у Листі від 04.07.2014р. №09.3-
6/145-14 зазначила, що у формі №1-ПВ 
(квартальна) "Звіт з праці" працівники, 
які проходять військову службу за 
призовом під час мобілізації, 
відображаються лише у рядку 3070 
"Облікова кількість штатних працівників 
на кінець звітного періоду". При цьому, 
вищезгадані працівники не включаються 
до середньооблікової кількості штатних 
працівників по аналогії з працівниками, 
які перебувають у відпустці у зв’язку з 
вагітністю та пологами та догляду за 
дитиною. Також вони не відображаються 
у показниках руху кадрів та фонду 
робочого часу. 

У формі №1-ПВ (місячна) "Звіт з 
праці" нарахування, здійснені таким 
працівникам включаються до рядку 1020 
"Фонд оплати праці усіх працівників", без 
зазначення їхньої кількості у рядку 1040 
"Середньооблікова кількість штатних 
працівників". 

З 18 липня діє Державна фіскальна 
служба 

У Наказі ДФСУ «Про початок 
діяльності Державної фіскальної служби 
України» від 18 липня 2014 року №2 
міститься розпорядження, згідно з яким 
Державна фіскальна служба розпочинає 
виконання покладених на неї постановою 
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КМУ від 21 травня 2014 року №236 «Про 
Державну фіскальну службу України» 
функцій і повноважень Міністерства 
доходів і зборів України, що 
припиняються. 

Сільгоспники подають дві декларації 
по податку на прибуток 

ГУ Міндоходів у Рівненькій області 
зауважило на тому, що враховуючи 
особливий податковий звітний період у 
сільгоспвиробників (з 01.07.2013 по 
30.06.2014 року) для визначення 
податкового зобов’язання у 2013/2014 р. 
слід застосовувати такі ставки податку: 

з 01.07.2013 р. по 31.12.2013 р. — 
19%, 

 з 01.01.2014 р. по 30.06.2014 р. — 
18%. 

Крім того, зі зміною форми 
декларації з податку на прибуток такі 
платники мають подати дві декларації: 

з 01.07.2013 р. по 31.12.2013 р. 
декларацію затверджену наказом № 
1213; 

з 01.01.2014 р. по 30.06.2014 р. — 
декларацію затверджену наказом № 872. 

При заповненні декларацій 
сільгоспвиробник повинен зробити у полі 
9 особливі відмітки «Податкова 
декларація платника податку на 
прибуток, основною діяльністю якого є 
виробництво сільськогосподарської 
продукції». 

У формі декларації № 1213 за 
звітний період з 01.07.2013 р. по 
31.12.2013 р. у полі 2 слід зазначити «II 
— IV квартали», а за період з 01.01.2014 
р. по 30.06.2014 р. у полі 2 «Звітний 
(податковий) період 2014 року» 
декларації № 872 проставляється 
позначка «півріччя». 

Платники податку на прибуток, 
для яких базовим звітним (податковим) 
періодом є календарний рік, подають 
декларації з цього податку протягом 60 
календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем звітного 

(податкового) року, тобто декларації 
необхідно подати до 29.08.2014 р. 

Визначене у деклараціях 
податкове зобов’язання підлягає сплаті 
до 08.09.2014 р. 

«Кримські» документи ТПП про 
походження товару не мають сили 

Міндоходів у Листі від 09.07.2014 
№16411/7/99-99-24-02-08-17 
поінформувало про те, що сертифікати та 
документи про походження, засвідчені 
ТПП Криму, Севастопольською ТПП, а 
також сертифікати та документи, видані 
компетентними органами зарубіжних 
країн або засвідчені експортерами 
(виробниками) на товари, вироблені в 
АРК та м. Севастополь, у яких країна 
походження зазначена "Російська 
Федерація", не застосовуються при 
визначенні країни походження товарів. 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Позитивну курсову різницю до 
держбюджету сплачують фінустанови 

Такого висновку дійшов ВАСУ в 
Ухвалі від 12 травня 2014 р.№ 
804/13407/13-а. 

Так, статтею 5 Закону України 
«Про порядок здійснення розрахунків у 
іноземній валюті» передбачено обов'язок 
уповноважених банків продати протягом 
п'яти робочих днів на міжбанківському 
валютному ринку України придбану, але 
не використану резидентами протягом 
десяти робочих днів валюту. При цьому 
позитивна курсова різниця, що може 
виникнути за такою операцією, 
щоквартально направляється до 
Державного бюджету України, а 
негативна курсова різниця відноситься на 
результати господарської діяльності 
резидента. 

Податківці при здійсненні 
перевірки платника податку встановили 
факт неперерахування позитивної 
курсової різниці до бюджету, на основі 
чого прийняли ППР, яким нараховано 
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пеню за порушення термінів розрахунків 
у сфері ЗЕД. 

Суд зазначив, що перерахування 
позитивної курсової різниці на користь 
державного бюджету України належить 
до компетенції суб'єктів ринків, якими 
є комерційні банки та уповноважені 
фінансові установи. Водночас, обов'язок 
підприємства-резидента здійснювати 
перерахування до бюджету зазначеної 
курсової різниці жодною нормою 
законодавства не передбачено, 
відповідно, відповідальності за таке 
неперерахування курсової різниці від 
продажу іноземної валюти чинним 
законодавством також не 
передбачено, що взагалі виключає 
можливість застосування до позивача 
будь-яких санкцій. 

Також, враховуючи ст.4 Закону 
України «Про порядок здійснення 
розрахунків в іноземній валюті», якою, 
зокрема, передбачено нарахування пені 
за порушення резидентами строків, 
визначених ст.ст.1, 2 Закону, або 
встановлених НБУ, загальний розмір 
якого не може перевищувати суми 
неодержаної виручки (вартості 
недопоставленого товару), позитивна 
курсова різниця не є податковим 
зобов'язанням, штрафною санкцією 
або пенею. Отже, є необґрунтованими 
доводи відповідача на те, що позитивна 
курсова різниця має бути перерахована 
до бюджету по коду бюджетної 
класифікації 21081000 «Пеня за 
порушення термінів розрахунків у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, за 
невиконання зобов'язань та штрафні 
санкції за порушення вимог валютного 
законодавства». 

Як було вірно враховано судом 
першої інстанції, сума позитивної 
курсової різниці в розмірі 16 489,24 грн. 
не є зобов'язанням платника податків в 
розумінні глави 4 Податкового кодексу 
України, та, відповідно, не може бути 
заявлена до стягнення податковим 
органом державної податкової служби на 
підставі пп.20.1.28. п.20.1. ст.20 ПК 
України. 

Таким чином, Ухвалою ВАСУ 
спірне ППР було скасоване. 

Хто штрафує за порушення валютного 
законодавства? 

Київський апеляційний 
адміністративний суд в Ухвалі від 
16.07.2014 № 825/1660/14 дійшов 
висновку, що право на застосування 
санкцій, передбачених статтею 16 
Декрету «Про систему валютного 
регулювання і валютного контролю» від 
19.02.1993 № 15-93, закріплене виключно 
за Нацбанком та за його визначенням — 
за підпорядкованими йому установами. 

Пунктом 16 Декрету чітко 
визначено компетентний орган, який 
здійснює застосування фінансових 
санкцій за порушення статті 9 цього 
Декрету (недекларування валютних 
цінностей та іншого майна), та водночас 
не передбачено множинного тлумачення 
відповідних положень. 

Указ же Президента України «Про 
врегулювання порядку одержання 
резидентами кредитів, позик в іноземній 
валюті від нерезидентів та застосування 
штрафних санкцій за порушення 
валютного законодавства» від 27.06.1999 
№ 734/99 та Положення про валютний 
контроль, затверджене постановою НБУ 
від 08.02.2000 № 49, якими податкові 
органи наділено повноваженнями 
застосовувати до резидентів і 
нерезидентів України санкції, 
передбачені пунктом 2 статті 16 Декрету, 
на думку суду, не підлягають 
застосуванню. Врегульовуючи по-іншому 
питання, які вже були врегульовані 
законом, останні суперечать 
обмеженням, встановленим пунктом 4 
Перехідних положень Конституції України 
та необґрунтовано створюють протиріччя 
в правовому регулюванні відносин. 

Оскільки зазначений Декрет має 
силу закону, тобто вищу юридичну 
силу, аніж укази Президента України та 
постанови НБУ, застосування до 
підприємства штрафних санкцій у 
цьому випадку не належить до 
компетенції податкового органу. 



У ВИПУСКУ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


