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ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА В  
КРИМУ 

14.08.2014р. ВРУ прийняла Закон 
«Про створення вільної економічної зони 
Криму та про особливості здійснення 
економічної діяльності на тимчасово 
окупованої території України» (на основі 
Законопроекту №4032а від 06.06.2014р.). 
20.08.2014р. Закон направлено на підпис 
Президенту. Наразі Закон не підписаний 
Президентом і чинності ще не набрав. 

Закон є спеціальним актом, який 
визначає особливості здійснення 
економічної діяльності на тимчасово 
окупованій частині території України 
згідно із статтею 13 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій 
території України», створює вільну 
економічну зону Криму (далі – ВЕЗ 
Криму), а також врегульовує інші аспекти 
правових відносин між фізичними та 
юридичними особами, з 
місцезнаходженням на тимчасово 
окупованій території та за її межами. 

Враховуючи важливість даного 
нормативного акту, наводимо основні 
положення, які були передбачені в 
поданому до другого читання 
Законопроекті №4032а. 

1. ВЕЗ Криму 
запроваджується на 10 повних 
календарних років, починаючи з дати 
набрання чинності Законом; 

2. У межах ВЕЗ Криму 
створюється вільна митна зона, яка за 
своїм функціональним типом є одночасно 
вільною митною зоною комерційного, 
сервісного та промислового типу у 
розумінні статті 430 МКУ. 

3. На території ВЕЗ Криму не 
справляються загальнодержавні 
податки і збори, визначені у статті 9 ПКУ 
та збори на обов’язкове державне 
пенсійне страхування з окремих видів 
господарських операцій, передбачені 
Законом України «Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне 
страхування». 

4. Взаємовідносини між 
особами, які мають податкову адресу на 
території ВЕЗ Криму, та особами, які 
мають податкову адресу на іншій 
території України, є контрольованими 
операціями у розумінні статті 39 ПКУ. 

5. Фізична особа, що має 
податкову адресу (місце проживання) або 
юридична особа (відокремлений 
підрозділ), що має податкову адресу 
(місцезнаходження) на території ВЕЗ 
Криму, прирівнюються з метою 
оподаткування до нерезидента. 

6. Витрати юридичної особи, 
прирівняної до резидента, що були 
понесені на оплату вартості товарів 
(робіт, послуг), поставлених особою, 
прирівняної до нерезидента, 
включаються до складу витрат такої 
особи у сумі, що становить 85 відсотків 
вартості цих товарів (робіт, послуг). Під 
час тимчасової окупації вказана норма не 
застосовується. 

7. Митні формальності, 
пов’язані з переміщенням товарів, 
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транспортних засобів комерційного 
призначення та громадян через 
адміністративний кордон ВЕЗ Криму 
здійснюється у зонах митного контролю, 
розташованих у місцях, визначених у 
статті 329 МКУ, як при переміщенні 
через митної території України. 

8. Будь-які безготівкові 
платежі (перекази) з території ВЕЗ Криму 
на іншу територію України чи з іншої 
території України на територію ВЕЗ 
Криму здійснюються виключно у гривні 
або у вільноконвертованій валюті. Такі 
операції не потребують індивідуальної 
ліцензії НБУ, визначеної у пункті 4 статті 
5 Декрету КМУ «Про систему валютного 
регулювання і валютного контролю». 

9. Під час тимчасової окупації 
справляння податків, ЄСВ та 
застосування РРО на території ВЕЗ 
Криму діє з урахуванням того, що: 

• Загальнодержавні податки і 
збори, визначені статтею 9 ПКУ, статтею 
271 МКУ, ЄСВ та збори на обов’язкове 
державне пенсійне страхування з 
окремих видів господарських операцій не 
справляються з доходів, отриманих 
юридичними особами (їх відокремленими 
підрозділами) та фізичними особами на 
тимчасово окупованій території, та/або з 
об’єктів оподаткування (в тому числі 
об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням) на 
тимчасово окупованій території. 

• Особи, які перебували на 
обліку в контролюючих органах або мали 
місцезнаходження (місце проживання) на 
території Автономної Республіки Крим 
або міста Севастополя на початок 
тимчасової окупації, звільняються від 
обов’язку подання до контролюючих 
органів декларацій (крім митних 
декларацій), звітності та інших 
документів, пов’язаних з обчисленням і 
сплатою податків і зборів 

• Від дати закриття реєстру 
платників ПДВ є анульованою 
реєстрація в якості платника ПДВ осіб із 
місцезнаходженням (місцем проживання) 
та перебували на обліку в контролюючих 
органах на території АРК або міста 
Севастополя станом на 31 травня 2014р. 

• Така податкова реєстрація 
може бути відновлена після евакуації 
особи на іншу територію України. 
Унаслідок такого анулювання: 

а) будь-яка податкова накладна, 
складена такою особою з початку 
тимчасової окупації та не зареєстрована 
в ЄРПН, вважається недійсною та не дає 
права на включення зазначених у ній сум 
ПДВ до податкового кредиту покупця 
(розрахунку суми бюджетного 
відшкодування); 

б) якщо у період між початком 
тимчасової окупації та датою набрання 
чинності цим Законом покупець включив 
до свого податкового кредиту суми 
податку на підставі податкових 
накладних, зазначених, у підпункті «а» 
цього підпункту, то такий покупець: 

- повинен зменшити суму 
податкового кредиту з ПДВ за такий 
період у порядку, визначеному статтею 
50 ПКУ, без сплати відповідних 
штрафних (фінансових) санкцій; 

- звільняється від юридичної 
відповідальності за заниження суми 
податкового зобов’язання або за 
завищення суми податкового кредиту 
внаслідок одержання такої податкової 
накладної. 

• Будь-які податки, збори 
(обов’язкові платежі), стягнуті на 
території ВЕЗ Криму, не змінюють розмір 
податкових зобов’язань з податків, зборів 
(обов’язкових платежів), нарахованих (що 
підлягають стягненню) на іншій території 
України. 

• Будь-які доходи з джерелом 
їхнього походження з іншої території 
України, які нараховуються 
(виплачуються) на користь осіб, 
прирівняних до нерезидентів, 
оподатковуються за правилами, 
встановленими для їхньої виплати 
(репатріації) за кордон України. 

• Платники податку на 
прибуток підприємств, які мають 
відокремлені підрозділи на території ВЕЗ 
Криму, та платники зазначеного податку, 
із місцезнаходженням на території ВЕЗ 
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Криму, які мають відокремлені підрозділи 
на іншій території України, не можуть 
сплачувати податок на прибуток 
підприємств на консолідованій основі. 

• До платників податків, які 
станом на початок тимчасової окупації 
мали місцезнаходження на території АРК 
та м. Севастополь, не застосовуються 
починаючи з першого числа місяця в 
якому набрала чинність Резолюція № 68 
Сесії Генеральної Асамблеї ООН від 27 
березня 2014 року “Про підтримку 
територіальної цілісності України” 
фінансові та штрафні санкції за 
порушення вимог порядку подання, 
обчислення, правильності заповнення 
податкових декларацій (податкової 
звітності) та повноти сплати сум податків 
і зборів. 

• Залучення на території 
України вкладів (депозитів) та/або 
надання позик (кредитів), виражених у 
валюті країни – окупанта забороняється. 

• Протягом тимчасової 
окупації не дозволяється здійснення 
будь-яких правочинів з об’єктами 
власності, зазначеними у пункті 13.1 цієї 
статті, якщо їхньою стороною є особа, 
яка знаходиться у власності або 
перебуває під контролем країни - 
окупанта. 

 

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР 
З 03.08.2014р. з доходів 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, утримується військовий збір 
за ставкою 1,5%. 

Стосовно актуальних питань з 
обчислення та сплати ВЗ контролюючі 
органи у ресурсі «ЗІР» надали низку 
роз’яснень, згідно з якими: 

1. Оподаткуванню ВЗ 
підлягають вказані вище доходи без 
вирахування сум ПДФО, ЄСВ, страхових 
внесків до Накопичувального фонду 
тощо. 

2. Нараховані до 03.08.2014р. 
доходи, але виплачені після 03.08.2014, 
не підлягають оподаткуванню збором. 

3. ВЗ встановлюється 
тимчасово, до 1 січня 2015 року. 

4. Нарахування, утримання та 
сплата (перерахування) збору до 
бюджету здійснюється у порядку, 
встановленому ст. 168 ПКУ для ПДФО. 

5. За ненарахування, 
неутримання та/або несплату 
(неперерахування) військового збору до 
податкових агентів застосовується 
фінансова відповідальність, пеня та 
адміністративна відповідальність. 

Штрафи за несвоєчасну сплату збору 
в період відсутності бюджетних 
рахунків 

На питання щодо відповідальності 
за несвоєчасну сплату військового збору 
у зв’язку із затримкою відкриття 
відповідних бюджетних рахунків для його 
сплати контролюючий орган у ЗІР 
рекомендував податковим агентам 
акумулювати суми коштів, призначені для 
сплати військового збору, з метою їх 
подальшого перерахування на відповідні 
рахунки. 

У разі виконання зазначених дій 
податкові агенти не будуть притягуватись 
до відповідальності за порушення 
терміну сплати військового збору. 

Сплата збору за відокремлені 
підрозділи 

У відповіді на питання в ЗІР 
відмічено, що юридична особа 
перераховує військовий збір, як за себе 
так і за неуповноважений відокремлений 
підрозділ до бюджету за своїм місцем 
розташування. 
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Сплата збору фізособами-
підприємцями з доходів, отриманих 
від підприємницької діяльності 

В роз’ясненні із ЗІР контролюючий 
відмітив, що фізичні особи - суб’єкти 
підприємницької діяльності, незалежно 
від того, на якій системі оподаткування 
вони знаходяться, не сплачують за себе 
військовий збір із доходів, отриманих у 
межах їх підприємницької діяльності. 

 

І ЗНОВУ ПРО КУРСОВІ 
РІЗНИЦІ 

Наказом «Про затвердження Змін 
до деяких нормативно-правових актів 
МФУ з бухгалтерського обліку» від 
14.07.2014р. №754 МФУ вніс зміни до 
ПСБО 21 «Вплив зміни валютних курсів». 

З набранням чинності Наказом 
(19.08.2014) слід враховувати: 

1. Операції в іноземній валюті 
під час первісного визнання 
відображаються у валюті звітності 
шляхом перерахунку суми в іноземній 
валюті із застосуванням валютного курсу 
на початок дня дати здійснення операції. 

2.  Підприємство може 
операції з безготівкових розрахунків в 
іноземній валюті відображати у валюті 
звітності у сумі, визначеній у 
документах банку, з урахуванням 
особливостей застосування банком 
валютного курсу на дату здійснення 
операції, у разі якщо це не суперечить 
вимогам податкового і митного 
законодавства в частині застосування 
валютного курсу. 

3. Сума авансів  в іноземній 
валюті, наданих або отриманих, 
перераховується у валюту звітності із 
застосуванням валютного курсу на 
початок дня дати надання/отримання 
авансу. 

4. На кожну дату балансу 
монетарні статті в іноземній валюті 
відображаються з використанням 
валютного курсу на кінець дня дати 
балансу. 

5. Визначення курсових 
різниць за монетарними статтями в 
іноземній валюті проводиться на дату 
балансу, а також на дату здійснення 
господарської операції в її межах або за 
всією статтею (відповідно до облікової 
політики). Для визначення курсових 
різниць на дату балансу застосовується 
валютний курс на кінець дня дати 
балансу. При визначенні курсових 
різниць на дату здійснення господарської 
операції застосовується валютний курс 
на початок дня дати здійснення операції. 
Підприємство може здійснити 
перерахунок залишків на кінець дня за 
монетарними статтями в іноземній 
валюті, за якими протягом дня 
здійснювались господарські операції, із 
застосуванням валютного курсу, 
встановленого на кінець цього дня. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Зарахування авансових внесків при 
виплаті дивідендів в рахунок 
щомісячних авансових внесків з 
податку на прибуток 

Міндоходів у Листі від 17.07.2014р. 
№17176/7/99-99-19-02-02-17 нагадало 
про те, що згідно з абзацами п'ятим та 
шостим п.57.1 ПКУ на суму сплачених 
авансових внесків з податку на прибуток 
при виплаті дивідендів відповідно до 
п.153.3 ПКУ (у тому числі за наслідками 
попередніх звітних (податкових) періодів) 
зменшується сума авансових внесків з 
податку на прибуток, визначених цим 
пунктом. 

Сума нарахованого авансового 
внеску у зв’язку із виплатою 
дивідендів, що відноситься на 
зменшення нарахованої суми податку 
на прибуток та враховується при 
визначенні значення рядка 13 додатка 
ЗП, відображається у рядку 13.5.1 
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додатка ЗП, що є складовою рядка 
13.5 цього додатка. 

Якщо сума авансових внесків, 
сплачених у зв’язку із виплатою 
дивідендів, перевищуватиме суму 
податкових зобов'язань за 2013 рік, то 
сума такого перевищення та сума 
сплачених авансових внесків у зв’язку із 
виплатою дивідендів у 2014 році 
зменшуватиме суми щомісячних 
авансових внесків з податку на прибуток, 
що підлягатимуть сплаті у 2014 році. 

При цьому платнику податків 
доцільно звернутися із заявою щодо 
зарахування сум сплачених авансових 
внесків у зв’язку із виплатою дивідендів у 
зменшення сум щомісячних авансових 
внесків з податку на прибуток, що 
підлягають сплаті у 2014 році. 

Період визнання доходів за 
безнадійною заборгованістю 
кредитора, якого визнано банкрутом 

У відповіді на питання в ЗІР 
контролюючий орган зазначив, що суми 
безнадійної кредиторської заборгованості 
будуть включатись до складу доходів 
юридичної особи у звітному податковому 
періоді, у якому проведено ліквідацію 
суб’єкта господарювання - кредитора. 

Прийняття судом постанови про 
визнання боржника банкрутом не є 
підставою для визнання безнадійною 
заборгованості третіх осіб, за якою 
ліквідатор може пред’явити вимоги з 
приводу повернення дебіторської 
заборгованості банкруту. 

Заборгованість третіх осіб перед 
юридичною особою – банкрутом буде 
визнано безнадійною, якщо така 
заборгованість залишиться непогашеною 
на дату ліквідації банкрута.  

Встановлення на службове авто 
системи GPS 

На думку ДФСУ, яка викладена у 
ЗІР, витрати на встановлення на 
автотранспорт систем GPS датчиків для 
контролю за пересуванням можна 

враховувати у складі витрат під час 
обчислення податку на прибуток у межах 
10 % сукупної балансової вартості всіх 
груп основних засобів станом на початок 
звітного податкового року, а в розмірі 
перевищення такого ліміту – збільшити 
балансову вартість основного засобу, на 
якому системи GPS датчиків 
встановлюють, за наявності документів, 
які підтверджують зв'язок таких витрат з 
господарською діяльністю підприємства 
(відповідний наказ керівництва 
підприємства, що міститиме 
обґрунтованість виробничої необхідності 
встановлення такого обладнання та інші 
первинні документи, обов'язковість 
ведення і збереження яких передбачено 
правилами ведення бухгалтерського 
обліку). 

Вивід із експлуатації об’єкта основних 
на декілька днів  

ДПІ у Печерському районі ГУ 
Міндоходів у м.Києві повідомила, що 
якщо протягом місяця здійснено 
виведення з експлуатації окремого 
об’єкта основних засобів та його 
зворотне введення в експлуатацію, то 
нарахування амортизацій по такому 
об’єкту не призупиняється. 

Податок на додану вартість 

Щодо застосування терміну позовної 
давності при визначенні права 
декларувати від'ємне значення з ПДВ 
та наслідків списання кредиторської 
заборгованості за отриманими 
товарами 

Міндоходів у Листі від 25.06.2014р. 
№11459/6/99-99-19-03-02-15 надало 
роз’яснення, згідно з яким платник 
податку, який не мав права на 
бюджетне відшкодування, зокрема, 
через відсутність оподатковуваних 
поставок, при формуванні рядка 24 
податкової декларації з ПДВ має право 
враховувати залишок від'ємного 
значення податку до повного його 
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погашення, незалежно від сплину 
термінів позовної давності, у випадку, 
коли суми податку на додану вартість, з 
яких сформовано такий залишок, 
сплачені постачальникам 
товарів/послуг. 

Товари/послуги, які отримані 
платником податку та не оплачені 
протягом терміну позовної давності, 
вважаються безоплатно отриманими, 
так як відсутній факт їх придбання 
(оплати). 

Оскільки пунктом 198.3 ПКУ 
визначено, що платник податку має 
право включити до складу податкового 
кредиту суму податку, яка нарахована 
(сплачена) ним у зв’язку з придбанням 
товарів/послуг, то після закінчення 
терміну позовної давності щодо оплати 
товарів/послуг відносно суми ПДВ, яка 
входила до складу вартості таких 
товарів/послуг, платник податку втрачає 
право на податковий кредит. 

У звітному періоді, в якому минув 
термін позовної давності щодо оплати 
таких товарів/послуг, платник податку 
зобов'язаний на підставі бухгалтерської 
довідки зняти нараховану суму ПДВ по 
отриманих товарах/послугах, щодо 
оплати яких минув термін позовної 
давності, та відобразити цю суму в рядку 
16.1 розділу II податкової декларації з 
ПДВ. 

Щодо наслідків списання 
кредиторської заборгованості за 
отриманими авансами 

В листі від 23.06.2014р. 
№11237/6/99-99-19-03-02-15 Міндоходів 
та зборів зазначено, що якщо 
постачальником-виконавцем на дату 
отримання авансового платежу від 
покупця-замовника були визначені 
податкові зобов'язання з податку на 
додану вартість та у подальшому 
виникли обставини, внаслідок яких 
договір постачання товарів/послуг не 
виконано, товари/послуги не поставлено 
протягом терміну позовної давності, і 
постачання інших товарів/послуг, в 

оплату яких можуть бути зараховані ці 
кошти, здійснюватися не буде, а 
кредиторська заборгованість по 
отриманому авансу списується, об'єкт 
оподаткування (операція з постачання 
товарів/послуг) відповідно відсутній. В 
зазначеній ситуації постачальник-
виконавець має право зменшити 
нараховану суму податкових 
зобов'язань з податку на додану 
вартість. 

Щодо обкладення ПДВ суми 
компенсації земельного податку 

В листі від 26.05.2014р. 
№9359/6/99-99-19-03-02-15 Міндоходів 
нарешті погодилось з тим, що отримання 
компенсації за понесені витрати зі сплати 
земельного податку на підставі договору 
про відшкодування витрат на сплату 
земельного податку не може 
розцінюватись як операція з постачання 
послуг для цілей оподаткування 
податком на додану вартість. 

Документальне підтвердження 
належності продукції до медичних 
виробів 

З метою практичного застосування 
постанови КМУ від 1 липня 2014 року N 
216 "Про затвердження переліку 
медичних виробів, операції з постачання 
на митній території України та ввезення 
на митну територію України яких 
підлягають обкладенню податком на 
додану вартість за ставкою 7 відсотків", в 
листі ДФСУ від 19.08.2014р. №2316/7/99-
99-19-03-02-17 відмічається, що: 

- обов'язковим документом, який 
підтверджує належність продукції до 
медичних виробів, є свідоцтво про 
державну реєстрацію медичного виробу 
або підтвердження про державну 
реєстрацію медичного виробу; 

- декларація про відповідність 
та/або заява про медичні вироби 
особливого призначення, наявність яких 
передбачається Технічними 
регламентами щодо медичних виробів, 
які затверджені постановами Кабінету 
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Міністрів України від 2 жовтня 2013 року 
N 753, N 754 та N 755, не є обов'язковими 
документами. 

Свідоцтво про державну 
реєстрацію медичного виробу або 
підтвердження про державну реєстрацію 
медичного виробу надаються виробам, 
які пройшли процедуру державної 
реєстрації у встановленому порядку. 

Отже, враховуючи те, що 
постанова N 216 набрала чинності з 2 
липня 2014 року, при здійсненні із 
зазначеної дати митного оформлення 
медичних виробів, які ввозяться на митну 
територію України і на які є свідоцтво про 
їх державну реєстрацію, податок на 
додану вартість нараховується за 
ставкою 7 відсотків. При цьому 
відсутність декларації про відповідність 
та/або заяви про медичні вироби 
особливого призначення за умови 
наявності діючого свідоцтва про 
державну реєстрацію медичних виробів 
не може бути підставою для відмови в 
застосуванні ставки податку на додану 
вартість у розмірі 7 відсотків. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Оподаткування депозитів 

Міжрегіональне головне 
управління - Центральний офіс з 
обслуговування великих платників в 
роз’ясненні від 19.08.2014р. звертає 
увагу, що Законом України від 04.07.2014 
року за N1588-VII "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо 
пасивних доходів" було введено в дію 
механізм оподаткування депозитів. 

З 1 серпня 2014 року розпочалось 
оподаткування процентів, нарахованих 
на суму поточного або вкладного 
(депозитного) банківського рахунку. 
Ставка податку становить 15%. Обов'язок 
із нарахування та його сплати до 
бюджету покладено на податкового 
агента, тобто особу, яка нараховує такий 
дохід. При цьому незалежно від суми, яка 

розміщена на депозиті, нараховані 
проценти підлягають оподаткуванню за 
єдиною ставкою. 

Банки, які нараховують доходи у 
вигляді процентів, у податковому 
розрахунку за формою N1ДФ будуть 
відображати загальну суму нарахованих 
у звітному податковому періоді доходів та 
загальну суму утриманого з них податку. 
Разом із тим, інформацію про суми 
окремого банківського вкладного 
(депозитного) або поточного рахунку, 
суми нарахованих процентів, а також 
відомості про фізичну особу (платника 
податку), якій нараховані такі доходи, у 
податковому розрахунку не 
зазначатимуть. 

Оскільки вищезгаданий Закон 
набирає чинності з 1 серпня, то проценти, 
нараховані за липень, оподаткуванню не 
підлягають та у звіті за липень не 
відображаються. 

Оподаткування процентів, отриманих 
ФОП 

Контролюючий органу відповіді на 
питання в ЗІР зазначив, що проценти, які 
нараховані (виплачені, надані) 
податковим агентом на розрахункові 
рахунки фізичної особи – підприємця 
підлягають оподаткуванню податком на 
доходи фізичних осіб за ставкою 
визначеною у п.167.1 ст.167 ПКУ. 
Податкові агенти (банки, кредитні спілки), 
які нараховують доходи у вигляді 
процентів, сплачують (перераховують) до 
бюджету загальну суму податку та 
відображають її у податковому 
розрахунку за ф. 1-ДФ. 

Роз’яснення НБУ щодо оподаткування 
деяких доходів фізичних осіб 

У зв'язку з набранням чинності 
Законом України "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо 
пасивних доходів" (N 1588 від 04.07.2014) 
НБУ в листі від 22.08.2014 р. N 12-
111/46867 надав роз'яснення стосовно 
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обліку утриманого податку на доходи у 
вигляді процентів в іноземній валюті  

З огляду на те, що податок до 
бюджету сплачується в гривні, банк має 
перерахувати суму податку, утриманого з 
нарахованих процентів в іноземній 
валюті, в гривні. Згідно з пунктом 164.4 
статті 164 Кодексу під час нарахування 
(отримання) доходів в іноземній валюті 
такі доходи перераховуються у гривні за 
валютним курсом Національного банку 
України (офіційний курс гривні до 
іноземних валют), що діє на момент 
нарахування (отримання) таких доходів. 

Нарахування процентів банк 
здійснює з періодичністю, визначеною 
обліковою політикою, але не рідше ніж 1 
раз на місяць. 

Оподаткування доходів, отриманих 
від надання в оренду земельних 
ділянок сільськогосподарського 
призначення, що знаходяться в Криму 

Міндоходів у листі від 02.07.2014р. 
N11855/6/99-99-17-02-15 звертає увагу на 
те, що примусове автоматичне набуття 
громадянами України, які проживають на 
тимчасово окупованій території, 
громадянства Російської Федерації не 
визнається Україною та не є підставою 
для втрати громадянства України. 

Оподаткування доходу від 
надання нерухомості в оренду 
(суборенду), житловий найм (піднайм) 
регламентується п. 170.1 ст. 170 розділу 
IV Кодексу. 

Податковим агентом платника 
податку - орендодавця під час 
нарахування доходу від надання в 
оренду об'єктів нерухомості, інших, ніж 
зазначені в пп. 170.1.1 цього пункту 
(включаючи земельну ділянку, що 
знаходиться під такою нерухомістю, чи 
присадибну ділянку), є орендар. 

При цьому відповідно до пп. 
170.1.3 п. 170.1 ст. 170 Кодексу 
нерухомість, що належить фізичній особі 
- нерезиденту, надається в оренду 
виключно через фізичну особу - 
підприємця або юридичну особу - 

резидента (уповноважених осіб), що 
виконують представницькі функції такого 
нерезидента на підставі письмового 
договору та виступають його податковим 
агентом щодо таких доходів. Нерезидент, 
який порушує норми цього пункту, 
вважається таким, що ухиляється від 
сплати податку. 

Отже, якщо податковий агент 
виплачує доходи нерезиденту, який 
надає в оренду нерухомість в АР Крим, 
то такі доходи оподатковуються 
податковим агентом під час їх виплати за 
їх рахунок у відповідності до п. 170.10 ст. 
170 та пп. 170.1.3 п. 170.1 ст. 170 
Кодексу. 

Відображення в ф. 1-ДФ дати 
звільнення померлого працівника 

У відповідь на питання щодо 
порядку відображення в ф.1-ДФ дати 
звільнення померлого працівника 
контролюючий орган в ЗІР зазначив, що 
Кодекс законів про працю України зі 
змінами та доповненнями не містить 
такої підстави припинення трудового 
договору як смерть працівника. Проте 
трудовий договір не може існувати без 
однієї із його сторін, тому припинення 
трудових відносин з померлим 
працівником слід оформляти письмовим 
наказом (розпорядженням) керівника. 
Такий наказ оформляється після 
отримання роботодавцем свідоцтва про 
смерть. При цьому, датою припинення 
трудових відносин буде дата смерті, 
зазначена в такому свідоцтві. 

У трудовій книжці померлого 
працівника у розділі ”Відомості про 
роботу” і дати запису у графі 3 
записується: ”Роботу припинено у зв’язку 
зі смертю”, далі заповнюється графа 4 - 
зазначаються дата і номер наказу 
(розпорядження). Цей запис 
засвідчується у встановленому порядку. 

Сума заробітної плати, яка не 
була одержана померлим працівником, 
та виплачується податковим агентом 
членам його сім’ї, відображається у 
податковому розрахунку за ф. 1ДФ під 
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ознакою доходу «101» із зазначенням 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційного 
номера) такого померлого працівника. 

При цьому податковий розрахунок 
за ф.1ДФ заповнюється в 
загальнообов’язковому порядку із 
зазначенням даних померлого працівника 
(реєстраційного номеру облікової картки, 
(ідентифікаційного номера), а в графі 7 
«Дата звільнення з роботи» 
проставляється дата смерті. 

Єдиний соціальний внесок 

Заповнення звітності щодо осіб, яких 
мобілізували 

ГУ Пенсійного фонду у 
Чернівецькій області надав роз’яснення 
по заповненню звітності щодо осіб, яких 
мобілізували. 

В звіті про ЄСВ 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: 

- у таблиці 5 додатку 4 Порядку № 
454 дата мобілізації не зазначається; 

- у таблиці 6 додатку 4 до Порядку 
№454 інформація 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. 

 

КРИМ 

Щодо митного кордону з Кримом 

Міндоходів у Листі від 13.06.2014р. 
№10520/6/99-99-24-01-08-15 зазначило, 
що у зв’язку із набранням чинності 
Законом України «Про забезпечення прав 
і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованої території України» 
на сьогодні відсутні правові підстави для 
проведення митних формальностей на 
ділянці адміністративного кордону 
Автономної Республіки Крим та 
Херсонської області. 

Прийняття Закону України, норми 
якого передбачають створення на 
тимчасово окупованій території вільної 
митної зони промислового типу, надасть 
можливість органам доходів і зборів 
України на законодавчому рівні 
проводити митні формальності на межах 
вільної митної зони, тобто в контрольних 
пунктах в’їзду/виїзду, а також у повній мірі 
здійснювати митний контроль та митне 
оформлення товарів, що переміщуються, 
як в зону, так і за її межі. 

Перереєстрація відокремлених 
підрозділів нерезидентів з території 
АР Крим на материкову частину 
України 

В роз’ясненні Міжрегіонального 
головного управління – Центрального 
офісу з обслуговування великих 
платників від 19.08.2014р. зазначається, 
що у разі зміни місцезнаходження з 
території АР Крим та м. Севастополя 
платникам податків, для яких законом 
встановлені особливості їх державної 
реєстрації та які не включаються до 
Єдиного державного реєстру, необхідно 
подати до податкової інспекції за новим 
місцезнаходженням заяву за формою N 
1-ОПП та документи про проведення 
зазначених змін. Зокрема, мова йде про 
відокремлені підрозділи нерезидентів. Ця 
процедура необхідна для взяття їх на 
облік у органах Державної фіскальної 
служби за новим місцезнаходженням. 
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Після взяття на облік платники 
сплачують податки, збори, єдиний 
внесок, подають податкові декларації 
(звіти, розрахунки) та виконують інші 
обов'язки платників за новим 
місцезнаходженням в областях та місті 
Києві. 

 

ІНШЕ 

З 21.08.2014р. продажу підлягає 100% 
валютних надходжень 

НБУ з 21 серпня збільшив норму 
обов'язкового продажу на 
міжбанківському валютному ринку 
надходжень в іноземній валюті з 50% до 
100%. 

Відповідне рішення закріплене 
постановою НБУ №515 від 20 серпня 
«Про врегулювання ситуації на 
валютному ринку», та діє до 21 
листопада 2014 року. 

Обмеження готівкових розрахунків між 
фізичною особою та підприємством 
поширюється на відносини позики 

ДФС у Листі від 21.07.2014р. 
№25/6/99-99-22-06-03-15/415 нагадала 
про те, що пунктом 1 постанови 
Правління НБУ від 06.06.2013р. №210 
«Про встановлення граничної суми 
розрахунків готівкою» установлено 
граничну суму розрахунків готівкою 
фізичної особи з підприємством 
(підприємцем) протягом одного дня за 
товари (роботи, послуги) у розмірі 150 
000 гривень. 

При цьому обмеження стосуються 
розрахунків за правочинами, 
предметом яких є будь-які матеріальні 
та нематеріальні блага, які можуть бути 
оцінені в грошовій формі, розрахунків за 
договорами, надання чи повернення 
позики, в тому числі за виплачену та 
повернену поворотну фінансову 
допомогу. 

 

Недогляд  НБУ 

НБУ у Листі  від 18.07.2014р. №29-
207/38389 визнав, що 18.05.2014р. та 
19.05.2014р. діяли норми Закону України 
«Про порядок здійснення розрахунків в 
іноземній валюті»  щодо здійснення 
розрахунків за експортними, імпортними 
операціями у 180-денний строк. 

Така ситуація виникла через те, 
що Постанова Правління НБУ від 
14.11.2013р. №453 «Про зміну строків 
розрахунків за операціями з експорту та 
імпорту товарів і запровадження 
обов'язкового продажу надходжень в 
іноземній валюті» (яка встановлювала 
обмеження строків розрахунків в межах 
90 календарних днів) діяла до 
17.05.2014р. включно. 

На заміну Постанові №453 було 
введено в дію постанову Правління НБУ 
від 12.05.2014р. №270 «Про зміну строків 
розрахунків за операціями з експорту та 
імпорту товарів і запровадження 
обов'язкового продажу надходжень в 
іноземній валюті», у пункті 1 якої 
закріплено аналогічну норму щодо 
здійснення розрахунків за експортними, 
імпортними операціями у 90-денний 
строк. Зазначена постанова діє з 
20.05.2014р. 

Порядок обчислення середньої 
заробітної плати мобілізованим 
працівникам 

Мінсоцполітики у листі від 
11.08.2014р. №1146/13/84-14 роз'яснило, 
що середній заробіток мобілізованим 
нараховується з урахуванням положень 
Порядку обчислення середньої заробітної 
плати, виходячи із виплат за останні 2 
календарні місяці роботи, що передують 
місяцю мобілізації. 

Працівникам, які пропрацювали на 
підприємстві менше двох календарних 
місяців, середня заробітна плата 
обчислюється виходячи з виплат за 
фактично відпрацьований час. 

Якщо нарахування проводиться 
виходячи із середньої зарплати, 
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працівник не мав заробітку, не з вини 
працівника, розрахунки проводяться 
виходячи з установлених йому в 
трудовому договорі тарифної ставки чи 
посадового окладу. 

Нарахування виплат, що 
обчислюється із середньої заробітної 
плати за останні два місяці роботи, 
проводяться шляхом множення 
середньоденної заробітної плати на 
число робочих днів, які мають бути 
оплачені за середнім заробітком. 

Зміна порядку передачі слідчим 
підрозділам фінансових розслідувань 
матеріалів перевірок для прийняття 
рішень про початок досудового 
розслідування 

За інформацією ДФС України у 
новій редакції затверджено Методичні 
рекомендації щодо порядку взаємодії між 
підрозділами органів державної 
фіскальної служби при організації, 
проведенні та реалізації матеріалів 
перевірок платників податків. 

Відповідно до нововведень, 
матеріали перевірок передаються 
протягом 10 робочих днів з дня 
прийняття податкового повідомлення-
рішення (або відповідних вимог та рішень 
про застосування штрафних санкцій та 
нарахування пені – при проведенні 
перевірок єдиного внеску). Однак у разі 
проведення адміністративного 
оскарження прийнятих рішень, 
зазначена документація передається 
протягом 10 робочих днів з дня 
завершення процедури такого 
оскарження.  

Водночас зазначені норми не 
стосуються процедури судового 
оскарження, а дата завершення 
адміноскарження визначається 
відповідно до ст. 56 Податкового кодексу. 

У попередній редакції Методичних 
рекомендацій, яка діяла до 31 липня 
поточного року, матеріали перевірок 
слідчим підрозділам фінрозслідувань 
передавалися незалежно від оскарження 
платником в адміністративному чи 

досудовому порядку зменшених до 
відшкодування сум податку на додану 
вартість або нарахованих податкових 
зобов’язань. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Позитивну курсову різницю до 
держбюджету сплачують фінустанови 

Відповідно до ст.5 Закону України 
"Про порядок здійснення розрахунків у 
іноземній валюті" у разі порушення 
резидентами установлених НБУ 
відповідно до ст. 3 цього Закону строків, 
протягом яких куплена резидентом на 
міжбанківському валютному ринку 
України іноземна валюта для 
забезпечення виконання зобов'язань 
перед нерезидентом має бути 
використана за призначенням, придбана 
валюта продається уповноваженими 
банками протягом 5 робочих днів на 
міжбанківському валютному ринку 
України. 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. 

В ухвалі ВАСУ від 12 травня 
2014р. № 804/13407/13-а зазначається, 
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 будь-яких санкцій до 
підприємства. 
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Чи оплачується фрахт при поставках 
на умовах CРТ і DAP 

В ухвалі ВАСУ від 01.07.2014 № 
К/800/63074/13 зазначається, що договір 
фрахтування — це окремий договір 
перевезення, і він не має ніякого 
відношення до договорів поставки на 
умовах CРТ чи DAP.  

Зі спірних контрактів убачається, 
що постачальники товарів не є їх 
перевізниками, а, навпаки, такі 
постачальники товарів самі укладають 
договори на перевезення товарів до 
портів на території України.  

В таких умовах неправильною є 
думка, що при поставці товару на умовах 
CРТ і DAP покупець товару окремо 
оплачує фрахт та тим самим здійснює 
виплати на користь нерезидента, з яких 
потрібно утримувати податок на 
репатріацію відповідно до статті 160 ПКУ. 

 



У ВИПУСКУ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні партнери та колеги! 
 

Звертаємо Вашу увагу, що в минулому місяці для багатьох наших 
клієнтів були актуальними питання, пов'язані із врахуванням 
сплачених авансових внесків з податку на прибуток при 
виплаті дивідендів у зменшення сум щомісячних авансових 
внесків з податку на прибуток.  
 
Будемо раді надати Вам, як нашим постійним клієнтам, 
додаткову знижку в розмірі 30% від вартості підготовки 
відповідей на запити з цієї теми, які будуть надходити протягом 
поточного місяця. 
 
 


