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ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА В  
КРИМУ ЗАПРАЦЮВАЛА 

27.09.2014р. набрав чинності 
Закон України «Про створення вільної 
економічної зони «Крим» та про 
особливості здійснення економічної 
діяльності на тимчасово окупованій 
території України» від 12.08.2014р. 
№1636-VII. У минулому огляді ми 
розглядали положення відповідного 
законопроекту. Наразі пропонуємо 
розглянути положення прийнятого 
Закону: 

1. ВЕЗ «Крим»  
запроваджується на 10 повних 
календарних років, починаючи з дати 
набрання чинності Законом (зміст норми 
аналогічний Законопроекту). 

2. У межах ВЕЗ «Крим» 
створюється вільна митна зона, яка за 
своїм функціональним типом є одночасно 
вільною митною зоною комерційного, 
сервісного та промислового типу у 
розумінні статті 430 МКУ (зміст норми 
аналогічний Законопроекту). 

3. На території ВЕЗ «Крим» 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» (зміст норми аналогічний 
Законопроекту). 

4. Взаємовідносини між 
особами, які мають податкову адресу на 
території ВЕЗ «Крим», та особами, які 
мають податкову адресу на іншій 
території України, є контрольованими 
операціями у розумінні статті 39 ПКУ 
(зміст норми аналогічний Законопроекту). 

5. Фізична особа, що має 
податкову адресу (місце проживання) або 
юридична особа (відокремлений 
підрозділ), що має податкову адресу 
(місцезнаходження) на території ВЕЗ 
«Крим», прирівнюються з метою 
оподаткування до нерезидента (зміст 
норми аналогічний Законопроекту). 

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 (зміст норми аналогічний 
Законопроекту). 

7. Митні формальності, 
пов’язані з переміщенням товарів, 
транспортних засобів комерційного 
призначення та громадян через 
адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» 
здійснюється у зонах митного контролю, 
розташованих у місцях, визначених у 
статті 329 МКУ, як при переміщенні 
через митну територію України (зміст 
норми аналогічний Законопроекту). 

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

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 (зміст 
норми аналогічний Законопроекту). 

• Особи, які перебували на 
обліку в контролюючих органах або мали 
місцезнаходження (місце проживання) на 
території АРК 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 (зміст норми 
аналогічний Законопроекту). 

• З 1 червня 2014 року 
вважається анульованою податкова 
реєстрація осіб, які станом на 31 травня 
2014 року мали місцезнаходження (місце 
проживання) та перебували на обліку в 
контролюючих органах на території АРК 
або міста Севастополя (зміст змінено). 

• Така податкова реєстрація 
може бути відновленою після евакуації 
особи на іншу територію України згідно 
із статтею 15 цього Закону у порядку, 
встановленому центральним органом 
виконавчої влади з питань 
оподаткування, або внаслідок 
завершення строку тимчасової окупації 
(зміст змінено). 

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

• 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 (зміст 
норми аналогічний Законопроекту). 

• Платники податку на 
прибуток підприємств, які мають 
відокремлені підрозділи на території ВЕЗ 
«Крим», та платники зазначеного 
податку, із місцезнаходженням на 
території ВЕЗ «Крим», які мають 
відокремлені підрозділи на іншій 
території України, не можуть 
сплачувати податок на прибуток 
підприємств на консолідованій основі 
(зміст норми аналогічний Законопроекту). 

• 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 № 
68/262 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 (зміст норми аналогічний 
Законопроекту). 

• Залучення на території 
України вкладів (депозитів) та/або 
надання позик (кредитів), виражених у 
валюті держави – окупанта 
забороняється (зміст норми аналогічний 
Законопроекту). 
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• Протягом тимчасової 
окупації не дозволяється здійснення 
будь-яких правочинів з об’єктами 
власності, зазначеними у пункті 13.1 цієї 
статті, якщо їх стороною є особа, яка 
знаходиться у власності або перебуває 
під контролем держави-окупанта (зміст 
норми аналогічний Законопроекту). 

 

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР. ТЕМА НЕ 
ВТРАЧАЄ АКТУАЛЬНОСТІ 

Стосовно актуальних питань з 
обчислення та сплати ВЗ контролюючі 
органи надали низку роз’яснень, згідно з 
якими: 

1. Договори купівлі-продажу 
та оренди не включаються в перелік 
цивільно-правових договорів для цілей 
оподаткування військовим збором (Лист 
Міндоходів від 27.08.2014р. 
№11917/10/16-01-11-01-39). 

2. Збереження та 
нарахування середнього заробітку 
працівників на час виконання державних 
або громадських обов’язків є гарантійною 
виплатою, яка входить до складу 
додаткової заробітної плати, а отже сума 
середнього заробітку працівників, 
призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період є об’єктом 
оподаткування військовим збором на 
загальних підставах (ЗІР,  Лист від 
08.09.2014р. №3095/6/99-99-17-03-03-15). 

3. Суми доходів, що 
нараховані після 03.08.2014 за періоди 
до 03.08.2014, підлягають оподаткуванню 
військовим збором на загальних 
підставах (ЗІР). 

4. Сума доходу, виплачена 
фізичній особі – підприємцю за 
виконання цивільно–правових договорів, 
не підлягає оподаткуванню військовим 
збором (ЗІР). 

5. Систематичні виплати, які 
здійснюються працедавцем на користь 
працівників, що перебувають у відпустці 
по догляду за дитиною, відносяться до 
структури заробітної плати і є об’єктом 
оподаткування військовим збором (ЗІР). 

6. У разі надання 
працедавцем окремим працівникам 
матеріальної допомоги за їх заявами у 
зв’язку з особистими обставинами, яка 
носить разовий характер (наприклад на 
вирішення соціально-побутових потреб) 
та допомоги на поховання, суми таких 
виплат не входить до складу заробітної 
плати, тому не розглядається як об’єкт 
оподаткування військовим збором (ЗІР). 

7. Оприлюднено проект 
наказу МФУ «Про затвердження форми 
Податкового розрахунку сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, і сум утриманого з них 
податку (форма № 1ДФ) та Порядку 
заповнення та подання податковими 
агентами Податкового розрахунку сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь фізичних осіб, і сум утриманого з 
них податку. Так, у розділі 2 форми №1-
ДФ відображатиметься інформація про 
суми утриманого ПДФО з процентів та 
військовий збір. 

8. Юридична особа 
перераховує військовий збір як за себе, 
так і за неуповноважений відокремлений 
підрозділ до бюджету за своїм місцем 
розташування. Однак, враховуючи те, 
що військовий збір запроваджено з 03 
серпня 2014 року, до юридичних осіб, які 
в серпні 2014 року перерахували 
військовий збір за місцезнаходженням 
не уповноважених відокремлених 
підрозділів, відповідальність 
застосовуватись не буде (ЗІР). 

9. На період затримки з 
відкриттям рахунків для сплати 
військового збору податковим агентам 
було рекомендовано 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 (ЗІР). 

10. Виплати по листках 
непрацездатності (оплата перших п’яти 
днів тимчасової непрацездатності за 
рахунок коштів роботодавця та допомога 
по тимчасовій непрацездатності) з метою 
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оподаткування військовим збором 
прирівнюються до заробітної плати (ЗІР). 

11. У разі якщо сума коштів на 
лікування працівника та придбання 
лікарських засобів не виплачується (не 
компенсується) працівнику, а 
перераховується працедавцем на 
рахунок закладу охорони здоров’я, то 
такий дохід слід розглядати як надання 
працедавцем цільової благодійної 
допомоги разового характеру, що не є 
об’єктом оподаткування військовим 
збором (ЗІР). 

12. У разі якщо роботодавець 
за свій рахунок здійснює внески за 
страховим полісом добровільного 
страхування життя (у т.ч. медичного 
страхування) працівника, що зумовлено 
умовами трудового договору (контракту) 
чи передбаченого нормами колективного 
договору, сума такого внеску є 
складовою заробітної плати такого 
працівника, і такий дохід оподатковується 
військовим збором на загальних 
підставах (ЗІР). 

13. Сума вихідної допомоги, 
яка є обов’язковою виплатою працівнику 
підприємства у зв’язку з припиненням 
трудових відносин, підлягає 
оподаткуванню військовим збором на 
загальних підставах (ЗІР). 

14. Сума доходу, нарахованого 
(отриманого, виплаченого) у вигляді	  
орендної	  плати, що виплачується 
суб’єктом господарювання за договором 
оренди нерухомого (рухомого) майна 
фізичній особі, не є об’єктом 
оподаткування військовим збором (ЗІР). 

15. Під об’єктом оподаткування 
військовим збором розуміється дохід, 
який нараховується (виплачується, 
надається) платнику податку у зв’язку з 
відносинами трудового найму відповідно 
до умов трудового та цивільно-правових 
договорів та належить до фонду оплати 
праці (Лист від 08.09.2014р. №3095/6/99-
99-17-03-03-15). 

16. Натуркоефіцієнт для цілей 
військового збору застосовувати не 
потрібно (Лист від 08.09.2014р. 
№3095/6/99-99-17-03-03-15). 

17. Дивіденди не 
оподатковуються військовим збором. 
Однак дивіденди, нараховані платникові 
податку за акціями або іншими 
корпоративними правами, що мають 
статус привілейованих або інший статус, 
що передбачає виплату фіксованого 
розміру дивідендів чи суми, яка 
перевищує суму виплат, розраховану на 
будь-яку іншу акцію (корпоративне 
право), емітовану таким платником 
податку згідно з пп.153.3.7 ПКУ, для цілей 
оподаткування прирівнюється до виплати 
заробітної плати з відповідним 
оподаткуванням. Такі дивіденди 
підлягають оподаткуванню збором (Листи 
від 08.09.2014р. №3095/6/99-99-17-03-03-
15 та від 12.09.2014р. №3375/6/99-99-17-02-
01-15). 

18. Компенсація вартості 
пального та ремонту автомобіля, що 
виплачується роботодавцем найманому 
працівнику за використання при виконанні 
службових обов’язків власного автомобіля, 
який не перебуває в оренді суб’єкта 
господарювання, слід розглядати як інші 
виплати і винагороди, які нараховуються 
(виплачуються, надаються) платнику у 
зв’язку з трудовими відносинами і 
підлягають оподаткуванню військовим 
збором  (ЗІР). 

19. Сума, на яку збільшено 
розмір добових витрат на відрядження 
понад встановлені ПКУ норми на підставі 
рішення керівництва, підлягає 
оподаткуванню військовим збором на 
загальних підставах (ЗІР). 

20. Надбавки працівникам, 
робота яких виконується вахтовим 
методом, постійно проводиться в дорозі 
або має роз’їзний (пересувний) характер у 
розмірах, передбачених, зокрема, 
колективними договорами, включаються до 
складу заробітної плати та підлягає 
оподаткуванню військовим збором (ЗІР). 

21. Грошова допомога, надана 
пенсіонерам від колишніх працедавців 
відповідно до колективного договору, не 
підлягає оподаткуванню військовим збором 
(ЗІР). 

22. Оплата додаткових 
відпусток особам, віднесеним до першої-
другої категорії осіб, які потерпіли від 
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Чорнобильської катастрофи, включається 
до складу заробітної плати та підлягає 
оподаткуванню військовим збором (ЗІР). 

23. Сума соціальної допомоги 
по вагітності та пологам не підлягає 
оподаткуванню військовим збором (ЗІР). 
 

ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТ 
МОБІЛІЗОВАНИМ 
ПРАЦІВНИКАМ 

В черговий раз податківці 
«здивували» своїми «опусами»: у ресурсі 
ЗІР опубліковані роз’яснення, згідно з 
якими виплати мобілізованим 
працівникам у розмірі середнього 
заробітку все ж підлягають 
оподаткуванню ПДФО і ЄСВ! А пов’язано 
це з тим, що на сьогодні відсутній 
затверджений КМУ порядок 
відшкодування компенсаційних виплат з 
бюджету. 

Найсумніше в цій ситуації те, що і 
норма ПКУ, яка звільняє такі виплати від 
ПДФО, і норма Закону про ЄСВ, яка 
дозволяє не нараховувати ЄСВ, 
прописані таким чином, що компенсація 
понесених витрат бюджетом виступає 
умовою для застосування вказаних 
«пільг». 

Крім того, Закон України «Про 
військовий обов'язок і військову службу» 
від 25.03.1992р. №2232-XII, який 
передбачає компенсацію середнього 
заробітку за рахунок держави для 
громадян, призваних на військові збори 
або ж тих, що проходять військову 
підготовку,  не містить норми про те, що 
компенсація середнього заробітку 
мобілізованих також має здійснюватися 
за рахунок держави. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Трансфертне ціноутворення 

Операції з передачі товарів по 
договорам комісії не є 
контрольованими 

ДФСУ у листі від 19.08.2014р. 
N1991/6/99-99-19-02-02-15 вказала, що 
операції з передачі товарів від комітента 
до комісіонера (повіреного) не є 
контрольованими, оскільки право 
власності на ці товари до комісіонера не 
переходить. 

При цьому операції з надання 
комісійних послуг таким комісіонером 
особам, зазначеним у підпункті 39.2.1 
пункту 39.2 статті 39 Кодексу, підпадають 
під визначення контрольованих, якщо 
обсяг таких послуг за відповідний 
календарний рік дорівнює або перевищує 
50 мільйонів гривень (без урахування 
податку на додану вартість). 

Операції між постійним 
представництвом нерезидента та 
резидентом підпадають під 
визначення контрольованих  

Міндоходів у Листі від 15.05.2014р. 
№8645/6/99-99-19-02-02-15 висловило 
думку, згідно з якою здійснювані операції, 
однією із сторін яких виступає постійне 
представництво нерезидента, іншою - 
резидент, підпадають під визначення 
контрольованих як такі, що здійснюються 
з нерезидентом, якщо нерезидент є 
пов'язаною особою з резидентом або 
підпадає під дію пп. 39.2.1.2 ПКУ. 

Операції з перерахування 
постійним представництвом страхової 
премії та брокерської винагороди на 
рахунок головного офісу не підпадають 
під визначення контрольованих, у разі 
якщо такі операції здійснюються в межах 
однієї юридичної особи. 
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Контрагент «Договір про спільну 
діяльність» може бути стороною 
контрольованої операції 

Міндоходів у Листі від 10.04.2014р. 
№6481/6/99-99-19-03-02-15 висловило 
позицію, згідно з якою, якщо 
контрагентами операцій виступають 
договір про спільну діяльність без 
створення юридичної особи та особа 
(резидент чи нерезидент), яка є 
пов'язаною з учасником (учасниками) 
такого договору або особа-нерезидент, 
що зазначений у пп. 39.2.1.2 ПКУ, та 
обсяг операцій з кожним із них дорівнює 
або перевищує 50 млн грн. без ПДВ, то 
такі операції підпадають під визначення 
контрольованих. 

При цьому обов'язок подання звіту 
про контрольовані операції покладається 
на оператора договору про спільну 
діяльність. 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо обкладення податком на 
прибуток підприємств, які 
знаходяться у стадії ліквідації 

ДФС у Листі від 22.08.2014 р. N 
2758/7/99-99-19-02-02-17 зауважила, що 
підприємство, що підпадає під дію п.57.1 
ПКУ та розпочало процедуру ліквідації, 
припиняє сплачувати авансові внески у 
звітному місяці, у якому в установленому 
порядку органу Міндоходів подається 
ліквідаційний баланс. Нараховані таким 
платником авансові внески враховуються 
у зменшення задекларованих зобов'язань 
в останній декларації з податку на 
прибуток, що подається платником. 

Помилково та/або надміру 
сплачені суми грошового зобов'язання 
підлягають поверненню платнику	  
відповідно до п.43.1 ПКУ та ст. 301 
Митного кодексу України, крім випадків 
наявності у такого платника податкового 
боргу. 

Щодо оподаткування дивідендів, 
отриманих від платників фіксованого 
сільгоспподатку 

Листом ДФСУ від 01.08.2014р. 
№970/7/99-99-19-02-02-17 до з'ясування 
питання по суті з відповідними 
зацікавленими органами влади 
відкликано листи Міністерства доходів і 
зборів України від 25.12.2013 
N28240/7/99-99-15-02-01-17 та від 
20.06.2014 N14644/7/99-99-19-02-02-17. 

Нагадаємо, що в згаданих листах 
йшла мова про те, що 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. 

Податок на додану вартість 

Щодо включення до складу 
податкового кредиту сум ПДВ, 
сплачених постачальникам, що 
зареєстровані в АР Крим та м. 
Севастополі 

ДФСУ в листі від 30.07.2014р. 
№654/6/99-99-19-03-02-15 повідомляє, 
що положеннями чинної редакції Кодексу 
не передбачено обмежень щодо 
врахування таких витрат при обчисленні 
об'єкта оподаткування за умови, що такі 
витрати підтверджуються первинними 
документами, складеними за правилами 
ведення бухгалтерського обліку, та 
пов'язані із господарською діяльністю. 

У разі відмови продавця 
товарів/послуг надати податкову 
накладну або в разі порушення ним 
порядку її заповнення та/або порядку 
реєстрації в ЄРПН покупець таких 
товарів/послуг має право додати до 
податкової декларації за звітний 
податковий період заяву із скаргою на 
такого постачальника, яка є підставою 
для включення сум податку до складу 
податкового кредиту. 
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Нагадаємо, що у зв’язку із 
набранням чинності Законом про ВЕЗ 
«Криму», можливість застосування 
положень даного листа стає 
неактуальною. 

Про кількість знаків після коми у 
податковій накладній  

В листі від 12.08.2014р. 
№7323/10/26-15-11-01-6 ГУ Міністерства 
доходів і зборів у м.Києві відмітило, що 
вартісні показники податкової накладної 
повинні містити не більше двох знаків 
після коми (крім показника графи 7, якщо 
для нього інше передбачено чинним 
законодавством). При цьому Порядком 
не визначено обмеження щодо кількості 
знаків, яку можуть містити після коми 
кількісні показники, що зазначаються у 
графі 6 податкової накладної. 

Необхідною кількістю знаків після 
коми у кількісному показнику вважається 
така кількість, якої достатньо для вірного 
розрахунку вартісного показника у графах 
8-12 податкової накладної. 

Розрахунок вартісного показника, 
у якому внаслідок добутку показників 
граф 6 та 7 податкової накладної 
отримується число, у якому кількість 
знаків після коми перевищує два, 
вважається вірним, якщо з метою 
скорочення такої кількості знаків до 
другого знаку після коми округлення не 
призводить до збільшення такого знаку 
на «1» (одиницю). 

Щодо порядку заповнення додатку 6 
до податкової декларації 

В листі Міністерства доходів і 
зборів України від 25.02.2014р. 
№3981/5/99-99-19-04-02-16 відмічається, 
що Додаток Д6 до Декларації, в якому 
розшифровуються операції, які не є 
об’єктом оподаткування, операції з 
постачання послуг за межами митної 
території України, звільнені від 
оподаткування операції складається 
платником податку в розрізі 
контрагентів – платників податку на 
додану вартість із зазначенням 

загального обсягу пільгових операцій по 
такому контрагенту, здійснених в рамках 
окремої статті Кодексу за звітний період. 

Інформація про пільгові операції, 
які здійснювались платником податку з 
контрагентами – не платниками податку 
на додану вартість, не підлягає 
деталізації та відображається в 
додатку Д6 загальною сумою без 
відповідного розшифрування по 
контрагентах. 

Тобто, в додатку Д6 не потрібно 
деталізувати інформацію по операціях з 
фізичними особами, які не є суб’єктами 
підприємницької діяльності, а також з 
фізичними особами – підприємцями та 
юридичними особами, які не є 
зареєстрованими платниками податку на 
додану вартість. 

Оподаткування коштів, що 
спрямовуються на потреби армії через 
мобільних операторів 

В листі Міністерства доходів і 
зборів України від 21.05.2014р. № 
9043/6/99-99-19-04-02-15 розглядаються 
операції мобільного оператора по 
отриманню від клієнтів грошових коштів 
для подальшого їх направлення на 
рахунок в Державному казначействі 
України на потреби Міноборони. 

Контролюючий орган зазначає, що 
такі кошти, отримані та перераховані на 
рахунок в Державному казначействі 
України за дорученням інших осіб, не 
включаються до складу, відповідно, 
доходу та витрат при визначенні об'єкта 
оподаткування податком на прибуток 
підприємств, а також не є об'єктом 
оподаткування податком на додану 
вартість. 

При цьому послуги мобільного 
зв'язку, які надаються абонентам, є 
об'єктом оподаткування ПДВ, а тому при 
отриманні передоплати від абонентів за 
послуги мобільного зв'язку потрібно 
нараховувати податкові зобов'язання з 
ПДВ. 

При перерахуванні частини 
передплачених абонентами коштів за 
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дорученням таких абонентів 
Міністерству оборони України чи іншій 
неприбутковій організації, уповноваженій 
Міністерством оборони України, 
відбувається зменшення обсягу 
послуг мобільного зв'язку, які можуть 
отримати абоненти, а тому відповідно до 
пункту 192.1 статті 192 Кодексу 
підприємство повинне зменшити 
нараховані податкові зобов'язання за 
отриманою передоплатою від абонентів у 
частині тієї суми коштів, яка 
перераховується Міністерству оборони 
України чи іншій неприбутковій 
організації, уповноваженій Міністерством 
оборони України. 

Щодо віднесення до податкового 
кредиту сум ПДВ, сплачених у складі 
попередньої (авансової) плати за 
основні фонди, які не почали 
використовуватись в 
оподатковуваних операціях 

Міністерство доходів і зборів 
України в листі від 14.05.2014р. N 
8423/6/99-99-19-04-02-15 підтвердило, що 
право на нарахування податкового 
кредиту виникає незалежно від того, чи 
такі товари/послуги та основні фонди 
почали використовуватися в 
оподатковуваних операціях у межах 
господарської діяльності платника 
податку протягом звітного податкового 
періоду, а також від того, чи здійснював 
платник податку оподатковувані операції 
протягом такого звітного податкового 
періоду (абзац четвертий пункту 198.3 
статті 198 Кодексу). 

Новий перелік медичних виробів, 
поставка та імпорт яких 
оподатковується ПДВ за ставкою 7% 

З 10.09.2014р. вступив в дію 
Перелік 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, 
затверджений Постановою КМУ від 
03.09.2014р. №410. 

Перелік складається з 97 позицій 
найменувань медвиробів згідно УКТЗЕД. 

У податковій накладній можна вказати 
номер мобільного телефону 

ДФС у роз’ясненні вказала на те, 
що податкова накладна, в якій платником 
ПДВ зазначено номер мобільного 
телефону (за умови вірно заповнених 
всіх обов'язкових реквізитів та інших 
рядків), не вважається заповненою з 
порушеннями. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Оподаткування благодійної допомоги 
для проведення АТО 

02.09.2014р. ВРУ прийняла Закон 
України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
деяких питань оподаткування благодійної 
допомоги».  

Законом звільнено від 
оподаткування благодійну допомогу, 
яка надається у період проведення 
антитерористичної операції та після її 
завершення - до 31 грудня року, 
наступного за роком, у якому завершено 
антитерористичну операцію, 
благодійниками на користь таких 
учасників бойових дій: 
військовослужбовців (резервістів, 
військовозобов'язаних) та працівників 
Збройних Сил України, Національної 
гвардії України, Служби безпеки України, 
Служби зовнішньої розвідки України, 
Державної прикордонної служби України, 
осіб рядового, начальницького складу, 
військовослужбовців, працівників 
Міністерства внутрішніх справ України, 
Управління державної охорони України, 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, інших 
утворених відповідно до законів України 
військових формувань, які захищають 
(захищали) незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і беруть 
(брали) безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні 
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її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах 
антитерористичної операції, працівників 
підприємств, установ, організацій, які 
залучаються та беруть (залучалися та 
брали) безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районі її 
проведення у порядку, встановленому 
законодавством, а також на користь 
членів сімей таких учасників бойових дій, 
які зазнали поранення, контузії чи іншого 
ушкодження здоров'я, загинули під час 
участі в антитерористичної операції, 
участі в забезпеченні її проведення, 
померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення. 

Законом також надано податкові 
пільги зі сплати податку на прибуток 
суб'єктам господарювання, які надають 
благодійну допомогу учасникам 
антитерористичної операції, а також 
уточнено порядок надання та 
оподаткування благодійної допомоги 
волонтерами. 

Єдиний соціальний внесок 

Новий порядок обліку платників ЄСВ 

На офіційному веб-порталі ДФС в 
підрозділі «Проекти регуляторних актів» 
розділу «Регуляторна політика» розміщено 
проект наказу МФУ «Про затвердження 
Порядку обліку платників єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та Положення про реєстр 
страхувальників», а також аналіз 
регуляторного впливу цього акту. 

 

ІНШЕ 

Залік в ЗЕД заборонено 

Постановою правління 
Національного банку України від 
28.08.2014р. №534 «Про внесення змін 
до постанови Правління Національного 
банку України від 20 серпня 2014 року N 

515» встановлено, що у зв'язку із 
запровадженням вимоги щодо 
обов'язкового продажу на 
міжбанківському валютному ринку 
України надходжень в іноземній валюті із-
за кордону в розмірі 100% уповноважені 
банки не можуть знімати з контролю 
експортні операції клієнтів на підставі 
документів про припинення 
зобов'язань зарахуванням зустрічних 
однорідних вимог. 

Документи, які підтверджують призов 
під час мобілізації 

В листі від 21.08.2014 р. 
N322/2/7142 Головним управлінням 
оборонного та мобілізаційного 
планування Генерального штабу 
Збройних Сил України було вказано, що 
документом, який підтверджує призов та 
проходження військової служби 
військовослужбовцем у особливий 
період, а також підтверджує призов під 
час мобілізації резервістів та 
військовозобов'язаних, є військовий 
квиток, в якому в відповідних розділах 
здійснюються службові відмітки. 

Також документами, які 
підтверджують призов 
військовозобов'язаних на військову 
службу під час мобілізації, можуть бути 
довідка про призов 
військовозобов'язаного на військову 
службу, видана військовим комісаріатом 
або військовою частиною, а для 
резервістів - витяг із наказу або довідка 
про зарахування до списків військової 
частини, які видаються військовою 
частиною. 

Початком військової служби 
військовозобов'язаних є день призову на 
військову службу у районному 
військовому комісаріаті, а для резервістів 
- день зарахування до списків особового 
складу військової частини, про що 
робиться відповідний запис до 
військового квитка. 

Закінченням військової служби для 
резервістів та військовозобов'язаних є 
день виключення військовослужбовців із 
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списків особового складу військової 
частини, про що робиться відповідний 
запис до військового квитка. 

Обмеження щодо проведення 
перевірок  

Як відомо, Верховною Радою 
України було прийнято Закон України 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2014 
рік» від 31.07.2014 №1622 (далі – Закон 
№ 1622), статтею 31 якого, зокрема, 
установлено, що перевірки підприємств, 
установ та організацій, фізичних осіб-
підприємців контролюючими органами 
(крім Державної фіскальної служби 
України здійснюються протягом серпня ̶ 
грудня 2014 року виключно з дозволу 
Кабінету Міністрів України або за заявкою 
суб’єкта господарювання щодо його 
перевірки,  

В листі Виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності від 07.08.2014 р. 
№ 2.4-17-2056 повідомляється, що 
встановлені статтею 31 Закону №1622 
обмеження на органи Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати 
працездатності не поширюються. 

Види електронних грошей в Україні 

За даними НБУ, станом на 
09.09.2014р. в Україні діють наступні 
системи електронних грошей, правила 
яких узгоджені з НБУ: 

- НСМЕП (Національна система 
масових електронних платежів); 

- "Максі" (емітент ПАТ "АЛЬФА-
БАНК"); 

- "MoneXy" (емітент ПУАТ 
"ФІДОБАНК"); 

- "ГлобалМані" (емітент - ПАТ 
"Ощадбанк"); 

- Visa International. 
 
 

Щодо обкладення ПДФО гарантійних 
платежів за договором оренди 

Міндоходів у Листі від 01.09.2014р. 
№8169/10/26-15-17-01-07 зазначило, 
якщо за договором оренди підприємство 
перераховує фізособі-орендодавцю 
поточний і гарантійний (за останній 
місяць оренди) платежі, податок на 
доходи, за ставкою, визначеною в ст. 167 
ПКУ, орендар зобов'язаний утримати з 
усієї суми платежу, тобто і з суми 
гарантійного платежу за останній місяць 
оренди. 

При цьому при поверненні 
орендодавцем гарантійного платежу 
орендар, виконуючи функції податкового 
агента (пп. 170.1.2 ПКУ), має право 
здійснити перерахунок суми 
нарахованого орендодавцю доходу, на 
підставі пп. 169.4.3 ПКУ. 

Ціна договору має бути визначена в 
гривнях 

Листом від 02.09.2014 № 3723-
08/30327-07 Мінекономіки зауважило, що 
внутрішньодержавний обіг інших товарів 
(послуг) має здійснюватися за цінами 
(тарифами), установленими у валюті 
України, із перерахуванням імпортної 
частини ціни (тарифу) в національну 
грошову одиницю. 

З 11.09.2014р. СГД можуть отримувати 
інвалютні кредити не тільки для 
оплати своїх зовнішньоекономічних 
зобов'язань, але і для використання 
на українському внутрішньому ринку 

Відповідна норма закріплена 
Постановою НБУ «Про внесення зміни до 
постанови Правління НБУ від 20.08.14 р 
№515» від 09.09.14р. № 557. 

Щодо тривалості робочого часу 

Вiдповiдно до статтi 53 КЗПП 
напередоднi святкових і неробочих днiв 
(стаття 73) тривалiсть роботи працiвникiв, 
крiм працiвникiв, зазначених у статтi 51 
цього Кодексу, скорочується на одну 
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годину як при п’ятиденному, так і при 
шестиденному робочому тижні. 

У статтi 53 КЗПП йдеться про 
скорочення тривалостi не робочого 
часу, а роботи. Тобто, оплата працi 
зберiгається в розмiрi повної тарифної 
ставки, повного окладу. 

Враховуючи вищезазначене, 
норма статтi 53 КЗПП поширюється на 
працiвникiв, якi працюють за п’ятиденним 
чи шестиденним робочим тижнем з 
установленою законодавством нормою 
робочого часу. Для працiвникiв, якi 
працюють на умовах неповного робочого 
часу, ця норма не застосовується, тобто 
тривалiсть їх роботи напередоднi 
святкових і неробочих днiв не 
скорочується на одну годину. 

З таким роз’ясненням можна 
ознайомитись у Листі Мінсоцполітики від 
28.08.2014р. №395/13/116-14. 

НБУ дозволив отримувати виручку від 
контрагентів з Криму в гривні 

Такий дозвіл НБУ поширив 
електронним повідомленням від 
15.09.2014р. №29-213/51623. 

Так, враховуючи припинення 
діяльності українських банківських 
установ та їх відокремлених підрозділів 
на території АР Крим, з метою 
забезпечення в умовах тимчасової 
окупації території АР Крим отримання 
резидентами належних їм коштів за 
продукцію, роботи, послуги за 
договорами з контрагентами з АР Крим, 
уповноважений банк має право 
зарахувати на рахунок резидента-
отримувача кошти в гривнях, що 
надійшли через кореспондентські 
рахунки іноземних банків (крім банків, 
що розташовані та/або здійснюють свою 
діяльність на території АР Крим) в 
гривнях, відкриті в уповноважених 
банках, за продукцію, роботи, послуги на 
підставі відповідних договорів з 
контрагентами з АР Крим. 
Уповноважений банк зобов'язаний 
перевіряти правомірність надходження 
коштів в гривнях на користь резидента 

від контрагента з АР Крим на підставі 
відповідного договору аналогічно до 
порядку, встановленого пунктом 4.2 та 
розділом 7 Положення про відкриття та 
функціонування в уповноважених банках 
України рахунків банків-кореспондентів в 
іноземній валюті та в гривнях. 

Громадян із зони АТО можна 
оформити на роботу за сумісництвом 
максимум на півставки 

Таке роз’яснення фігурує у Листі 
Мінфіну від 01.09.14р №31-08040-06-
3/22381 «Про працевлаштування 
громадян із зони АТО». 

Оскільки у більшості випадків при 
переміщенні громадян із зони АТО їх 
трудові книжки залишаються на 
підприємствах, які розміщені у цій зоні. 
На місці прибуття працевлаштування 
таких громадян без трудових книжок 
можливе лише на умовах сумісництва. 

Відповідно до постанови КМУ від 
03.04.93р. №245 загальна тривалість 
роботи за сумісництвом протягом місяця 
не повинна перевищувати половини 
місячної норми робочого часу. 

Тобто такі громадяни не можуть 
працевлаштуватися на повну норму 
робочого часу та отримувати заробітну 
плату за повний робочий місяць. 

З 23 вересня обов’язковому продажу 
підлягає 75% валютної виручки 

Така вимога викладена у 
Постанові НБУ від 22.09.2014р. №591. 

Крім того, Постановою закріплені 
наступні нововведення: 

- Дозволяється здійснювати 
операції з продажу готівкової іноземної 
валюти одній особі в один операційний 
(робочий) день у сумі, що не перевищує в 
еквіваленті 3000 гривень у межах однієї 
банківської установи. 

Дане обмеження не поширюється 
на випадок проведення такої операції 
банком з фізичною особою-резидентом у 
разі одночасного дотримання таких умов: 
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∗ ФО купує готівкову іноземну 
валюту та використовує її виключно на 
цілі виконання власних зобов'язань в 
іноземній валюті за кредитним 
договором, укладеним з уповноваженим 
банком-кредитором; 

∗ банк здійснює продаж 
готівкової іноземної валюти в сумі, що не 
перевищує обсяг зобов'язань в іноземній 
валюті фізичної особи-позичальника за 
кредитним договором. Банк зобов'язаний 
забезпечити контроль за неухильним 
дотриманням фізичною особою-
позичальником вимоги щодо цільового 
використання купленої готівкової 
іноземної валюти"; 

- Забороняється 
проведення таких операцій в 
іноземній валюті: 

∗ зі здійснення розрахунків за 
імпортними операціями без увезення 
товару на територію України; 

∗ зі здійснення платежів за 
імпортними договорами, за якими 
продукція була ввезена на територію 
України та здійснено митне оформлення 
на підставі ввізної митної декларації, 
дата оформлення якої перевищує 180 
днів; 

∗ з повернення за кордон 
коштів, отриманих іноземними 
інвесторами за операціями щодо 
продажу поза межами фондових бірж 
цінних паперів українських емітентів, крім 
державних облігацій України; 

∗ з повернення за кордон 
коштів, отриманих іноземними 
інвесторами за операціями щодо 
продажу корпоративних прав юридичних 
осіб, що не оформлені акціями; 

∗ з повернення за кордон 
іноземному інвестору дивідендів (крім 
випадків повернення дивідендів за 
цінними паперами, що обертаються на 
фондових біржах); 

∗ на підставі індивідуальних 
ліцензій Національного банку України 
(крім випадків здійснення операцій на 
підставі індивідуальних ліцензій на 
розміщення валютних цінностей на 
рахунках за межами України, виданих 

Національним банком України 
юридичним особам). 

Операції, на які не поширюється 
заборона здійснення розрахунків за 
імпортними операціями без увезення 
товару на територію України 

НБУ в Електронному повідомленні 
від 23.09.2014р. №29-209/53878 вказав, 
на які операції не поширюється заборона 
проведення розрахунків в ІВ за 
імпортними операціями без увезення 
товару на територію України: 

• з оплати туристичних, 
транспортних та комунікаційних послуг 
резидентами за наявності в них 
відповідних ліцензій (дозволів); 

• з оплати транспортних послуг 
резидентами – експедиторами; 

• з оплати банками власних 
зобов’язань, пов’язаних зі сплатою коштів 
банкам-кореспондентам, міжнародним 
системам зв’язку, у тому числі 
інформаційним агенціям REUTERS, 
SWIFT, BLOOMBERG за користування їх 
послугами; 

• з оплати власних зобов’язань 
банків – членів міжнародних платіжних 
систем, пов’язаних з організацією та 
забезпеченням розрахунків з 
використанням цих платіжних систем. 

Технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів підприємства 

Мінінфраструктури у Листі від 
30.11.2012р. №12242/25/10-12 нагадало 
про те, що основоположними в питаннях 
технічного обслуговування (ТО) і ремонту 
транспортних засобів (ТЗ) є положення, 
що наведені в експлуатаційній 
документації ТЗ як щодо визначень, так і 
щодо обсягів й періодичності 
виконуваних робіт. 

Питання розмежування процесів і 
операцій з ТО та ремонту випливають з 
правових норм ПКУ. Визначення 
запитаних термінів наведено в таких 
документах: 
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• Положення про технічне 
обслуговування і ремонт дорожніх 
транспортних засобів автомобільного 
транспорту, затверджене наказом 
Міністерства транспорту України від 
30.03.98р. №102; 

• Правила надання послуг з 
технічного обслуговування і ремонту 
автомобільних транспортних засобів, 
затверджені наказом Міністерства 
транспорту України від 11.11.02р. №792. 

Про віднесення витрат чи до ТО, 
чи до ремонту зазначено в пункті 24 
Правил. 

Відповідно до пункту 3.16 
Положення і додатка Г до нього	  заміна 
лише аналогічного двигуна як базового 
агрегату є поточним ремонтом. 

Щодо норм списання палива 

Мінінфраструктури у Листі від 
17.02.2014р. №1545/25/10-14 зауважило 
на тому, що Наказ Міністерства 
транспорту України від 10.02.98р. №43 
«Про затвердження Норм витрат палива і 
мастильних матеріалів на 
автомобільному транспорті» 
застосовують, зокрема, суб'єкти 
господарювання незалежно від форми 
власності. 

Щодо державної реєстрації орган 
повідомив, що листами Міністерства 
юстиції України від 26.04.2006р. №24-38-
37 та від 10.07.2012р. №2198.0.33-12/10.2  
визначено, що Наказ №43 є актом 
нормативно-технічного характеру та 
відповідно до підпункту "е" пункту 5 
Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади, 
затвердженого постановою КМУ України 
від 28.12.92р. №731, державній 
реєстрації в Міністерстві юстиції України 
не підлягає і є чинним без такої. 

Про перевезення вантажів легковим 
автомобілем 

Мінінфраструктури у Листі від 
30.09.2013р. №11094/25/10-13 

зауважило, що відповідно до Переліку 
документів, необхідних для здійснення 
перевезення вантажу автомобільним 
транспортом у внутрішньому сполученні, 
затвердженого постановою КМУ від 
25.02.2009р. №207, водій юридичної 
особи, що здійснює вантажні 
перевезення для власних потреб, 
повинен мати накладну або інший 
документ, який підтверджує право 
власності на вантаж. 

Обмеження готівкових розрахунків 
стосується виплати дивідендів 

НБУ у Листі  від 01.08.2014р. №11-
117/41539 роз'яснив деякі питання 
застосування окремих положень 
постанови Правління НБУ від 
06.06.2013р. №210 «Про встановлення 
граничної суми розрахунків готівкою». 

Так, оскільки вимоги щодо 
обмеження готівкових розрахунків 
фізичної особи з підприємством 
(підприємцем) стосуються розрахунків за 
правочинами, предметом яких є будь-які 
матеріальні та нематеріальні блага, які 
можуть бути оцінені в грошовій формі, у 
тому числі розрахунків за договорами, 
пов'язаними з корпоративними правами, 
наданням чи поверненням позики, 
виплатою неустойки, виплата дивідендів 
готівкою протягом одного дня 
підприємству (підприємцю) обмежується 
в розмірі 10 000 гривень, а фізичній особі 
у розмірі 150 000 гривень. 

На підприємствах, у разі потреби 
тимчасової заміни касира або відсутності 
посади касира, виконання його обов'язків 
може покладатися за письмовим наказом 
керівника на бухгалтера (у тому числі 
залученого на договірних засадах) або 
іншого працівника, з укладанням 
договору про повну матеріальну 
відповідальність. При цьому підпис 
керівника на видаткових касових 
документах має бути обов'язково. 

Крім того, що керівник, за 
наявності на підприємстві посад 
головного бухгалтера та касира, не має 
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права одноосібно підписувати касові 
документи. 

Водночас, у разі відсутності на 
підприємстві інших працівників, керівник 
має право підписувати касові документи 
одноосібно, як керівник підприємства. 

Податкове зобов'язання 
вважатиметься виконаним з дня 
зарахування коштів на єдиний 
казначейський рахунок 

ДФС у в Листі від 13.08.2014р. 
№1128/5/99-99-20-03-01-16 роз'яснила, 
що відповідно до ч. 5 ст. 45 Бюджетного 
кодексу України податки і збори 
(обов'язкові платежі) та інші доходи 
державного бюджету визнаються 
зарахованими до державного бюджету з 
дня зарахування коштів на єдиний 
казначейський рахунок державного 
бюджету України. 

Виконанням податкового обов'язку 
визнається сплата в повному обсязі 
платником відповідних сум податкових 
зобов'язань у встановлений податковим 
законодавством строк (п.38.1 ПКУ). 

Тому податкове зобов'язання 
вважатиметься виконаним з дня 
зарахування сплачених коштів на єдиний 
казначейський рахунок. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Придбані активи не є 
кваліфікаційними 

В Ухвалі Житомирського 
апеляційного адміністративного суду від 
21.08.2014 №806/43/14 зазначається, що 
відсотки за кредитами включаються до 
складу витрат суб’єкта господарювання 
лише в тому випадку, якщо витрати не 
включені до собівартості кваліфікаційних 
активів відповідно до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку. 

Кваліфікаційним активом згідно з 
П(С)БО 31) є актив, який обов’язково 
потребує суттєвого часу для його 
створення. 

Пунктом 3 П(С)БО 31 
передбачено, що собівартість 
кваліфікаційного активу (витрати на 
створення кваліфікаційного активу) 
включає в себе витрати на придбання, 
будівництво, створення, виготовлення, 
виробництво, вирощування і доведення 
кваліфікаційного активу до стану, у якому 
він придатний для використання із 
запланованою метою або продажу. 

Активи ж, придбані 
підприємством-позивачем за кредитні 
кошти, не можуть вважатися 
кваліфікаційними активами, оскільки 
вони ним не створюються, а 
придбаваються у вигляді, придатному 
для їх експлуатації. Кожний з цих 
активів є окремим об’єктом основних 
засобів, придатним для самостійної 
експлуатації з моменту придбання та 
таким, що не потребує будь-яких 
подальших витрат зі створення 
(виготовлення, виробництва, тощо). 

Отже, на думку суду, системний 
аналіз П(С)БО 31 свідчить, що активи, які 
готові для використання із запланованою 
метою (тобто такі, що не потребують 
будь-якого дообладнання, добудови, 
тощо) являються некваліфікаційними 
активами, а тому підприємством 
правомірно включено відсотки за 
кредитами до складу витрат. 

Заміна кредитора у зобов’язанні після 
прийняття судового рішення  

В Постанові ВСУ від 19.08.2014 
№3-56гс14 зазначається, що, з одного 
боку, відступлення права вимоги є 
договірною передачею вимог первісного 
кредитора новому кредиторові та 
відбувається на підставі укладеного між 
ними правочину. При цьому заміна 
кредитора саме у зобов’язанні 
допускається протягом усього часу 
існування зобов’язання, якщо це не 
суперечить договору та не заборонено 
законом. Отже, наявність судового 
рішення про задоволення вимог 
кредитора, яке не виконано боржником, 
не припиняє зобов’язальних 
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правовідносин сторін договору. Тому 
заміна кредитора у зобов’язанні шляхом 
відступлення права вимоги із 
зазначенням у договорі обсягу 
зобов’язання, яке передається, на стадії 
виконання судового рішення не обмежує 
цивільних прав учасників спірних 
правовідносин і не впливає на 
правомірність цесії. 

З іншого боку, заміна кредитора у 
зобов’язанні, як і саме зобов’язання, є 
інститутом цивільного права, а відносини, 
пов’язані з виконанням судового рішення, 
характеру цивільно-правових не мають. 

А тому заміна стягувача на стадії 
виконання рішення суду може 
відбуватися лише на підставі та у 
порядку, передбаченому, Законом 
України «Про виконавче провадження» 
від 21.04.1999 № 606-XIV (далі — Закон 
№ 606) та статтею 25 Господарського 
процесуального кодексу України (ГПК), 
яка регулює питання процесуального 
правонаступництва. 

Зокрема, частиною п’ятою статті 8 
Закону № 606 визначено, що у разі 
вибуття однієї із сторін держвиконавець з 
власної ініціативи або за заявою сторони, 
а також сама заінтересована сторона 
мають право звернутися до суду із 
заявою про заміну сторони її 
правонаступником. Для правонаступника 
усі дії, вчинені до його вступу у виконавче 
провадження, обов’язкові тією мірою, 
якою вони були б обов’язковими для 
сторони, яку правонаступник замінив. 

Тобто питання заміни сторони її 
правонаступником (у тому числі й у 
разі заміни кредитора у зобов’язанні), 
після ухвалення судового рішення та 
на стадії його виконання вирішується 
виключно судом. 

 

 

 

 

Сплата податку не за тим кодом 
бюджетної класифікації не є 
несвоєчасною сплатою 

Такого рішення дійшов ВАСУ в 
Ухвалі від 14.05.2014 №К/800/34547/13. 

Так, аналіз норм Бюджетного 
кодексу України дає підстави для 
висновку, що всі податкові надходження, 
справляння яких передбачено 
законодавством України, є доходами 
бюджету. Податки і збори (обов’язкові 
платежі) визнаються зарахованими до 
держбюджету з дня зарахування на 
єдиний казначейський рахунок. З дати 
ініціювання підприємством сплати 
необхідної суми грошового зобов’язання 
до державного бюджету відбулось 
вилучення частини майна (коштів) 
підприємства, призначеної для сплати до 
бюджету як податку, у зв’язку з чим 
конституційний обов’язок цього 
підприємства був виконаний. 

Таким чином, помилкове 
визначення платником податку коду 
бюджетної класифікації в платіжному 
дорученні	  не є правовою підставою для 
висновку про несплату	  ним необхідної 
суми податку у визначений строк 
(заниження податку) та, як наслідок, для 
застосування штрафних (фінансових) 
санкцій. 

 



У	  ВИПУСКУ:	   

 

 

Шановні партнери та колеги! 
 

Звертаємо Вашу увагу, що в минулому місяці для багатьох 
наших клієнтів були актуальними питання, пов'язані із 
порядком оподаткування виплат працівникам за 
роз’їзний характер робіт.  
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


