
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

ОГЛЯД 
ЗАКОНОДАВСТВА 
ТА СУДОВОЇ 
ПРАКТИКИ 

ЗМІНИ  
У ЗАКОНАХ 

СУДОВА 
ПРАКТИКА 

АНАЛІТИКА 

АКТУАЛЬНІ 
ПИТАННЯ 

Жовтень 2014 р. 



  
  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2 
	  

Огляд 
законодавства та 
судової практики 
Жовтень 2014 

 

	  

У ВИПУСКУ: 
Система електронного 
адміністрування ПДВ ............................ 2 

Військовий збір. Тема не втрачає 
актуальності .......................................... 3 

Оподаткування виплат 
мобілізованим працівникам ................. 4 

Роз’яснення контролюючих органів . 5 

Податок на прибуток підприємств .... 5 

Податок на додану вартість .............. 6 

Податок на доходи фізичних осіб ....... 9 

Єдиний соціальний внесок ....................... 9 

Інше ......................................................... 10 

Судова практика .................................. 15 

 

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО 
АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 

29.10.2015р. опубліковано 
Порядок електронного адміністрування 
податку на додану вартість, 
затверджений Постановою КМУ від 16 
жовтня 2014р. №569. 

Пропонуємо Вашій увазі основні 
нюанси СЕА ПДВ, яка впроваджується з 
01.01.2015р.: 

1. Держказначейство за 
реєстром від ДФС до 25.12.2014р. 
безоплатно відкриває платникам ПДВ 
рахунки в СЕА ПДВ. ДФС має довести 
реквізити рахунків до платників. 

2. Платник податку має право 
зареєструвати ПН та/або РК в ЄРПН на 
суму податку (SНакл), обчислену за такою 
формулою: 

SНакл = SНаклОтр + SМитн + S
ПопРах - SНаклВид - SВідшкод -

 SПеревищ 
Де: 

S НаклОтр - загальна сума 
податку за отриманими платником ПН, 
зареєстрованими в ЄРПН; 

S Митн - загальна сума податку, 
сплаченого платником при ввезенні 
товарів на митну територію України; 

S ПопРах - загальна сума 
поповнення рахунку в СЕА ПДВ з 
власного поточного рахунку платника; 

S НаклВид - загальна сума 
податку за виданими платником ПН, 
зареєстрованими в ЄРПН; 

S Відшкод - загальна сума 
податку, заявлена платником до 
бюджетного відшкодування; 

S Перевищ - загальна сума 
перевищення податкових зобов'язань, 
зазначених платником у поданих 
податкових деклараціях над сумою 
податку, що міститься в складених таким 
платником ПН, зареєстрованих в ЄРПН. 

3. Якщо сума, обчислена 
відповідно до Формули, є меншою, ніж сума 
податку в ПН, яку платник податку повинен 
зареєструвати в ЄРПН, такий платник 
перераховує необхідну суму коштів з 
поточного рахунка на електронний 
рахунок. 

4. Платник податку має право 
отримувати у ДФС інформацію про стан 
рахунка, а також суму податку, на яку він 
має право зареєструвати ПН та/або РК в 
ЄРПН. 

5. РК, складений 
постачальником товарів (послуг) до ПН, яка 
видана їх отримувачу - платнику податку, 
підлягає реєстрації в ЄРПН: 

- постачальником (продавцем) 
товарів (послуг), якщо передбачається 
збільшення суми компенсації їх вартості на 
користь такого постачальника або якщо 
коригування кількісних та вартісних 
показників у підсумку не змінює суму 
компенсації; 

- отримувачем (покупцем) товарів 
(послуг), якщо передбачається зменшення 
суми компенсації вартості товарів (послуг) 
їх постачальнику, для чого постачальник 
надсилає складений РК отримувачу. При 



  
  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3 
	  

Огляд 
законодавства та 
судової практики 
Жовтень 2014 

 

цьому постачальник товарів (послуг) має 
право зменшити суму податкових 
зобов'язань за таким РК після його 
реєстрації в ЄРПН отримувачем. 

6. Суми податку, зазначені в 
податкових деклараціях з податку, 
перераховуються до бюджету та/або на 
спеціальний рахунок з електронного 
рахунка платника податку. 

7. Розрахунок з бюджетом у 
зв'язку з поданням уточнюючого розрахунку 
відповідно до п.50.1 ПКУ, сплата 
податкових зобов'язань, визначених 
контролюючим органом відповідно 
до підпунктів 54.3.1,54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 
пункту 54.3  ПКУ, та сплата передбачених 
таким Кодексом штрафних санкцій і пені 
здійснюються платником податку з 
поточного рахунка до відповідного 
бюджету. 

8. Помилково та/або надміру 
зараховані кошти до бюджету 
повертаються платнику податку на 
поточний рахунок у порядку, 
визначеному статтею 43 ПКУ. 

9. У разі анулювання 
реєстрації платника податку залишок 
коштів на його електронному рахунку 
перераховується до бюджету, а такий 
рахунок закривається. 

У Листі від 26.09.2014р. 
№4137/6/99-99-19-03-01-15 ДФС 
зауважила, що надміру зараховані кошти 
на рахунок у СЕА ПДВ можуть бути 
використані в подальшому для реєстрації 
ПН в ЄРПН та сплати сум податкових 
зобов'язань, визначених у податковій 
декларації з ПДВ. 

 Суми бюджетного відшкодування, 
від'ємного значення суми, розрахованої 
згідно з пунктом 200.1 ПКУ, та залишок 
від'ємного значення попередніх звітних 
(податкових) періодів після бюджетного 
відшкодування, заявлені за звітні 
податкові періоди до 1 січня 2015 року, 
не можуть враховуватись у СЕА ПДВ. 

Суми бюджетного відшкодування, 
заявлені платниками ПДВ за звітні 
(податкові) періоди до 1 січня 2015 року, 
підлягають відшкодуванню у порядку, 
встановленому відповідно до статті 200 

Кодексу у редакції, що діяла станом на 31 
грудня 2014 року. 

 

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР. ТЕМА НЕ 
ВТРАЧАЄ АКТУАЛЬНОСТІ 

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

1. Якщо цивільно-правовий 
договір укладено з ФО, яка провадить 
незалежну професійну діяльність то 
нараховані (виплачені) доходи за 
виконання певних робіт (послуг) не є 
об’єктом оподаткування військовим збором. 
Ця норма не застосовується, якщо 
відносини за цивільно-правовим договором 
фактично є трудовими, а сторони договору 
можуть бути прирівняні до працівника чи 
роботодавця (ЗІР).  

2. Сума відшкодувань 
моральної шкоди найманим працівникам у 
зв’язку з рішенням суду не є об’єктом 
оподаткування військовим збором (ЗІР). 

3. Плату за навчання 
найманого працівника у навчальному 
закладі	  слід розглядати як інші виплати та 
винагороди, які нараховуються 
(виплачуються, надаються) платнику у 
зв’язку з трудовими відносинами. 
Вона	  оподатковується військовим збором 
(ЗІР). 

4. Доходи, отримані у вигляді 
додаткового блага, не оподатковуються 
військовим збором. Водночас у разі 
надання роботодавцем працівнику 
матеріальних чи нематеріальних благ, 
послуг, інших видів доходів, які пов’язані з 
виконанням обов’язків трудового найму, 
зумовлених умовами трудового договору 
(контракту) чи передбаченого нормами 
колективного договору, та входять до 
складової заробітної плати, визначеної 
ст. 2 Закону України від 24 березня 1995 
року № 108/95-ВР «Про оплату праці», 
такий дохід оподатковується військовим 
збором на загальних підставах (ЗІР). 
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ОПОДАТКУВАННЯ ВИПЛАТ 
МОБІЛІЗОВАНИМ 
ПРАЦІВНИКАМ 

Як відомо, до недавнього часу 
виплати середнього заробітку 
мобілізованим працівникам не 
оподатковувалися ПДФО та ЄСВ на 
підставі змін, внесених до ПКУ та Закону 
про ЄСВ. 

Наразі «пільгові» норми 
залишилися чинними, але, як то часто 
буває, податківці надали своє бачення 
питання оподаткування середнього 
заробітку мобілізованих. Так, спираючись 
на відсутність у Законі про держбюджет 
статті відповідних видатків на 
компенсаційні виплати та на відсутність 
затвердженого КМУ порядку компенсації, 
податківці закликали оподатковувати 
вказані виплати і ПДФО, і ЄСВ. При 
цьому фіскали «милостиво» запевнили, 
що штрафи до роботодавців, які 
здійснять відповідний перерахунок та 
доплатять податки в бюджет, 
застосовуватися не будуть. 

Абсурдність ситуації полягає у 
тому, що у діючих нормах законодавства 
чітко вказано, що виплати мобілізованим 
працівникам не підлягають 
оподаткуванню ЄСВ та ПДФО, однак, при 
перевірках податківці стовідсотково 
будуть «просувати» свою позицію. Так, 
тепер для кожного роботодавця постає 
проблема прийняття вольового рішення: 
оподаткувати виплати і спати спокійно 
(теоретично: адже, якщо компенсація з 
бюджету все ж колись надійде, то 
необхідно буде знов перераховувати 
минулі періоди, крім того, фактично 
мобілізованим працівникам при такому 
підході не оплачується частина їх доходу, 
що може бути кваліфіковано, як 
порушення трудового законодавства) або 
ж керуватися нормами діючого 
законодавства, не оподатковувати 
виплати та потихеньку готуватися до 
судової тяганини з «покращувачами». 

Далі пропонуємо Вашій увазі 
останні роз’яснення податківців з питання 

оподаткування виплат мобілізованим 
працівникам. 

ДФС Листом від 29.09.2014р. 
№5655/7/99-99-17-03-01-17 відкликала 
спільний лист ДФС та ПФУ від 
22.07.2014р. №127/7/99-99-17-03-01-17-
№19426/05-10 про надання роз'яснень 
щодо нарахування та відображення у 
Звіті про ЄСВ сум нарахованого 
середнього заробітку мобілізованим 
працівникам, призваним на військову 
службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, у зв’язку з тим, що в 
додатку 3 «Розподіл видатків Державного 
бюджету України на 2014 рік» до Закону 
України від 16 січня 2014 року №719-VII 
«Про Державний бюджет на 2014 рік» 
компенсаційних виплат у межах 
середнього заробітку мобілізованим 
працівникам, призваним на військову 
службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, з бюджету не 
передбачено та на сьогодні відсутній 
порядок відшкодування таких виплат з 
бюджету в порядку, визначеному КМУ 

Оскільки відсутній порядок 
відшкодування компенсаційних 
виплат з бюджету в межах середнього 
заробітку працівників, призваних на 
військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, 
страхувальник при нарахуванні таким 
працівникам середнього заробітку має 
виконувати усі покладені на нього 
Законом про ЄСВ функції. 

Виходячи із зазначеного, у Звіті 
суми нарахованого середнього заробітку 
мобілізованим працівникам, призваним 
на військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, 
відображаються на загальних підставах. 

При цьому при перерахунку 
страхувальником середнього заробітку 
зазначеним працівникам за попередній 
період фінансові санкції за таке 
донарахування єдиного внеску не 
застосовуються. Підставою для 
незастосування фінансових санкцій є 
форма військового квитка, визначена 
Указом Президента України від 25 травня 
1994 року №263/94 «Про Положення про 
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військовий квиток рядового, 
сержантського і старшинського складу та 
Положення про військовий квиток 
офіцера запасу» (копія), та довідка про 
призов військовозобов'язаного на 
військову службу, видана військовим 
комісаріатом або військовою частиною 
(копія). 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, згідно якого відповідальність 
застосовуватись не буде якщо сума 
недоплати ПДФО, яка виникла у 
результаті здійсненого перерахунку сум 
нарахованих доходів у вигляді 
середнього заробітку працівників, 
призваних на військову службу за 
призовом під час	  мобілізації погашена 
роботодавцем. Підставою для 
незастосування відповідальності є форма 
військового квитка, (копія), та довідка про 
призов військовозобов’язаного на 
військову службу, видана військовим 
комісаріатом або військовою частиною 
(копія). 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо віднесення витрат на оплату 
винагороди посередникам до складу 
витрат 

Міндоходів у Листі від 30.05.2014р. 
№10316/5/99-99-19-02-02-16 акцентувало 
увагу на деяких моментах віднесення  
витрат на оплату винагороди 
посередникам до складу податкових. 

Так, у разі якщо витрати на оплату 
винагород посередникам можна 
розподілити на окремі об'єкти запасів, 
такі витрати включаються до 
собівартості таких запасів. 

Щодо погашення боржником 
заборгованості перед поручителем за 
товари, то з урахуванням норм п. 153.4 
ПКУ така виплата на користь поручителя 
не відображається у складі витрат в 

податковому обліку платника податку. 
Сума винагороди за договором поруки 
враховується у податковому обліку у 
складі собівартості відповідних запасів. 

У разі придбання основних засобів 
сума винагороди за договором поруки 
включається до складу інших витрат. 

Витрати на сертифікацію 
імпортованої продукції відносяться до 
собівартості реалізованих товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг у складі 
загальновиробничих витрат. 

Безоплатно отримані товари та 
собівартість 

Інформаційно-комунікаційний 
відділ Головного управління Міндоходів у 
Тернопільській області вказав на те, що 
оскільки собівартість реалізованих 
товарів, виконаних робіт, наданих послуг 
формується за рахунок витрат, 
здійснюваних платником податку для 
провадження господарської діяльності 
платника податку, факт проведення яких 
підтверджено первинними документами, 
то	  вартість безоплатно отриманих 
товарів (сировини та матеріалів, що 
утворюють основу виготовленого товару, 
виконаної роботи, наданої послуги) не 
враховується при формуванні 
собівартості.	  	  

Витрати на придбання ПММ та ремонт 
для ТЗ, отриманого в безоплатне 
користування, не враховуються при 
визначенні об'єкта оподаткування 

Податківці у ресурсі «ЗІР» вказали 
на те, що у разі використання 
транспортного засобу за договором 
позички платник податку - користувач 
повинен віднести до складу інших 
доходів, що враховуються при обчисленні 
об'єкта оподаткування, вартість 
безкоштовно отриманих послуг з 
використання транспортного засобу іншої 
особи. Витрати на придбання ПММ для 
такого транспортного засобу і на його 
ремонт не враховуються платником 
податку при визначенні об'єкта 
оподаткування. 
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Щодо скасування пільгового 
оподаткування 

ДФС у Листі від 18.09.2014р. 
№3775/6/99-99-19-02-02-15 зазначила, 
що відповідно до пп. «в» п.17 підрозділу 4 
розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, 
який діяв до 03.08.2014 р., тимчасово, 
строком на 10 років, починаючи з 1 січня 
2011 року, звільнявся від оподаткування 
прибуток, отриманий від основної 
діяльності підприємств галузі 
електроенергетики (клас 40.11 група 40 
КВЕД ДК 009:2005), які виробляють 
електричну енергію виключно з 
відновлювальних джерел енергії. 

Платники податку галузі 
електроенергетики, які виробляють 
електричну енергію виключно з 
відновлювальних джерел енергії, до 
03.08.2014 р. застосовують пільгове 
оподаткування, а після 03.08.2014 р. 
визначають податкове зобов'язання з 
податку на прибуток за загальними 
правилами оподаткування. 

Податок на додану вартість 

Нова декларація з ПДВ 

Опубліковано Наказ МФУ «Про 
затвердження форм та Порядку 
заповнення і подання податкової звітності 
з податку на додану вартість» від 
23.09.2014р.  № 966. 

Наказ набирає чинності з першого 
числа місяця, що настає за місяцем його 
офіційного опублікування. Оскільки наказ 
готується до опублікування в 
«Офіційному віснику України» № 86 від 
04.11.14р., то, скоріш за все, декларацію 
за новою формою платники подають за 
грудень 2014р. 

Коригування податкового кредиту з 
ПДВ у разі відсутності документів від 
постачальника 

У ресурсі «ЗІР» опубліковано 
роз’яснення, згідно з яким, у разі якщо ПК 
з ПДВ покупець визнав на основі поданої 

скарги на постачальника, а податкова 
накладна отримана не була, при 
поверненні товару постачальнику 
покупець повинен відкоригувати 
податковий кредит, сформований на 
підставі заяви із скаргою на 
постачальника, шляхом складання 
бухгалтерської довідки. 

Новий Реєстр податкових накладних 

У новому Реєстрі з'явилася графа 
для відображення поставок за ставкою 
ПДВ 7%. 

Наказ Мінфіну від 22.09.14р №958 
вступить в силу з першого числа 
місяця, наступного за місяцем його 
офіційного опублікування. Готується 
до опублікування в «Офіційному віснику 
України» № 87 від 07.11.14р. 

Отже, з 01.12.14р. слід 
користуватися новим Реєстром. 

Нагадуємо, що з початку року 
вести та подавати до контролюючих 
органів Реєстр ПН не потрібно. 

Нова форма ПН 

Оприлюднена нова форма ПН та 
Порядок її заповнення. Наказ МФУ 
від 22.09.2014 р. № 957 набере чинності з 
першого числа місяця, що настає за 
місяцем його офіційного 
опублікування. Готується до 
опублікування в «Офіційному віснику 
України» № 87 від 07.11.14р. 

Щодо зазначення коду УКТ ЗЕД у 
податковій накладній 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
роз’яснили, що оскільки товар, що 
утворився внаслідок розібрання 
ввезеного на митну територію України 
іншого товару чи необоротного активу,	  не 
проходив процедури митного 
оформлення як окремий товар, у зв’язку 
з чим не визначався та не вказувався у 
митній декларації його код згідно з УКТ 
ЗЕД, то	  під час складання податкової 
накладної	  за операціями з постачання 
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таких товарів	  код УКТ ЗЕД не 
визначається. 

Щодо оподаткування операцій з 
будівництва та продажу готового 
новозбудованого житла 

ДФС у Листі від 04.09.2014р. 
№3717/7/99-99-19-03-02-17 нагадала, що 
відповідно до підпункту 197.1.14 ПКУ 
звільняються від оподаткування ПДВ 
операції з постачання житла (об'єктів 
житлового фонду), крім їх першого 
постачання. 

Отже, якщо після завершення 
будівництва правовстановлюючі 
документи на новозбудоване житло 
оформлюються на підприємство-
замовника, а пізніше згідно з договорами 
купівлі-продажу квартир з фізичними 
особами переоформлюються на таких 
фізичних осіб, операцією з першого 
постачання житла буде вважатися 
операція з постачання послуг зі 
спорудження такого житла, які надаються 
генпідрядною організацією замовнику. 

Операції з подальшої передачі 
такого житла замовником за договорами 
купівлі-продажу фізичним особам 
звільняються від оподаткування ПДВ 
згідно з підпунктом 197.1.14 ПКУ. 

При цьому слід зазначити, що 
відповідно до пункту 198.4 ПКУ, якщо 
платник податку придбає (виготовляє) 
товари/послуги та необоротні активи, які 
призначаються для їх використання в 
операціях, що не є об'єктом 
оподаткування або звільняються від 
оподаткування, то суми податку, сплачені 
(нараховані) у зв'язку з таким 
придбанням (виготовленням), не 
відносяться до податкового кредиту 
зазначеного платника. 

Щодо оподаткування забудовником 
отриманих забезпечувальних платежів 
від замовників будівництва 

ДФС, продовжуючи тему 
роз’яснень у сфері будівництва, у 
Листі  від 25.09.2014р. №3945/6/99-99-19-
03-02-15 вказала, що якщо умовами 

договору фінансування будівництва 
передбачено, що кошти у вигляді 
забезпечувальних платежів 
зараховуються в оплату готового 
новозбудованого житла, то на дату 
отримання зазначених коштів податкові 
зобов'язання з ПДВ забудовником не 
нараховуються за умови, що ці кошти 
отримані для здійснення операцій з 
постачання житла (об'єктів житлового 
фонду), які згідно з підпунктом 197.1.14 
ПКУ звільняються від оподаткування 
ПДВ. 

Щодо оподаткування операцій з 
оперативної оренди 

ДФС у Листі від 09.09.2014р. 
№3120/6/99-99-19-02-02-15 акцентувала 
увагу на деяких моментах оподаткування 
відшкодовування комунальних послуг 
орендарем орендодавцеві. 

Так, якщо орендар самостійно не 
укладає договори на споживання 
комунальних послуг, а здійснює 
відшкодовування орендодавцю в частині 
понесених ним витрат на оплату 
комунальних послуг, то в договорі 
оренди обов'язково має бути 
визначено порядок розрахунку 
вартості спожитих орендарем 
комунальних послуг та їх оплати 
(компенсації). 

Якщо орендодавцем не надано 
орендарю повноважень щодо укладення 
останнім відповідних договорів з 
постачальником електричної енергії, то 
за передану та поставлену орендарю 
електричну енергію має розраховуватись 
орендодавець як безпосередній власник 
електроустановок, які здаються в оренду. 

Враховуючи зазначене, якщо 
орендодавець згідно з договором оренди 
отримує від орендаря відшкодування 
витрат на оплату спожитих комунальних 
послуг (у тому числі електричної енергії) 
та на утримання приміщення у складі 
вартості орендної плати, то при 
обчисленні об'єкта оподаткування 
орендодавець враховує суми такої 
отриманої компенсації у складі 
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доходу, а суму коштів за користування 
електричною енергією, сплачених 
постачальнику, - у складі інших витрат 
операційної діяльності, пов'язаних з 
господарською діяльністю (п. 138.10 
ПКУ). 

Суми отриманої від орендаря 
компенсації вартості комунальних послуг 
та витрат на утримання приміщення 
відображаються платником податку - 
орендодавцем у рядку 03.7 додатка ІД до 
рядка 03 Податкової декларації з податку 
на прибуток підприємства, а сума коштів, 
сплачених постачальникам комунальних 
послуг, та інші витрати, пов'язані з 
утриманням орендованого приміщення, - 
у рядку 06.4.43 додатка ІВ до рядка 06.4 
цієї декларації. 

Якщо орендодавцем виступає 
небюджетна установа, то кошти, що 
отримуються від орендаря у вигляді 
відшкодування витрат на енергоносії, що 
є складовою витрат на утримання 
наданого в оренду нерухомого майна, 
включаються до бази оподаткування ПДВ 
орендодавця та оподатковуються ПДВ 
у загальновстановленому порядку. 

При цьому суми ПДВ за 
придбаною електричною енергією з 
урахуванням того обсягу, за який 
орендодавець - небюджетна установа 
отримує компенсацію від орендаря, такий 
орендодавець має право включити до 
складу податкового кредиту (за умови 
дотримання інших вимог щодо 
формування податкового кредиту). 

Мобілізація транспортного засобу 

ДФС у Листі від 16.10.2014р. 
№5229/6/99-99-19-03-02-15 нагадала, що 
п.3 ст.6 Закону №3543 визначено, що 
виконання військово-транспортного 
обов'язку під час мобілізації, якщо не 
введений правовий режим воєнного чи 
надзвичайного стану, здійснюється згідно 
з Мобілізаційним планом України 
шляхом	  безоплатного залучення 
транспортних засобів підприємств, 
установ та організацій усіх форм 
власності для забезпечення потреб 

Збройних Сил України, інших військових 
формувань на умовах їх повернення 
власникам після оголошення 
демобілізації. 

Приймання-передача 
транспортних засобів, залучених під час 
мобілізації, та їх повернення після 
оголошення демобілізації здійснюються 
на підставі актів приймання-передачі. 

Повернення ТЗ власнику 
здійснюється протягом 30 календарних 
днів з моменту оголошення демобілізації. 

У випадку	  залучення ТЗ 	  згідно 
переходу	  права власності не 
відбувається, така передача 
здійснюється	  на умовах повернення ТЗ. 
Така передача не визначається як 
об'єкт оподаткування, оскільки не 
відбувається операції з постачання 
товару. 

Підстави для коригування 
податкового кредиту чи визнання 
умовного продажу згідно з п.198.5 ПКУ. 

Якщо після	  мобілізації ТЗ не 
повертається і за нього нараховується 
компенсація, то	  така компенсація 
розглядається як оплата вартості 
такого ТЗ. У цьому разі ТЗ визнається 
проданим за бюджетні кошти, і на дату 
отримання таких коштів (компенсації) 
мають бути визначені податкові 
зобов'язання з ПДВ. 

Зміна УКТВЕД 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
зауважили, що по операціям з 
постачання ввезених на митну територію 
України товарів (за які отримано 
передоплату) у разі зміни кодів УКТ ЗЕД 
під час митного оформлення таких 
товарів розрахунок коригування до ПН 
складається на дату їх митного 
оформлення. 
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Податок на доходи фізичних осіб 

На зарплатні та стипендіальні картки 
мають зараховуватись лише 
відповідні виплати 

НБУ Листом №25-110/55892 
вказав на те, що якщо картка ФО є 
зарплатною або студентською, то на неї 
мають надходити виключно зарплата 
або стипендія. Людина не може там 
зберігати інші свої заощадження (крім 
тих, грошей, що надходять від 
роботодавця або ВНЗ) або користуватися 
рахунком для грошових переказів. 

ДФС про оподаткування процентів 

ДФС у Листі  від 25.09.2014р. 
№3933/6/99-99-17-03-03-15 вказала на 
те, що  не включаються (не 
оподатковуються) до загального 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку доходи у 
вигляді процентів по тих банківських 
рахунках, за якими здійснюються 
виключно виплати, визначені пп. 165.1.41 
ПКУ (проценти на рахунки, призначені 
для виплати заробітної плати, стипендій, 
пенсій, соціальної допомоги та інших 
передбачених законом соціальних 
виплат). Водночас у разі отримання 
платником податку на такий рахунок, 
будь-яких інших доходів нараховані 
проценти по такому банківському рахунку 
включаються до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу 
платника податку та оподатковується у 
порядку, визначеному п. 170.4 ПКУ. 

Виплати середнього заробітку 
мобілізованим відображаються у звіті 
1-ДФ під кодом ознаки «101» 

Таке роз’яснення було надане 
ДФС у Листі від 19.08.2014р. №2006/7/99-
99-17-02-01-15. 

Подача звіту 1ДФ за третій квартал 
2014 року 

ДФС у Листі  від 06.10.2014р. 
№6390/7/99-99-17-02-01-17 зазначила, 
що  до набрання чинності новою формою 
Податкового розрахунку сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, і сум утриманого з них 
податку (форма N 1ДФ) необхідно 
подавати Податковий розрахунок сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податку, і сум 
утриманого з них податку, який 
затверджений наказом Міндоходів від 21 
січня 2014 року №49. 

Після прийняття нової форми 
Податкового розрахунку, податкові агенти 
зобов'язані будуть за новою формою 
подати новий звітний (уточнюючий) 
податковий розрахунок за III кв. 2014 
року лише із заповнення загальної 
суми нарахованих у звітному періоді 
доходів у вигляді процентів та 
доходів, із яких утримується 
військовий збір, і загальну суму 
утриманого з них податку. 

У зв'язку з тим, що вимога до 
податкового агента в частині подання 
нового звітного (уточнюючого) розрахунку 
виникла не з його вини та не має на меті 
виправлення помилок, що призвели до 
зменшення та/або збільшення 
податкових зобов'язань платника податку 
та/або до зміни платника податку, то 
штрафні санкції згідно з п. 119.2 ПКУ 
застосовуватись не будуть. 

Єдиний соціальний внесок 

ЄСВ і вахтовий метод роботи 

ДПІ у Печерському районі ГУ 
Міндоходів у м. Києві	  вказала на те, що 
суми надбавок за вахтовий метод роботи 
не є базою нарахування ЄСВ, оскільки 
надбавки (польове забезпечення) до 
тарифних ставок, посадових окладів 
працівників, що направляються для 
виконання монтажних, 
налагоджувальних, ремонтних і 
будівельних робіт і працівників, робота 
яких виконується вахтовим методом, 
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постійно проводиться в дорозі або має 
роз’їзний (пересувний) 
характер   включені до Переліку видів 
виплат, що здійснюються за рахунок 
коштів роботодавців, на які не 
нараховується єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, затверджено постановою 
КМУ від 22 грудня 2010 року №1170. 

 

ІНШЕ 

Закон про розкриття кінцевих 
вигодонабувачів 

З 25.11.2014р. вступає в дію Закон 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
визначення кінцевих вигодоодержувачів 
юридичних осіб та публічних діячів» від 
14.10.2014р.» 1701-VII (далі - Закон). 

Кінцевий вигодоодержувач 
юридичної особи - фізична особа, яка 
незалежно від формального володіння 
має можливість здійснювати вирішальний 
вплив на управління або господарську 
діяльність юридичної особи 
безпосередньо або через інших осіб, що 
здійснюється, зокрема, шляхом реалізації 
права володіння або користування всіма 
активами чи їх значною часткою, права 
вирішального впливу на формування 
складу, результати голосування, а також 
вчинення правочинів, які надають 
можливість визначати умови 
господарської діяльності, давати 
обов'язкові до виконання вказівки або 
виконувати функції органу управління, 
або яка має можливість здійснювати 
вплив шляхом прямого або 
опосередкованого (через іншу фізичну чи 
юридичну особу) володіння однією 
особою самостійно або спільно з 
пов'язаними фізичними та/або 
юридичними особами часткою в 
юридичній особі у розмірі 25 чи більше 
відсотків статутного капіталу або прав 
голосу в юридичній особі. 

При цьому фізичною особою - 
кінцевим вигодоодержувачем юридичної 
особи не може бути особа, яка є агентом, 

номінальним утримувачем (номінальним 
власником) або є тільки посередником 
щодо такого права. 

Юридичні особи, зареєстровані 
до набрання чинності Законом, 
подають державному реєстратору 
відомості про свого кінцевого 
вигодоодержувача 
(вигодоодержувачів), у тому числі 
кінцевого вигодоодержувача 
(вигодоодержувачів) їх засновника, 
якщо засновник - юридична особа, 
упродовж шести місяців з дня 
набрання чинності цим Законом. 

У КУПАП статтею 16611 

передбачений штраф на керівника 
юридичної особи або особу, 
уповноважену діяти від імені юридичної 
особи (виконавчого органу) за неподання 
юридичною особою державному 
реєстратору інформації про 
вигодоодержувача (вигодоодержувачів) 
юридичної особи у розмірі від трьохсот 
до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (від 5100 до 8500грн.). 

НБУ лібералізував норми щодо 
можливості здійснення деяких 
платежів в іноземній валюті 

Постановою від 30 жовтня 2014 
року № 685, яка набирає чинності з 
03.11.2014р., НБУ дозволив проведення 
операцій в іноземній валюті зі 
здійснення розрахунків за імпортними 
операціями без увезення товару на 
територію України та 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. 

  Також НБУ знизив поріг 
документального підтвердження 
відповідності контрактних цін на роботи, 
послуги, права інтелектуальної власності, 
які є предметом договору резидентів з 
нерезидентами, кон’юнктурі ринку зі 
100 000 євро до 50 000 євро (зміни до 
постанови НБУ від 30 грудня 2003 року 
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№597 «Про переказування коштів у 
національній та іноземній валюті на 
користь нерезидентів за деякими 
операціями»). 

Юридичні особи, які здійснюють 
лізингові (орендні) операції не можуть 
застосувати спрощену систему 
оподаткування 

 ДПІ у Печерському районі ГУ 
Міндоходів у м. Києві повідомила про те, 
що підпунктом 291.5.4 ПКУ визначено, що 
не можуть бути платниками єдиного 
податку страхові (перестрахові) брокери, 
банки, кредитні спілки, ломбарди, 
лізингові компанії, довірчі товариства, 
страхові компанії, установи 
накопичувального пенсійного 
забезпечення, інвестиційні фонди і 
компанії, інші фінансові установи, 
визначені законом; реєстратори цінних 
паперів. 

При цьому відповідно до під 
сектору 123 Класифікації інституційних 
секторів економіки України, затвердженої 
наказом Державного комітету статистики 
України від 18.04.2005 року № 96 до 
інших фінансових посередників віднесено 
лізингову компанію. 

Лізингова компанія - юридична 
особа, яка передає право володіння і 
користування неспоживною річчю 
(предметом лізингу), визначеною 
індивідуальними ознаками та віднесеною 
згідно з законодавством до основних 
фондів, фізичній або юридичній особі 
(лізингоодержувачу) відповідно до 
договору лізингу. 

Враховуючи вищевикладене, 
юридичні особи, які здійснюють 
лізингові (орендні) операції не можуть 
застосувати спрощену систему 
оподаткування. 

Платники ФСП сплачують земельний 
податок за землі державної та 
комунальної власності 

ДФС у роз’ясненні від 02.10.2014р. 
нагадала, що платники ФСП не є 
платниками земельного податку за 

земельні ділянки, які використовуються 
для ведення сільськогосподарського 
товаровиробництва. Водночас, орендну 
плату за земельні ділянки державної і 
комунальної власності такі платники 
сплачують відповідно до укладеного 
договору оренди землі. 

Розмір та умови внесення 
орендної плати встановлюються у 
договорі оренди між орендодавцем 
(власником) і орендарем. 

Платники ФСП не є платниками, 
зокрема, земельного податку (крім 
земельного податку за земельні ділянки, 
що не використовуються для ведення 
сільськогосподарського 
товаровиробництва). 

Гарантії від російських перевізників 

ДФС у Листі «Щодо використання 
книжок МДП» від 01.10.2014р. №99-24/01-
01-08/4555 вказала, що переміщення 
товарів з використанням книжок 
міжнародного дорожнього перевезення 
(МДП), виданих гарантійним об'єднанням 
Російської Федерації - Асоціацією 
міжнародних автомобільних перевізників 
РФ, на митній території України буде 
здійснюватися за умови забезпечення 
фінансових гарантій або на умовах 
Конвенції про тимчасове ввезення із 
застосуванням книжки (карнета) А.Т.А.  

З метою недопущення нанесення 
економічних збитків Україні, з 2 жовтня 
2014 всі митниці ДФСУ як забезпечення 
сплати митних платежів за товари, що 
доставляються в Україну російськими 
експедиторами, почали застосовувати 
наведені заходи забезпечення. 

Щодо звільнення після закінчення 
строкового трудового договору 
вагітних жінок та жінок, що мають 
дітей віком до трьох років 

Мінсоцполітики у листі від 
10.09.2014р. №143/06/187-14 нагадало 
про те, що відповідно до ст. 184 КЗпП у 
разі звільнення після закінчення 
строкового трудового договору вагітних 
жінок і жінок, які мають дітей віком до 
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трьох років (до шести років - частина 
шоста статті 179), одиноких матерів при 
наявності дитини віком до чотирнадцяти 
років або дитину-інваліда обов'язком 
власника або уповноваженого ним 
органу є їх працевлаштування. На 
період працевлаштування за цими 
жінками зберігається середня заробітна 
плата, але не більше трьох місяців з дня 
закінчення строкового трудового 
договору. 

Відповідальність роботодавця за 
порушення вимог законодавства про 
працю та про охорону праці передбачена 
статтею 41 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та 
статтею 172 Кримінального кодексу 
України. 

Евакуація майна з АРК 

ДФС нагадала про те, що будь-
якій юридичній особі - резиденту України, 
яка змінює (змінила) своє 
місцезнаходження з тимчасово 
окупованої території на іншу територію 
України	  надається звільнення від будь-
якого оподаткування (у тому числі 
згідно із статтею 271 Митного кодексу 
України)	  основних засобів і малоцінних та 
швидкозношуваних предметів, що 
належать юридичним особам, які 
переносять місце своєї діяльності з 
тимчасово окупованої території на іншу 
територію України, та вивозяться для 
подальшого використання у 
господарській діяльності, за умови, що ці 
основні засоби перебували на балансі 
підприємства станом на 1 січня 2014 року 
у вільному обігу на території України. 

Такі основні засоби можуть бути 
відчуженими до їх введення в 
експлуатацію за новим місцем 
розташування на іншій території України 
чи протягом 12 місяців після такого 
введення в експлуатацію	  за умови сплати 
податків, зборів згідно із статтею 30 ПКУ. 

Відповідна норма визначена 
пунктом б) частини 15.1 статті 15 Закону 
України від 12 серпня 2014 року N 1636-
VII «Про створення вільної економічної 

зони «Крим» та про особливості 
здійснення економічної діяльності на 
тимчасово окупованій території України». 

Затверджено Реєстр великих 
платників податків на 2015 рік  

ДФС наказом від 26.09.2014р. 
№145 затвердила	  Реєстр великих 
платників податків на 2015 рік. Він 
набирає чинності з моменту 
оприлюднення, тобто з 10.10.2014р. 

У графі 21 «Курс валюти» додатку до 
Звіту про контрольовані операції 
показник валютного курсу повинен 
мати не більше шести знаків після 
коми 

Таке роз’яснення було надане 
податківцями у ресурсі «ЗІР». 

Оформлення акту виконаних робіт у 
ЗЕД 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» нагадали про деякі аспекти 
складення актів виконаних робіт за ЗЕД-
договорами. 

Так, в разі експорту робіт (послуг) 
ЗЕД-договір передбачає обов'язковий 
пункт, що стосується виду документа, 
який оформлюється безпосередньо після 
виконання (надання) конкретних робіт 
(послуг). У більшості випадків таким 
документом є акт виконаних робіт 
(наданих послуг).  

Форма акта є стандартною. 
Первинні документи можуть бути 
складені на паперових або машинних 
носіях і повинні мати такі обов'язкові 
реквізити. 

Акти, складені іноземною 
мовою, повинні бути перекладені на 
українську мову. Переклад 
засвідчується підписом особи, яка 
здійснила переклад, справжність підпису 
перекладача засвідчується нотаріально.  

Не перекладаються на українську 
мову документи, складені російською 
мовою, а також ті, текст яких викладено 
іноземною мовою з одночасним його 
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викладенням українською (російською) 
мовою.  

 Акт складається у валюті, в 
якій повинні здійснюватися 
розрахунки відповідно до контракту, і 
одночасно в національній валюті. 

Щодо створення інвентаризаційної 
комісії з однієї людини 

МФУ у Листі від 27.05.2014 р. 
№31-08410-07-29/12918 зазначило, що 
оскільки Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку основних засобів, 
затверджені наказом МФУ від 
30.09.2003р. № 561, не містять вимог 
до складу постійно діючої 
інвентаризаційної комісії, керівник 
підприємства може у відповідному 
розпорядчому документі затвердити 
склад постійно діючої комісії з однієї 
особи або включити до комісії фахівців, 
найнятих за цивільно-правовим 
договором. 

Готівкові обмеження та підзвітні суми 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
опублікували роз’яснення, згідно з яким 
обмеження граничної суми готівкового 
розрахунку (10 000 грн.) не поширюється 
на операції з повернення готівки із каси 
підприємства фізичній особі, яка 
витратила власні готівкові кошти на 
придбання товарно-матеріальних 
цінностей для потреб юридичної особи. 

Реєстр РРО 

ДФС Наказом від 14 жовтня 2014 
року №190 затвердила новий Державний 
реєстр реєстраторів розрахункових 
операцій. 

Підприємства з інвесторами-
росіянами підлягають перевіркам 

Мінекономрозвитку у Листі від 
19.08.2014р. №4122-10/28765-03, 
адресованому ДФС, надало інформацію 
щодо фізичних осіб - підприємців з 
російським громадянством, юридичних та 
фізичних осіб Російської Федерації, які 

мають частку статутного капіталу і є 
засновниками українських підприємств. 

Мінекономрозвитку запропонувало 
в межах компетенції перевірити зазначені 
підприємства на наявність порушень 
Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» або 
пов'язаних з ним законів України та, у 
разі необхідності, вийти з поданням про 
застосування спеціальних санкцій, 
передбачених статтею 37 Закону. 

Щодо податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 

Міндоходів у Листі від 07.07.2014р. 
№12143/6/99-99-17-04-15 зауважило, що 
згідно з підпунктом 265.8.ПКУ у разі 
переходу права власності на об'єкт 
оподаткування від одного власника до 
іншого протягом календарного року 
податок обчислюється для попереднього 
власника за період з 1 січня цього року до 
початку того місяця, в якому він втратив 
право власності на зазначений об'єкт 
оподаткування, а для нового власника - 
починаючи з місяця, в якому виникло 
право власності. 

З 01.01.2015р. не діє форма 
довіреності на отримання ТМЦ (форма 
2-М) 

МФУ Наказом «Про внесення 
зміни до Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку та визнання такими, що втратили 
чинність, наказів Міністерства фінансів 
України від 16 травня 1996 року N 99 та 
від 24 березня 2000 року N 61 від 
30.09.2014 р. №987» внесло зміни до 
Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку, затвердженого наказом МФУ від 
24 травня 1995 року №88, доповнивши 
пункт 2.5 глави 2 новим абзацом такого 
змісту: 

«Повноваження на здійснення 
господарської операції особи, яка в 
інтересах юридичної особи або фізичної 
особи - підприємця одержує основні 
засоби, запаси, нематеріальні активи, 
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грошові документи, цінні папери та інші 
товарно-матеріальні цінності згідно з 
договором, підтверджуються відповідно 
до законодавства. Такі повноваження 
можуть бути підтверджені, зокрема, 
письмовим договором, довіреністю, 
актом органу юридичної особи тощо». 

При цьому з 01.01.2015р. типова 
форма довіреності 2-М втрачає чинність 
разом з Інструкцією про порядок 
реєстрації виданих, повернутих і 
використаних довіреностей на одержання 
цінностей, затвердженою Наказом МФУ 
від 16 травня 1996 року №99. 

Порядок обчислення акцизного 
податку з товарів, на які встановлені 
ставки в іноземній валюті 

ДФС надала роз’яснення, згідно з 
яким акцизний податок з товарів 
(продукції), на які встановлені ставки в 
іноземній валюті, сплачується у 
національній валюті і розраховується за 
офіційним курсом гривні до іноземної 
валюти, встановленим НБУ, що діє на 
перший день кварталу, в якому 
здійснюється реалізація товару 
(продукції), і залишається незмінним 
протягом кварталу. 

Сліп не є розрахунковим документом 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
нагадали,  що підпунктом 1.4 Положення 
про порядок емісії спеціальних платіжних 
засобів і здійснення операцій з їх 
використанням, затвердженого 
постановою Правління НБУ від 30.04.10р. 
№	  223, визначено, що сліп — це 
паперовий документ, який підтверджує 
здійснення операції з використанням 
платіжної картки й містить набір даних 
щодо цієї операції та реквізити платіжної 
картки. Тобто сліп у розумінні 
Закону	  не є розрахунковим 
документом. 

 Отже, при здійсненні розрахунків 
у безготівковій формі із застосуванням 
платіжних карток (з використанням 
платіжного терміналу поєднаного з 
РРО)	  суб’єкт господарювання повинен 

проводити розрахункові операції через 
належним чином зареєстрований РРО	  із 
роздрукуванням відповідних 
розрахункових документів, крім суб’єктів 
господарювання, які згідно з чинним 
законодавством можуть не застосовувати 
РРО при розрахунках за продані товари 
та надані послуги. 

Продаж безалкогольного пива 
враховується для обрахування збору 
на розвиток виноградарства, 
садівництва та хмелярства 

Про це нагадала ГУ ДФС у 
Дніпропетровській області, керуючись 
тим, що ПКУ не передбачає виключення 
із об’єкта оподаткування збором на 
розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства виручки - товарообороту, 
одержаного від реалізації в оптово-
роздрібній торговельній мережі та мережі 
громадського харчування пива 
безалкогольного. 

Підзвітна особа не може отримати 
інвалюту у касі банку 

У ресурсі «ЗІР» роз’яснено, що 
отримання підзвітними особами готівки в 
іноземній валюті на відрядження 
безпосередньо в установі банку, 
минаючи касу юридичної особи, не 
передбачено чинним законодавством. 

  Згідно з пунктом 2.2 Правил 
використання готівкової іноземної валюти 
на території України та внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів НБУ, 
затверджених постановою НБУ від 
30.05.2007 №200, уповноважений банк 
здійснює видачу готівкової іноземної 
валюти з поточного рахунку 
юридичної особи — резидента або 
іноземного представництва на підставі 
заяви на видачу готівки, доручення 
повноважному представнику на 
отримання іноземної валюти в касі 
уповноваженого банку та листа-
розрахунку. 

Без оприбуткування в касі 
підприємства можна використовувати 
готівку одержану з карткового рахунку із 
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застосуванням корпоративного 
електронного платіжного засобу або 
особистого електронного платіжного 
засобу. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Договір оренди ТЗ не підлягає 
нотаріальному посвідченню 

ВСУ в Постанові від 18.12.2012р. 
по справі № 14/5025/1982/11 зазначив, 
що договір оренди ТЗ укладений між 
ФОП-ами чи ФОП та ЮО є правомочним і 
не потребує додаткового нотаріального 
посвідчення, оскільки дані суб’єкти 
здійснюють свою діяльність з метою 
одержання прибутку та зареєстровані 
відповідно до закону як підприємці. 

Положення частини другої статті 
799 ЦКУ, якою передбачено, що договір 
найму ТЗ укладається у письмовій формі, 
а якщо цей договір укладено за участю 
фізичної особи, то він підлягає 
нотаріальному посвідченню, на думку 
суду не можуть бути застосовані до 
даних правовідносин, оскільки поняття 
ФОП та ЮО у цих правовідносинах є 
тотожними. 

Вивіска не є зовнішньою рекламою 

ВАСУ в Ухвалі від  28 січня 2014 р. 
№К/800/46812/13 встановив, що 
розміщена на внутрішній поверхні 
власного чи наданого у користування 
особі приміщення, на зовнішній поверхні 
будинку чи споруди не вище першого 
поверху або на поверсі, де знаходиться 
власне чи надане у користування особі 
приміщення, біля входу в таке 
приміщення, не вважається рекламою, а 
отже не потребує погодження та 
оплати за розміщення. 

 
 



У	  ВИПУСКУ:	   

 

 

Шановні партнери та колеги! 
 

Звертаємо Вашу увагу, що в минулому місяці для багатьох 
наших клієнтів були актуальними питання, пов'язані із 
проблематикою податкового обліку мотиваційних 
виплат на користь торгівельних мереж.  
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


