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АКТУАЛЬНО ПРО ПДВ 

Податківці останнім часом 
набирають олімпійської швидкості у зміні 
форм документів у сфері адміністрування 
ПДВ. 

Для «покращень» нормотворцям 
не шкода ні часу, ні бюджетних коштів, ні 
нервів працівників облікового фронту( 

Щоб не заплутатися у низці 
останніх нововведень, підсумуємо: 

1. За грудень 2014 року 
подаємо нову форму Податкової 
декларації з ПДВ, затверджену Наказом 
МФУ  від 23.09.2014р.  №966. 
Заздалегідь застережемо – можливо її 
доведеться подавати всього один раз( 
Чому? А тому, що Законом України від 7 
жовтня 2014 року №1690-VII відмінено 
бюджетне відшкодування в рахунок 
зменшення податкових зобов’язань з 
ПДВ, а рядок 23.2 у новій декларації все 
ж залишився, тому «покращення» не за 
горами – проект декларації на 2015 рік 
вже опубліковано! 

2. Реєстр ПН з 
01.12.2014 року ведемо та подаємо за 
новою формою, затвердженою Наказом 
Мінфіну від 22.09.14р №958. Дуже 
«вчасне», «актуальне» і, безперечно, 
«доцільне» нововведення з огляду на те, 
що з 2015р. Реєстр ПН не ведеться та не 
подається зовсім. Натомість платники 
мають вести та подавати до 
контролюючих органів реєстр виданих та 

отриманих документів, проекту якого, як 
водиться, наразі і близько немає.. 
Покращення??? Авжеж – у 
найтрадиційнішому дусі фіскалів! 

3. Ну і на останок згадаємо 
про податкову накладну – мабуть, 
найважливіший документ на 
підприємстві, звісно, після статуту. Так, з 
01.12.2014р. виписуємо ПН за новою 
формою, затвердженою Наказом МФУ 
від 22.09.2014 р. №957. Але занадто не 
захоплюємося цією справою, адже 
«покращувачі» вже опублікували Наказ 
від 14.11.2014р. №1129, яким внесли 
зміни до ПН, які діятимуть з 2015р. І це 
при тому, що нова ПН ще й світу не 
бачила! 

Ну що ж, з такими темпами і 
проблеми електронного адміністрування 
ПДВ відійдуть на другий план, поки всі 
наздоганятимуть нові форми. Воістину, 
досконалості немає меж!  

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо курсу валюти при надходженні 
виручки на розподільчий рахунок 

У ресурсі «ЗІР» податківці 
зауважили, що  доходи, отримані 
платником податку в іноземній валюті у 
зв’язку з продажем товарів, виконанням 
робіт, наданням послуг, у частині 
попередньої сплати, визначаються за 
курсом іноземної валюти на дату 
зарахування коштів від 
покупця (замовника) на поточний 

рахунок платника податку, оскільки 
розрахунково-касові операції 
здійснюються за поточними рахунками, а 
розподільчі рахунки 
використовуються банківськими 
установами при перерахуванні певних 
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видів доходів в іноземній валюті на 
поточні рахунки клієнтів як транзитні. 

Перерахування коштів волонтерам 
благодійною організацією 

ДФС надала роз’яснення, згідно з 
яким перерахування коштів у вигляді 
благодійної допомоги неприбутковою 
організацією безпосередньо її 
отримувачам або через волонтерів 
можливе, якщо така благодійна 
діяльність не суперечить статутній 
діяльності такої неприбуткової 
організації. 

Щодо оподаткування благодійної 
допомоги 

ДФС нагадала, що підрозділ 4 
розділу XX «Перехідні положення» ПКУ 
доповнено положеннями про те, що 
тимчасово, на період проведення 
антитерористичної операції, до інших 
витрат звичайної діяльності без 
обмежень, передбачених підпунктом 
«а» пп.138.10.6 ПКУ, включаються суми 
коштів або вартість спеціальних засобів 
індивідуального захисту (касок, 
бронежилетів, виготовлених відповідно 
до військових стандартів), технічних 
засобів спостереження, лікарських 
засобів та медичних виробів, засобів 
особистої гігієни, продуктів харчування, 
предметів речового забезпечення, а 
також інших товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг за переліком, що 
визначається КМУ, які добровільно 
перераховані (передані) Збройним Силам 
України, Національній гвардії України, 
Службі безпеки України, Службі 
зовнішньої розвідки України, Державній 
прикордонній службі України, 
Міністерству внутрішніх справ України, 
Управлінню державної охорони України, 
Державній службі спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, іншим 
утвореним відповідно до законів України 
військовим формуванням, їх з'єднанням, 
військовим частинам, підрозділам, 
установам або організаціям, що 
утримуються за рахунок коштів 

державного бюджету, для потреб 
забезпечення проведення АТО. 

Податковий кодекс України не 
містить спеціальних вимог щодо 
підтвердження вищевказаних витрат. 
Отже, такі витрати визнаватимуться на 
підставі первинних документів, 
обов’язковість ведення яких передбачена 
правилами бухгалтерського обліку. 

Про зарахування авансових внесків 
при виплаті дивідендів у рахунок 
сплати податку на прибуток 

ДФС у Листі 12.11.2014р. 
№10346/7/99-99-15-02-01-17 роз’яснила, 
що сума не врахованого у зменшення 
нарахованої суми податкових зобов’язань 
з податку на прибуток залишку 
авансових внесків з податку на 
прибуток при виплаті дивідендів у 
звітному періоді не формує надміру 
сплачену суму податку у звітному 
періоді згідно з пп.14.1.115 та пп.153.3.4 
ПКУ, а акумулюється в декларації 
звітного періоду та переноситься на 
зменшення податкових зобов’язань з 
податку на прибуток наступних 
податкових періодів. 

Таким чином податківці роз’яснили 
норми статті 57 ПКУ, в якій передбачено 
зарахування авансових внесків при 
виплаті дивідендів у рахунок сплати 
авансових внесків з податку на прибуток. 

Податок на додану вартість 

ПДВ на послуги у видавничій сфері 

ДФС у Листі від 04.09.2014р. 
№2935/6/99-99-19-03-02-15 нагадала, що 
операції з постачання послуг із 
друкування газет не підпадають під дію 
підпункту 197.1.25 та пунктів 5 і 6 
підрозділу 2 розділу XX ПКУ та, 
відповідно, оподатковуються ПДВ у 
загальновстановленому порядку за 
основною ставкою (20 відсотків). 

Водночас, на операції з 
постачання (передплати) періодичних 
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видань друкованих засобів масової 
інформації та доставки таких 
періодичних видань друкованих 
засобів масової інформації 
поширюється режим звільнення від 
оподаткування ПДВ відповідно до 
підпункту 197.1.25 ПКУ. 

Зміна напрямку бюджетного 
відшкодування 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
зауважили на тому, що ПКУ не 
передбачено можливості для платників 
податків змінювати напрямок бюджетного 
відшкодування з «на рахунок платника у 
банку» на «у зменшення податкових 
зобов’язань з податку на додану вартість 
наступних податкових періодів». 

Нагадуємо, що у ресурсі «ЗІР» є 
роз’яснення, відповідно до якого 
платники ПДВ, які після 1-го січня 2014 
року задекларують бюджетне 
відшкодування у зменшення податкових 
зобов’язань наступних звітних 
(податкових) періодів, в подальшому 
мають право змінити напрямок 

бюджетного відшкодування та отримати 
його коштами (при умові, що воно не 
було зараховане в рахунок зменшення 
податкових зобов’язань чи зменшене за 
результатами проведених перевірок). 

Закон України від 7 жовтня 2014 року 
№1690-VII «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
вдосконалення оподаткування 
інвестиційної діяльності» 

Вище вказаним Законом, зокрема: 

1. Відмінено скасування норм ПКУ, 
які передбачають проведення 
камеральної перевірки для отримання 
бюджетного відшкодування ПДВ. 

2. Залишено процедуру 
автоматичного відшкодування ПДВ за 
встановленими критеріями. 

3. Відмінено бюджетне 
відшкодування в рахунок зменшення 
податкових зобов’язань з ПДВ. 

Вказані зміни набирають чинності 
з 01.01.2015р. 

Оподаткування зворотної тари 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
нагадали про те, що якщо з яких-небудь 
причин в термін більше 12 календарних 
місяців з моменту надходження зворотної 
тари вона не повертається відправнику, 
то вартість такої тари включається до 
бази оподаткування ПДВ одержувача. 

Тобто, одержувач тари в звітному 
періоді, в якому закінчується 
дванадцятий календарний місяць з 
моменту надходження такої зворотної 
тари, повинен визначити податкові 
зобов'язання з ПДВ виходячи з вартості 
зворотної тари і виписати податкову 
накладну, яку залишає в себе. 

У постачальника податкові 
зобов'язання з ПДВ у разі 
неповернення зворотної тари не 
виникають. 

Новий порядок реєстрації платників 
ПДВ 

З 19.11.2014р. вступило в силу 
нове Положення про реєстрацію 
платників податку на додану вартість, 
затверджене Наказом МФУ від 
14.11.2014р. №1130. 

Постачання брухту чорних та 
кольорових метолів 

ДФС у Листі від 31.10.2014р. 
№5954/6/99-99-19-03-02-15 нагадала, що 
Законом України від 19 грудня 2013 року 
№713-VII «Про внесення змін до ПКУ 
щодо ставок окремих податків», який 
набрав чинності 1 січня 2014 року, 
продовжено до 01.01.2015 р. дію режиму 
звільнення від оподаткування ПДВ 
операцій з постачання, у тому числі 
операцій з імпорту, відходів та брухту 
чорних і кольорових металів, визначеного 
пунктом 23 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. 

При цьому переліки таких відходів 
та брухту чорних і кольорових металів 
затверджуються КМУ. 
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У той же час дія постанови КМУ 
від 12 січня 2011 року №15, якою 
затверджені переліки відходів та брухту 
чорних і кольорових металів, операції з 
постачання яких тимчасово звільнялися 
від оподаткування ПДВ, обмежувалась 
лише 2013 роком. 

КМУ постановою від 5 лютого 
2014року №43 вніс зміни до Постанови 
№15, згідно з якими продовжено дію 
вказаних переліків до 01.01.2015 р. 
Постанова набула чинності з 
18.02.2014 р. 

Отже, операції з постачання, у 
тому числі операції з імпорту, відходів та 
брухту чорних і кольорових металів, що 
здійснювалися суб'єктами 
господарювання з 01.01.2014 р. до 
17.02.2014р. (включно), підлягали 
оподаткуванню ПДВ у 
загальновстановленому порядку з 
нарахуванням податку за основною 
ставкою (20 відсотків). 

Єдиний соціальний внесок 

Заповнення таблиці 5 до Звіту з ЄСВ 

Спеціалісти головного управління 
Пенсійного фонду України в Чернівецькій 
області нагадали, у яких випадках 
роботодавці мають заповнювати таблицю 
5 до Звіту з ЄСВ. Так, таблиця 5 
подається страхувальником, якщо 
протягом звітного періоду: 

  - було укладено або розірвано 
трудовий договір (цивільно-правовий 
договір, крім цивільно-правового 
договору, укладеного з фізичною особою 
— підприємцем, якщо виконувані роботи 
(надавані послуги) відповідають видам 
діяльності, зазначеним у витягу з ЄДР) із 
застрахованою особою; 

- було укладено або розірвано 
трудовий договір із застрахованою 
особою, яка працевлаштована на нове 
робоче місце; 

- особі надано відпустку по 
догляду за дитиною від трирічного віку 
до досягнення нею шестирічного віку; 

- особі надано відпустку по 
догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку; 

- особі надано відпустку по 
вагітності і пологах. 

Вартість дитячих новорічних 
подарунків не є базою для 
нарахування ЄСВ 

У Ресурсі «ЗІР» було опубліковано 
роз’яснення, згідно  з яким не є базою 
нарахування ЄСВ вартість дитячих 
новорічних подарунків, придбаних за 
рахунок коштів роботодавця, оскільки 
відповідно до пункту 3.23 розділу ІІІ 
Інструкції  зі статистики заробітної плати, 
затвердженої наказом Держкомстату 
України від 13.01.2004 № 5, та пункту 8 
розділу I Переліку видів виплат, що 
здійснюються за рахунок коштів 
роботодавців, на які не нараховується 
єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, 
затвердженого постановою Кабміну від 
22.12.2010 №1170, вартість подарунків 

до свят і квитків на видовищні заходи 
для дітей працівників не належать до 
фонду оплати праці та не є базою для 

нарахування єдиного внеску. 

 

ІНШЕ 

Зміни до Порядку обліку платників 
податків 

З 19.11.2014р. вступили в силу 
зміни до  Порядку обліку платників 
податків і зборів, затвердженого Наказом 
МФУ від 09 грудня 2011 року №1588, 
внесені Наказом МФУ від 14.11.2014р. № 
1127. 

Щодо деяких питань використання 
печаток 

Мінюст у Листі від 14.08.2014р. 
№6820-0-4-14/8.1 надав деякі 
роз’яснення стосовно змін, внесених у 
нормативно-правові акти Законом «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
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актів України щодо спрощення порядку 
відкриття бізнесу» від 15 квітня 2014 року 
№1206-VII (чинний з 30 жовтня 2014р.). 

Так, якщо сторони прописали у 
договорі, що він обов'язково повинен 
скріплюватися печатками, але договір 
печатками так і не скріпили, це може 
тягнути визнання такого 
договору неукладеним. 

При цьому статтю 207 ЦКУ, якою 
встановлені вимоги до письмової форми 
правочину, доповнено новим абзацом, 
згідно з яким обов'язковість скріплення 
правочину печаткою може бути 
визначена за письмовою домовленістю 
сторін. 

При вирішенні питання 
подальшого використання печаток 
суб’єктам господарювання слід 
керуватися статутом, що є основним 
документом, який регулює діяльність 
юридичної особи, а також внутрішніми 
документами юридичної особи, що 
відповідно до компетенції прийняті 
органами управління юридичної особи. 

Про застосування окремих норм 
валютного законодавства під час 
режиму тимчасової окупації на 
території вільної економічної зони 
«Крим» 

З 5 листопада 2014р. діє 
Постанова НБУ «Про застосування 
окремих норм валютного законодавства 
під час режиму тимчасової окупації на 
території вільної економічної зони 
«Крим» від 03.11.2014 р. № 699. 

Згідно з Постановою: 

1. особа, місцезнаходження якої 
(зареєстрована/постійно проживає) на 
території ВЕЗ «Крим» (далі – суб’єкт 
Криму), прирівнюється до нерезидента 
(за інвестиційними операціями – до 
іноземного інвестора); 

2.  договори, укладені суб’єктами 
Криму із суб’єктами з місцезнаходженням 
(зареєстровані/постійно проживають) на 
іншій території України (далі – 
материкова територія України), є 
документами, що використовуються 

замість зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) під час 
застосування нормативно-правових актів 
НБУ. 

3. перекази (платежі) з 
материкової території України на 
територію ВЕЗ «Крим» або з території 
ВЕЗ «Крим» на материкову територію 
України здійснюються в гривні або 
іноземній валюті 1-ї та 2-ї груп 
Класифікатора іноземних валют з 
урахуванням таких особливостей: 

• резиденти здійснюють 
перекази в іноземній валюті та гривні на 
користь суб’єктів Криму з метою оплати 
зобов’язань, пов’язаних з розташованим 
на території Криму майном (крім цінних 
паперів), що було набуте цими 
резидентами до набрання чинності 
Законом. 

• юридичні особи здійснюють 
такі перекази на підставі документів, що 
підтверджують право власності на таке 
майно, та документів, що підтверджують 
наявність підстав для здійснення оплати 
зобов’язань. 

• фізичні особи, які мають 
податкову адресу на іншій території 
України ніж ВЕЗ «Крим», зобов’язані 
задекларувати об’єкти житлової 
нерухомості, що перебувають в їх 
власності та розташовані на території 
ВЕЗ «Крим». 

• фізичні особи для здійснення 
переказів, що пов’язані з об’єктами 
житлової нерухомості, подають до банку 
документ про декларування. Виконання 
фізичними особами зобов’язань, 
пов’язаних з іншим майном, здійснюється 
банками на підставі документів, що 
підтверджують наявність підстав для 
здійснення оплати зобов’язань. 

• переказ коштів з метою 
оплати зобов’язань, пов’язаних з 
розташованим на території Криму 
майном, резиденти здійснюють з власних 
поточних рахунків, відкритих в 
уповноважених банках. 

• інвестиції резидентів в об’єкти 
інвестиційної діяльності, розташовані 
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(зареєстровані) на території Криму, 
забороняються. 

4. У разі надходження на користь 
уповноваженого банку-кредитора від 
суб’єкта Криму коштів у валюті, що 
відрізняється від валюти кредиту за 
кредитним договором, уповноважений 
банк зобов’язаний: 

• здійснити купівлю, продаж 
(обмін) на міжбанківському валютному 
ринку України валюти, що надійшла в 
рахунок виконання зобов’язань 
позичальника за кредитним договором, у 
валюту кредиту; 

• зарахувати куплену (обміняну) 
валюту або гривневий еквівалент 
проданої іноземної валюти в рахунок 
погашення вимог банку-кредитора за 
кредитним договором із відображенням у 
бухгалтерському обліку банку на 
відповідних рахунках операцій з 
погашення заборгованості за наданим 
кредитом (основного боргу), сплати 
процентів за кредитним договором тощо. 

• Розрахунки з метою виконання 
зобов’язань суб’єктами Криму за 
укладеними до набрання чинності 
Законом кредитними договорами в 
гривнях перед уповноваженими банками 
та розрахунки за операціями, 
наведеними в абзацах третьому − 
п’ятому пункту 2 та пункті 3 цієї 
постанови, дозволяється здійснювати 
через кореспондентські рахунки банків-
нерезидентів у гривнях, що відкриті в 
уповноважених банках. 

5. Забороняється проведення на 
материковій території України таких 
операцій в російських рублях: 

• залучення вкладів (депозитів) 
за договорами банківського вкладу 
(депозиту), у тому числі збільшення суми 
вкладу (депозиту), що були розміщені до 
набрання чинності Законом, а також 
пролонгація таких договорів; 

• надання коштів у кредит 
(позику), у тому числі за кредитами 
овердрафт, а також шляхом пролонгації 
строку користування кредитом (позикою) 
або його часткою за договором, 

укладеним до набрання чинності 
Законом. 

6. Банкам України зупинити 
здійснення операцій за відкритими до 
набрання чинності Законом рахунками 
юридичних осіб, місцезнаходження яких 
на території ВЕЗ «Крим», та вжити 
заходів щодо закриття таких рахунків. 

7. Переміщення готівкових 
російських рублів через адміністративний 
кордон ВЕЗ «Крим» забороняється, за 
винятком їх переміщення фізичними 
особами в сумі, що не перевищує в 
еквіваленті 10 000 гривень, за умови 
усного декларування посадовій особі 
митниці. 

Чек IBOX 

У ресурсі «ЗІР» податківці надали 
роз’яснення, згідно з яким  з урахуванням 
того, що чек, який видається терміналом 
миттєвої сплати, не містить всіх 
необхідних реквізитів відповідно до вимог 
Положення про форму та зміст 
розрахункових документів, 
затвердженого наказом ДПА України від 
01.12.2000 №614, (напису «ФІСКАЛЬНИЙ 
ЧЕК», порядковий номер фіскального 
чеку, позначення форми оплати тощо), 
друкується пристроєм, що не внесений 
до Державного реєстру реєстраторів 
розрахункових операцій, то даний 
документ не може вважатись 

розрахунковим документом. При цьому 
даний чек не може бути підставою для 
оплати будь-яких послуг за рахунок 
коштів підприємства. 

Щодо гарантування вкладів 

Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб у Листі від 04.11.2014р. 
№12-11942/14 вказав, що банки 
зобов’язані включати до змісту договорів 
банківського вкладу, договорів 
банківського рахунку умови гарантування 
Фондом відшкодування коштів за даним 
вкладом. 

Застосування штрафних санкцій у 
сфері ЗЕД 
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Податківці у ресурсі «ЗІР» надали 
роз’яснення, згідно з яким у разі 
заповнення належним чином митної 
декларації, в якій зазначено, що товар 
експортується на безоплатній основі (як 
рекламний матеріал), а також за 
наявності договору про безоплатне 
надання товарів та інших документів, що 
підтверджують переміщення товару 
через митний кордон на безоплатній 
основі, підстав для застосування 
штрафних санкцій, передбачених 
статтею 4 Закону України «Про порядок 
здійснення розрахунків в іноземній 
валюті» від 23.09.1994 № 185/94-
ВР, немає. 

Нова інструкція по інвентаризації 

З 01.01.2015р. втрачає чинність 
Інструкція по інвентаризації основних 
засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів 
і документів та розрахунків, затверджена 
наказом  МФУ  від 11 серпня 1994 року 
№69. Натомість вступає в дію Положення 
про інвентаризацію активів та 
зобов'язань, затверджене Наказом МФУ 
від 02 вересня 2014 року №879. 

З 13 листопада 2014 року облікова 
ставка НБУ становить 14,0% 

Нагадуємо, що відповідно до 
пункту 1 постанови Правління НБУ від 15 
липня 2014 року № 417 «Про 
регулювання грошово-кредитного ринку» 
розмір облікової ставки з 17 липня 2014 
року становив 12,5% річних. 

Щодо довідки про розмір нормативної 
оцінки землі 

Податківці роз’яснили, що  ПКУ не 
передбачено обов’язковості 
щорічного подання платником 
земельного податку довідки про розмір 
нормативної грошової оцінки його 
земельної ділянки. Така довідка, 
відповідно до п. 286.2 ПКУ, в 
обов’язковому порядку подається лише в 
окремих випадках: при поданні першої 
декларації (фактичного початку 

діяльності як платника земельного 
податку), а надалі – у разі затвердження 
нової нормативної грошової оцінки. 

Щодо дозволу на застосування праці 
іноземців та осіб без громадянства 

Інспекція по контролю за 
додержанням законодавства про 
зайнятість населення Вінницького ОЦЗ 
надала роз’яснення, відповідно до якого 
дозвіл на застосування праці іноземця 
видається роботодавцю на конкретну 
посаду центрами зайнятості державної 
служби зайнятості за наслідками 
розгляду, поданих ним документів. 

 Внесення змін до раніше 
виданого дозволу на застосування праці 
іноземця, в тому числі у випадку зміни 
посади іноземця, Порядком не 
передбачено. 

 Отже, у разі зміни посади 
іноземця, роботодавець має отримати 
новий дозвіл на застосування праці 
іноземця на новій посаді, звільнивши при 
цьому іноземця з раніше займаної 
посади. 

Лібералізація заходів НБУ 

НБУ у Постанові від 12 листопада 
2014 р. № 722, що діє з 15.11.2014р., 
дозволив резидентам достроково 
погашати кредити (позики) від 
нерезидентів за умови їх погашення за 
рахунок коштів, що залучаються 
резидентом-позичальником за іншим 
кредитним договором (договором позики) 
з нерезидентом, якщо цей договір 
передбачає більш пізній строк виконання 
зобов’язань позичальника (повністю або 
частково) порівняно з умовами 
попереднього кредитного договору 
(договору позики). 

Виплата єдинником доходів 
нерезиденту 

ДФС у Листі від 13.10.2014 
№7984/6/99-99-19-02-02-15 зауважила, 
що у разі виплати доходу 
нерезиденту юридична особа-платник ЄП 
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зобов’язана до кінця звітного 
року подавати за наростаючим підсумком 
(календарний квартал, півріччя, три 
квартали, рік) Податкову декларацію з 
податку на прибуток підприємства 
разом з додатком ПН. 

Перша Декларація подається за 
підсумками податкового 
(звітного)періоду, в якому здійснено 
виплату доходу нерезиденту: 
календарний квартал, півріччя, три 
квартали або рік. 

Щодо індексації ЗП 

Мінсоцполітики у Листі від 
01.08.2014р. №8538/0/14-14/10 
роз’яснила, що у разі, коли особа працює 
неповний робочий час, сума індексації 
визначається із розрахунку повного 
робочого часу, а виплачується 
пропорційно відпрацьованому часу. 

Особі, яка працює за 
сумісництвом, видається на її вимогу 
довідка з основного місця роботи про 
розмір доходу, що підлягає індексації, та 
проіндексованого доходу. На підставі цієї 
довідки провадиться індексація доходів 
від роботи за сумісництвом у межах суми, 
що не перевищує прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатних осіб, з 
урахуванням отриманої заробітної плати 
за основним місцем роботи. 

Якщо працівник за основним 
місцем роботи відпрацював повний 
робочий час і отримав суму індексації, 
обчислену із розрахунку прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, то на 
іншій виконуваній ним роботі заробітна 
плата індексації не підлягає. 

У випадку, якщо працівник працює 
на дві неповні ставки, зокрема за 
основним місцем роботи на 0,5 ставки та 
на іншій роботі - на 0,25 ставки, то 
нарахування сум індексації може 
здійснюватись окремо за кожною 
посадою. 

Сума індексації визначається за 
кожною посадою за фактично 
відпрацьований час із розрахунку 

прожиткового мінімуму, встановленого 
для працездатних осіб на місяць. 

У разі, якщо працівник за 
основним місцем роботи отримує 
фіксовану суму індексації, то ця сума 
виплачується тільки за основним місцем 
роботи за фактично відпрацьований час. 

Контрольовані операції з 
контрагентами з ВЕЗ «Крим» 

ДФС роз’яснила, що операції з 
контрагентами з ВЕЗ «Крим», які 
досягли вартісного критерію в 50 млн. 
грн., визнаються контрольованими 
незалежно від того, є така особа 
пов'язаним чи ні. 

Для визначення вартісного 
критерію контрольованих операцій 
обліковуються операції окремо з кожним 
контрагентом з ВЕЗ «Крим» в цілому за 
календарний рік, тобто з 1 січня по 31 
грудня 2014 року. В звіті про 
контрольовані операції за 2014 платник 
податків повинен вказати контрольовані 
операції з такими особами, вчинені за 
період з 27.09.2014р. по 31.12.2014р. 

Виплата мінімальної ЗП є порушенням 
трудового законодавства 

Державна інспекція України з 
питань праці у Листі «Щодо оплати праці 
на рівні мінімальної заробітної плати» від 
15.09.14р. № 32-21/01-1715 повідомила, 
що оплата праці на рівні мінімальної ЗП 
допустима тільки для простої 
некваліфікованої праці. Назви таких 
професій передбачені розділом 
9 Класифікатора професій «Найпростіші 
професії», зокрема: 

- Домашня прислуга, 
прибиральники та прачки; 

- Доглядачі будинків та мийники 
вікон; 

- Посильні, носії і рознощики 
багажу і посилок; 

- Збирачі сміття і подібні їм 
чорнороби; 

- Швейцари і сторожа; 
- Вантажники та інші найпростіші 

професії на транспорті; 
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- Комірники і вагарі; 
- Найпростіші професії в 

сільському господарстві, рибальстві і 
подібних галузях, а також у видобувних 
галузях та будівництві, у промисловості. 

Встановлення мінімальної ЗП для 
інших професій є порушенням 
законодавства про працю (ст. 96 КЗпП) 

Такий стан погіршує умови 
трудових договорів працівників у 
порівнянні з чинним законодавством, що 
є недопустимим згідно зі ст. 16 КЗпП. 

За порушення законодавства про 
працю, у т.ч. використання найманої 
праці без належного оформлення на 
сьогодні передбачена кримінальна (ст. 
ст.172, 173 ККУ) та адміністративна 
відповідальність (ч.1 ст.41 КУпАП). 

Продовжено дію вимоги 
обов’язкового продажу валюти 

Правління НБУ Постановою від 
20.11.2014р. №734 продовжило дію 
норми про обов'язковий продаж 75% 
валютних надходжень до 2 грудня 2014 
року. 

Нумерація сторінок касової книги 

ДФС у ресурсі «ЗІР» опублікувала 
роз’яснення, згідно з яким форма 
журналу реєстрації прибуткових і 
видаткових касових документів 
передбачає нумерацію прибуткових і 
видаткових касових ордерів в журналі з 
початку кожного наступного року з 
номера «1» і не триває з попереднього 
року. Якщо протягом календарного року 
закінчується або змінюється форма 
касової книги та/або книги реєстрації 
прибуткових і видаткових касових 
ордерів, то з метою уникнення касових 
ордерів з однаковими номерами їх 
нумерація повинна продовжуватися. 

З 12.11.2014р. діє нове Положення про 
порядок емісії електронних платіжних 
засобів і здійснення операцій з їх 
використанням 

Положення затверджене 
Постановою Правління НБУ від 
05 листопада 2014 року №705. 

Оподаткування благодійної допомоги 

У Листі від 05.11.2014р. 
№6280/6/99-99-17-03-03-15 ДФС 
роз’яснила деякі питання, пов’язані з 
оподаткуванням БД. 

Відповідно до пп. 170.7.8 ПКУ не 
включається до оподатковуваного доходу 
благодійна допомога, що надається 
відповідно до пп. «а» пп. 165.1.54 ПКУ, 
зокрема, у будь-якій сумі (вартості), що 
надається платникам податку, 
визначеним абзацом другим пп."а" пп. 
165.1.54 ПКУ, - для закупівлі або у 
вигляді спеціальних засобів 
індивідуального захисту (касок, 
бронежилетів, виготовлених відповідно 
до військових стандартів), технічних 
засобів спостереження, лікарських 
засобів, засобів особистої гігієни, 
продуктів харчування, предметів 
речового забезпечення чи інших товарів 
(робіт, послуг) за переліком, що 
визначається КМУ, чи для оплати 
(компенсації) вартості лікарських засобів, 
донорських компонентів, виробів 
медичного призначення, технічних та 
інших засобів реабілітації, платних послуг 
з лікування, забезпечення виробами 
медичного призначення, технічними та 
іншими засобами реабілітації, послуг 
медичної реабілітації, санаторно-
курортного оздоровлення. 

Отже, до оподатковуваного доходу 
не включається благодійна допомога в 
будь-якій сумі (вартості), виплачена 
(надана), зокрема, благодійником - 
юридичною особою на користь учасників 
бойових дій та членів їх сімей за умови 
дотримання норм пп.170.7.8 ПКУ. При 
цьому обов'язок щодо контролю за 
цільовим використанням коштів 
набувачами допомоги (учасниками 
бойових дій та членами їх сімей) 
покладається на благодійника - юридичну 
особу. 
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Разом з тим зауважимо, що 
набувач благодійної допомоги 
зобов'язаний підтвердити 

благодійнику-ЮО статус учасника 
бойових дій. Члени сімей зазначених 
осіб зобов'язані підтвердити родинний 
зв'язок з учасником бойових дій, статус 
учасника бойових дій, поранення, інше 
пошкодження здоров'я, гибель та інші 
пошкодження внаслідок АТО. 

Благодійник - юридична 
особа після підтвердження набувачами 
благодійної допомоги, які мають статус 
учасників бойових дій та членами їх 
сімей цільового використання коштів 
зазначає відомості про надані суми 
благодійної допомоги в податковій 
звітності. 

 Щодо повноважень ДФС 
застосовувати окремі санкції 

ДФС у Листі від 10.11.2014 р. № 
9929/7/99-99-10-02-02-17 підтвердила, 
що  до повноважень ДФС не віднесено 
застосування санкцій, передбачених 
пунктом 2 статті 16 Декрету від 19 
лютого 1993 року № 15-93 «Про 
систему валютного регулювання і 
валютного контролю». 

Такий висновок ґрунтується на  
правовій позиції Верховного Суду 
України, викладеній у постанові від 
07.02.2012 року у справі № 21-904а10, 
згідно з якою єдиним повноважним 
органом на застосування міри 
відповідальності (фінансові санкції) до 
резидентів та нерезидентів, винних, 
зокрема, у здійсненні операцій з 
валютними цінностями без одержання 
генеральної/індивідуальної ліцензії, є 
Національний банк України. 

Зазначене також відображено у 
рішеннях Вищого адміністративного суду 
України від 03.04.2013 року № 
К/9991/53796/12, від 30.05.2013 року № К-
23650/10, від 24.09.2014 року № 
К/9991/20411/11 тощо. 

Відповідальність бухгалтерів 

Мінюст у Листі  від 08.08.2014р. 
№416-0-2-14/82 роз’яснив деякі аспекти в 
питанні відповідальності бухгалтерів. 

Так, з Листа можна дійти висновку, 
що  у разі виявлення бухгалтером 
невідповідності первинного документа 
вимогам законодавства у сфері 
бухгалтерського обліку такі документи з 
письмовим обґрунтуванням 
передаються керівнику підприємства, 
установи. До окремого письмового 
рішення керівника такі документи не 
приймаються до виконання. Однак, навіть 
якщо керівник надасть позитивне рішення 
щодо документу, бухгалтер буде 
звільнений від відповідальності лише 
у разі відмови від відображення в 
обліку операції за вказаним 
документом. 

   Щодо листків непрацездатності  

 Фонд соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності у Листі 
від 05.11.2014р. № 2.4-17-2926 вказав на 
те, що листки непрацездатності, які не 
відповідають Наказу Міністерства 
охорони здоров'я України, Міністерства 
праці та соціальної політики України, 
Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, Фонду 
соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних 
захворювань України «Про затвердження 
зразка, технічного опису листка 
непрацездатності» від 3 листопада 
2004р. N 532/274/136-ос/1406 та довідки, 
які засвідчують тимчасову 
непрацездатність громадян, не можуть 
бути підставою для призначення 
допомоги по тимчасовій 
непрацездатності та підлягають заміні 
на листки непрацездатності нового 
зразка. 

   У зв'язку із повідомленням 
Міського наукового інформаційно-
аналітичного центру медичної статистики 
Департаменту охорони здоров'я 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) про встановлення факту 
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недостачі бланків листків 
непрацездатності серії АГЗ №№ 629001 

– 629100 при опрацюванні заяв-
розрахунків фінансування матеріального 
забезпечення по вищевказаних листках 
непрацездатності не буде проводитися 
(Лист Виконавчої дирекції Фонду від 
17.11.2014 р. №2.4-17-3062 «Про втрату 
листків непрацездатності»). 

ЮО, що надають послуги з оренди, 
можуть бути платниками ЄП 

Такого висновку податківці дійшли 
у роз’яснення ресурсу «ЗІР». 

Так, юридичні особи, що не мають 
статусу фінансових установ, але надають 
послуги з фінансового лізингу, надають в 
оренду рухоме і нерухоме майно, мають 
право бути платниками ЄП, якщо ними 
виконуються інші умови застосування 
спрощеної системи оподаткування. 

   Нагадуємо, що в минулому 
місяці податківці мали протилежну думку 
з даного питання.  

Військовий збір нараховується на 
суму нарахованої зарплати учням 
(слухачам) профтехнічних навчальних 
закладів за виконану ними роботу в 
період проходження виробничої 
практики 

Відповідне роз’яснення було 
опубліковане у ресурсі «ЗІР». 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Окремі позиції судів у господарських 
справах 

ВГСУ у Листі від 27.10.2014 № 01-
06/1666/14 акцентував увагу на деяких 
аспектах перегляду судових рішень 
господарськими судами: 

1. неповідомлення учасника 
товариства про скликання й проведення 
загальних зборів, на яких його виключили 
з учасників товариства, є безумовним 
порушенням прав, передбачених 
статтею 10 Закону України «Про 

господарські товариства» (постанова від 
02.09.2014 № 5017/1221/2012); 

2. внаслідок порушення 
грошових зобов’язань: 

- за змістом статей 625 та 692 ЦКУ 
договором може бути встановлений 
інший розмір процентів річних, а не 
інший спосіб їх обчислення (постанови 
від 01.07.2014 № 5010/1575/2012-20/83 та 
від 01.07.2014 № 11/5026/1925/2012); 

- обов’язок щодо повернення 
грошових коштів, отриманих як 
передоплата, не можна розцінювати як 
грошове зобов’язання в розумінні статті 
625 ЦК України, оскільки повернення 
суми попередньої оплати є поверненням 
суми авансу (а не грошовим 
зобов’язанням). На аванс можуть 
нараховуватися лише проценти, 
передбачені статтею 536 ЦКУ (постанова 
від 16.09.2014 № 921/266/13-г/7); 

3. кошти, помилково 
переказані платником, з моменту їх 
зарахування на рахунок отримувача 
переходять у власність останнього, 
який має виключне право розпорядження 
ними, а банк у межах договору та 
відповідно до вимог законодавства 
виконує функції з обслуговування 
банківського рахунка клієнта і не є 
набувачем цих коштів. Тому відсутні 
правові підстави для задоволення 
позову про стягнення з банку 
помилково перерахованих платником 
сум (постанови від 19.08.2014 №№ 
925/1015/13, 925/1059/13 та 925/1011/13 і 
від 02.09.2014 № 925/2112/13); 

4. договір, укладений 
керівником (директором) товариства з 
перевищенням повноважень, є дійсним, 
якщо товариство своїми діями 
схвалило цей договір (постанови від 
19.08.2014 № 5013/492/12, від 19.08.2014 
№ 5011-31/17917-2012, від 19.08.2014 № 
924/905/13); 

5. за загальним правилом 
обов'язок покупця оплатити товар 
виникає після його прийняття або 
прийняття товаророзпорядчих 
документів на товар. Це правило діє, 
якщо спеціальними правилами або 
договором купівлі-продажу не 
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встановлено інший строк оплати. Отже, 
обов'язок покупця оплатити товар (з 
огляду на приписи статті 692 ЦК України) 
виникає з моменту його прийняття 
(постанова від 19.08.2014 № 
925/1332/13); 

6. для юридичної особи 
(суб’єкта підприємницької діяльності) як 
сторони правочину (договору) днем 
початку перебігу позовної давності за 
позовом про визнання правочину 
(договору) недійсним слід вважати 
день вчинення правочину (укладання 
договору), оскільки він збігається із днем, 
коли особа довідалася або могла 
довідатися про порушення свого права 
(постанови від 19.08.2014 № 5013/492/12 
та від 02.09.2014 № 915/1437/13). 

 



У ВИПУСКУ:  

 

 

Шановні партнери та колеги! 

 

Звертаємо Вашу увагу, що в минулому місяці для багатьох 

наших клієнтів були актуальними питання, пов'язані з 

проблематикою сплати екологічного податку при 

здійсненні операцій з розміщення відходів, а також 

необхідності отримання у таких випадках ліцензій, 

дозволів та лімітів на утворення та розміщення 

відходів. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


