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ЩО РІК ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ 

Вітчизняні законотворці, як то 
кажуть, довго запрягають, але швидко 
скачуть. 

Хто ж, крім них, міг вночі о третій 
годині ранку в неділю прийняти ряд 
довгоочікуваних законів, що мають 
кардинальний вплив на наше з Вами 
життя, і не лише професійне. 

Крім принципу зверхшвидкості, 
народні висуванці керуються й 
суперсекретністю. Мабуть, саме цим 
пояснюється той факт, що кінцевий 
варіант НПА можна було побачити лише 
у спецвипусках «Голосу України» від 30 
та 31 грудня під бій курантів. 

До цього ж варто віддати належне 
й самому Голосу, адже опубліковані  
газетою від 30-го грудня окремі Закони за 
даними сайту ВРУ були підписані 
президентом лише 31.12.2014р. 

Диво та й годі! 

Тепер, Шановні, приступимо до 
аналізу новорічних змін. 

Так, 31 грудня опубліковано 
головний фінансовий план на 2015 рік -
Закон України «Про Державний бюджет 
України на 2015 рік» №80-VIII від 
28.12.2014р. 

Хто і на скільки буде жити у 2015 
році можна детально ознайомитися за 
текстом Закону. Зі свого боку відмітимо, 
що народні обранці зберегли у 2015 році 
(до грудня) показники мінімальної 
заробітної плати та прожиткового 
мінімуму для працездатного населення. 
Як і у 2014р., такі показники 
триматимуться на рівні 1218 грн. 

Податкова реформа 
В останній день року було 

опубліковано Закон України «Про 
внесення змін до ПКУ та деяких 
законодавчих актів щодо податкової 
реформи» №71-VIII від 28.12.2014р. 

Пропонуємо систематизувати 
зміни, введені вказаним Законом. 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо авансових внесків 
Платники податку на прибуток, у 

яких доходи, що враховуються при 
визначенні об’єкта оподаткування, за 
останній річний звітний податковий 
період не перевищують 20 млн.грн., не 
сплачують щомісячні авансові внески 
з податку на прибуток. 

Сума щомісячних авансових 
внесків обчислюється у розмірі не менше 
1/12 нарахованої суми податку на 
прибуток підприємств за попередній 
звітний (податковий) рік, зменшеної на 
суму сплачених авансових внесків з 
цього податку при виплаті дивідендів, 
яка залишилась не зарахованою у 
зменшення податкового зобов’язання з 
цього податку, без подання податкової 
декларації. 

Дванадцятимісячний період для 
сплати авансових внесків визначається з 
червня поточного звітного 
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(податкового) року по травень 
наступного звітного (податкового) року 
включно. 

У січні - грудні 2015 року та січні 
- травні 2016 року платники зобов’язані 
сплачувати щомісячні авансові внески з 
податку на прибуток підприємств 
відповідно до пункту 57.1 ПКУ у редакції, 
що діяла до 1 січня 2015 року. При 
цьому сума щомісячних авансових 
внесків за березень - травень 2016 року 
обчислюється у розмірі не менше 1/12 
нарахованої суми податку на прибуток 
підприємств за 2014 звітний (податковий) 
рік (п.9 підрозділ 4 розділ ХХ ПКУ). 

Податкова декларація, в тому 
числі розрахунок щомісячних авансових 
внесків, за базовий звітний (податковий) 
рік подаються до 1 червня року, 
наступного за звітним (податковим) 
роком. 

Вказана норма застосовується, 
починаючи із подання декларації з цього 
податку за звітний рік, в якому набирає 
чинності редакція розділу ІІІ Кодексу, 
викладена в Законі (п.22 підрозділ 4 
розділ ХХ ПКУ), тобто за 2015рік. 

Виключено пункт, згідно з яким у 
разі, якщо платник податку, який сплачує 
авансовий внесок, за підсумками 
першого кварталу звітного 
(податкового) року не отримав 
прибуток або отримав збиток, такий 
платник має право подати податкову 
декларацію та фінансову звітність за 
перший квартал та не сплачувати 
авансові внески у другому - четвертому 
кварталах звітного (податкового) року. 

Щодо сплати податкового 
зобов’язання з податку на прибуток 
при виплаті дивідендів 

Авансовий внесок при виплаті 
дивідендів розраховується з суми 
перевищення дивідендів, що 
підлягають виплаті, над значенням 
об’єкта оподаткування за відповідний 
податковий (звітний) рік, за 
результатами якого виплачуються 
дивіденди, грошове зобов’язання щодо 

якого погашене. У разі наявності 
непогашеного грошового зобов’язання 
авансовий внесок розраховується зі всієї 
суми дивідендів, що підлягають виплаті. 

При цьому у разі якщо дивіденди 
виплачуються за неповний 
календарний рік, то для обрахунку суми 
зазначеного перевищення 
використовується значення об’єкту 
оподаткування, обчислене пропорційно 
кількості місяців, за які сплачуються 
дивіденди. Зазначений авансовий внесок 
вноситься до бюджету до/або одночасно 
з виплатою дивідендів. 

Якщо платіж особою називається 
дивідендом, такий платіж 
оподатковується під час виплати згідно з 
нормами, визначеними згідно з 
положеннями цього пункту, незалежно 
від того, чи є особа платником 
податку. 

Розглянемо на прикладі. 
Об’єкт оподаткування податком 

на прибуток у 2014р.склав 100 000 грн. 
Сума податку 18 000 грн. Податок 
сплачено. 

У травні 2015р. власниками 
прийнято рішення про виплату 
дивідендів за 2014 рік у сумі 150 000 грн. 
Власники – юридичні особи. 

Так, АВ при виплаті дивідендів 
розраховуватиметься наступним 
чином: (150 000 – 100 000)*0,18 = 9 000 
грн., тобто АВ нараховуватиметься на 
суму перевищення дивідендами об’єкту 
оподаткування 2014 року за умови 
погашення ПЗ з податку на прибуток за 
2014 рік (18 000 грн.). Якщо ж 18 000 грн. 
податку за 2014 рік не сплачено, АВ 
нараховуватиметься на всю суму 
дивідендів та складатиме 27 000 грн. 

Модифікуємо умови. 
У травні 2015р. власниками 

прийнято рішення про виплату 
дивідендів за вісім місяців 2014 рік у сумі 
150 000 грн. 

Так, АВ при виплаті дивідендів 
розраховуватиметься наступним 
чином: (150 000 – (100 000/12*8))*0,18 = 
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15 000 грн., тобто АВ 
нараховуватиметься, виходячи зі 
значення об’єкту оподаткування за 
2014р., обчисленого пропорційно 
кількості місяців, за які виплачуються 
дивіденди (8). 

Нова редакція розділу ІІІ ПКУ 
«Податок на прибуток підприємств» 

Об’єктом оподаткування є 
прибуток із джерелом походження з 
України та за її межами, який 
визначається шляхом коригування 
(збільшення або зменшення) 
фінансового результату до 
оподаткування (прибутку або збитку), 
визначеного у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, на різниці, які 
виникають відповідно до положень цього 
розділу (пп.134.1.1 ПКУ). 

Для платників податку, у яких 
річний дохід від будь-якої діяльності (за 
вирахуванням непрямих податків), 
визначений за правилами 
бухгалтерського обліку за останній річний 
звітний (податковий) період не 
перевищує 20 мільйонів гривень, 
об’єкт оподаткування може 
визначатися без коригування 
фінансового результату до 
оподаткування на усі різниці (крім 
від’ємного значення об’єкта 
оподаткування минулих податкових 
(звітних) років), визначені відповідно до 
положень цього розділу (такий платник 
має право прийняти рішення про 
незастосування коригувань не більше 
одного разу протягом безперервної 
сукупності років в кожному з яких 
виконується цей критерій щодо розміру 
доходу, про що він зазначає у 
податковій звітності, що подається за 
перший рік в такій безперервній 
сукупності років) (ст.135 ПКУ). 

Базова (основна) ставка 
податку становить 18 відсотків (п.136.1 
ПКУ). 

Податковим (звітним) періодом є 
календарний рік з урахуванням 
положень, визначених пунктом 57.1 ПКУ 
(п.137.4 ПКУ). 

Податок, що підлягає сплаті до 
бюджету платниками податку, 
зменшується на суму нарахованого та 
сплаченого податку на майно (в частині 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки) відповідно до розділу 
ХІІ цього Кодексу щодо об’єктів 
нежитлової нерухомості (п.137.5 ПКУ). 

Виробничий метод нарахування 
амортизації не застосовується. 

Групи та мінімальні строки 
експлуатації ОЗ залишились незмінними. 
Строк корисної експлуатації ОЗ та ІНМА 
встановлюється за більшим з двох 
строків: передбачених пп.138.3.3 ПКУ чи 
даними БО. 

Групи та мінімальні строки 
експлуатації НА залишились незмінними. 

При розрахунку амортизації 
основних засобів та нематеріальних 
активів відповідно до пункту 138.3 ПКУ 
балансова вартість основних засобів та 
нематеріальних активів станом на 1 січня 
2015 року має дорівнювати балансовій 
вартості таких активів, що визначена 
станом на 31 грудня 2014 року 
відповідно до статей 144 - 146 та 148 
розділу ІІІ ПКУ у редакції, що діяла до 1 
січня 2015 року (п.11 підрозділ 4 розділ 
ХХ ПКУ). 

Визначено порядок коригування 
ФР до оподаткування на суму різниць, що 
виникають при формуванні резервів 
(забезпечень) (для відшкодування 
наступних (майбутніх) витрат, сумнівних 
боргів) (ст.139 ПКУ). 

У ст.140 ПКУ визначено різниці, які 
виникають при здійсненні фінансових 
операцій (і не тільки). 

За наслідками діяльності у 2015 
році штрафні (фінансові) санкції до 
платників податку на прибуток 
підприємств за порушення порядку 
обчислення, правильності заповнення 
податкових декларацій з податку на 
прибуток підприємств та повноти його 
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сплати не застосовуються (п.31 
підрозділ 10 розділ ХХ ПКУ). 

Податок на доходи фізичних осіб 
Базова ставка ПДФО 15 %. Якщо 

база оподаткування в календарному 
місяці перевищує десятикратний розмір 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного 
податкового року, до суми такого 
перевищення застосовується ставка 20%. 

Ставки податку на пасивні 
доходи до бази оподаткування 
встановлюються у таких розмірах: 

20 відсотків - для пасивних 
доходів, у тому числі нарахованих у 
вигляді дивідендів по акціях та/або 
інвестиційних сертифікатах, що 
виплачуються інститутами спільного 
інвестування (крім зазначених у підпункті 
167.5.2 цього пункту) (пп.167.5.1 ПКУ); 

5 відсотків - для доходів у вигляді 
дивідендів по акціях та корпоративних 
правах, нарахованих резидентами - 
платниками податку на прибуток 
підприємств (крім доходів у вигляді 
дивідендів по акціях, інвестиційних 
сертифікатах, які виплачуються 
інститутами спільного інвестування) 
(пп.167.5.2 ПКУ). 

Отже, дивіденди, що 
виплачуються платниками податку на 
прибуток, оподатковуються за ставкою 
5%. Неплатник податку на прибуток 
зобов’язаний утримати 20% ПДФО. 

Термін «пасивні доходи» 
включає, зокрема, проценти на 
поточний або депозитний (вкладний) 
банківський рахунок, інвестиційний 
прибуток, роялті та дивіденди. 

До 31 грудня 2015 року податкова 
соціальна пільга надається в розмірі, що 
дорівнює 50 відсоткам розміру 
прожиткового мінімуму для працездатної 
особи (у розрахунку на місяць), 
встановленому законом на 1 січня 
звітного податкового року, - для будь-
якого платника податку (п.1 Прикінцевих 
положень). 

Податок на додану вартість 
Обов’язковій реєстрації 

платниками ПДВ підлягають особи, у разі 
якщо загальна сума від здійснення 
операцій з постачання товарів/послуг, що 
підлягають оподаткуванню згідно з цим 
розділом, у тому числі з використанням 
локальної або глобальної комп'ютерної 
мережі, нарахована (сплачена) такій 
особі протягом останніх 12 календарних 
місяців, сукупно перевищує 1000000 
гривень (без урахування ПДВ), крім 
особи, яка є платником єдиного 
податку першої - третьої групи. 

База оподаткування ПДВ 
операцій з постачання товарів/послуг не 
може бути нижче ціни придбання таких 
товарів/послуг, база оподаткування 
операцій з постачання самостійно 
виготовлених товарів/послуг не може 
бути нижче їх собівартості, а база 
оподаткування операцій з постачання 
необоротних активів не може бути нижче 
балансової (залишкової) вартості за 
даними бухгалтерського обліку, що 
склалася станом на початок звітного 
(податкового) періоду, протягом якого 
здійснюються такі операції (у разі 
відсутності обліку необоротних активів - 
виходячи із звичайної ціни), за винятком: 

• товарів (послуг), ціни на які 
підлягають державному регулюванню; 

• газу, який постачається для 
потреб населення» (п.188.1 ПКУ). 

Розрахунок коригування до 
податкової накладної складається також 
у випадку виправлення помилок, 
допущених при складанні податкової 
накладної, у тому числі не пов’язаних із 
зміною суми компенсації вартості 
товарів/послуг (п.192.1 ПКУ). 

З 1 липня 2015 року виключено 
пункт 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 
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відносяться до податкового кредиту 
зазначеного платника».  

З 1 липня 2015 року з п.198.3 ПКУ 
виключено умови визнання податкового 
кредиту: «з метою подальшого 
використання в оподатковуваних 
операціях у межах господарської 
діяльності платника податку». 

З 1 липня 2015 року з метою 
застосування пункту 198.5 ПКУ 
податкові зобов’язання визначаються 
по товарах/послугах, необоротних 
активах: 

• придбаних для використання в 
неоподатковуваних операціях - на дату їх 
придбання; 

• придбаних для використання в 
оподатковуваних операціях, які 
починають використовуватися в 
неоподатковуваних операціях, - на дату 
початку їх фактичного використання, 
визначену в первинних документах, 
складених відповідно до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні». 

Таким чином, з 01.07.2015р. 
платник податку незалежно від 
призначення придбаваємих 
товарів/послуг/необоротних активів має 
право на ПК. Однак, на виконання вимог 
п.198.5 ПКУ такий платник має 
нарахувати ПЗ у разі, якщо придбані 
товари/послуги/необоротні активи 
використовуються/починають 
використовуватись у неоподатковуваних 
та/або «негосподарських» операціях. 

У разі якщо придбані та/або 
виготовлені товари/послуги, необоротні 
активи частково використовуються в 
оподатковуваних операціях, а частково - 
ні, платник податку зобов’язаний 
нарахувати податкові зобов’язання 
виходячи з бази оподаткування, 
визначеної відповідно до пункту 189.1 
статті 189 цього Кодексу, та скласти і 
зареєструвати відповідні ПН в ЄРПН 
на частку сплаченого (нарахованого) 
податку під час їх придбання або 
виготовлення, яка відповідає частці 
використання таких товарів/послуг, 

необоротних активів в 
неоподатковуваних операціях (п.199.1 
ПКУ) (діє з 1 липня 2015 року). 

Суми податку, сплачені 
(нараховані) у зв’язку з придбанням 
товарів/послуг, зазначені в ПН, 
зареєстрованих в ЄРПН з порушенням 
терміну реєстрації, відносяться до 
податкового кредиту за звітний 
податковий період, в якому 
зареєстровано ПН в ЄРПН, але не 
пізніше ніж через 180 календарних 
днів з дати складення податкової 
накладної (для платників податку, що 
застосовують касовий метод, - 60 
календарних днів з дати списання 
коштів). 

З метою отримання ПН/РК, 
зареєстрованих в ЄРПН, покупець 
надсилає в електронному вигляді запит 
до ЄРПН, за яким отримує в 
електронному вигляді повідомлення 
про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН та ПН/РК 
в електронному вигляді. Такі ПН/РК 
вважаються зареєстрованими в ЄРПН та 
отриманими покупцем. 

З метою отримання продавцем 
зареєстрованого в ЄРПН РК, що 
підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем, 
такий продавець надсилає в 
електронному вигляді запит до ЄРПН, за 
яким отримує в електронному вигляді 
повідомлення про реєстрацію РК та РК 
в електронному вигляді. Такий РК 
вважається зареєстрованим в ЄРПН та 
отриманими продавцем. 

З 1 лютого 2015 року реєстрації 
в ЄРПН підлягають всі податкові 
накладні та розрахунки коригування 
до податкових накладних (у тому числі які 
не надаються покупцю, виписані за 
операціями з постачання товарів/послуг, 
які звільнені від оподаткування) 
незалежно від розміру ПДВ в одній 
податковій накладній/розрахунку 
коригування (підрозділ 2 розділ ХХ ПКУ). 

З 01.01.2015р. ПН виписуються 
лише електронному вигляді (п.201.1 
ПКУ). При цьому вказана стаття звучить 
таким чином, що ці електронні ПН всі без 
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виключення підлягають реєстрації в 
ЄРПН. 

Подовжено до 1 січня 2017 року 
звільнення від оподаткування ПДВ 
операцій з постачання, у тому числі 
операції з імпорту відходів та брухту 
чорних і кольорових металів, а також 
паперу та картону для утилізації 
(макулатури та відходів) товарної позиції 
4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких 
відходів та брухту чорних і кольорових 
металів затверджуються Кабінетом 
Міністрів України (п.23 підр.2 розділу ХХ 
ПКУ). 

За вибором платника податку, 
який він відображає у заяві, що 
подається у складі податкової декларації, 
непогашені залишки сум ПДВ, що були 
заявлені платниками податку до 
бюджетного відшкодування за звітні 
(податкові) періоди до 1 лютого 2015 
року, задекларовані до бюджетного 
відшкодування за звітні (податкові) 
періоди до 1 лютого 2015 року в 
рахунок зменшення податкових 
зобов’язань з ПДВ наступних звітних 
(податкових) періодів, від’ємне 
значення суми, розрахованої згідно з 
пунктом 200.1 ПКУ, та залишок 
від’ємного значення попередніх 
звітних (податкових) періодів після 
бюджетного відшкодування, 
задекларовані платниками податку за 
звітні (податкові) періоди до 1 лютого 
2015 року: 

а) або без проведення 
перевірок, передбачених ст.200 ПКУ, 
збільшують розмір суми податку, на 
яку платник має право зареєструвати 
ПН/РК в ЄРПН, визначену пунктом 2001.3 
ПКУ, з одночасним збільшенням 
розміру суми податкового кредиту у 
податковій декларації за звітний 
(податковий) період, в якому було 
здійснено таке збільшення. 

Суми такого від’ємного значення 
та/або бюджетного відшкодування 
можуть бути перевірені контролюючим 
органом у загальновстановленому 
порядку; 

б) або підлягають поверненню 
платнику у порядку, визначеному статтею 
200 Кодексу у редакції, що діяла станом 
на 31 січня 2014 року (п.33 підрозділу 2 
розділ ХХ ПКУ). 

1 липня 2015 року 
зареєстрованим платникам податку 
автоматично збільшується розмір 
суми податку, на яку платник має 
право зареєструвати ПН/РК в ЄРПН, 
визначену пунктом 2001.ПКУ, на суму 
середньомісячного розміру сум 
податку, задекларованих платником до 
сплати до бюджету та погашених за 
останні 12 звітних (податкових) місяців/4 
квартали. 

Така сума збільшення 
щокварталу підлягає автоматичному 
перерахунку з урахуванням показника 
середньомісячного розміру сум податку, 
задекларованих платником до сплати до 
бюджету та погашених за останні 12 
звітних (податкових) місяців/4 квартали, 
станом на дату такого перерахунку. Такий 
перерахунок здійснюється шляхом 
віднімання суми попереднього 
збільшення та додавання суми 
збільшення згідно з поточним 
перерахунком. 

Суми помилково та/або надміру 
сплачених грошових зобов’язань з 
ПДВ станом на 1 липня 2015 року 
автоматично збільшують суму 
податку, на яку платник має право 
зареєструвати ПН/РК в ЄРПН, визначену 
пунктом 2001.3 ПКУ. На суму такого 
збільшення: 

• зменшується сума, 
задекларована до сплати до бюджету 
звітного періоду або збільшується сума 
від’ємного значення, задекларована в 
звітному періоді; 

• помилково та/або надміру 
сплачені грошові зобов’язання з ПДВ 
вважаються погашеними (п.34 
підрозділу 2 розділ ХХ ПКУ). 

Пунктом 1201.1 ПКУ встановлено 
відповідальність за порушення 
платниками граничних термінів 
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реєстрації ПН/РК. Таке порушення тягне 
за собою накладення штрафу в розмірі: 

• 10 відсотків від суми ПДВ, 
зазначеної в таких ПН/РК, - у разі 
порушення терміну реєстрації до 15 
календарних днів; 

• 20 відсотків від суми ПДВ, 
зазначеної в таких ПН/РК, - у разі 
порушення терміну реєстрації від 16 до 
30 календарних днів; 

• 30 відсотків від суми ПДВ, 
зазначеної в таких ПН/РК, - у разі 
порушення терміну реєстрації від 31 до 
60 календарних днів; 

• 40 відсотків від суми ПДВ, 
зазначеної в таких ПН/РК, - у разі 
порушення терміну реєстрації на 61 і 
більше календарних днів. 

•  50 відсотків від суми ПДВ, 
зазначеної в таких ПН/РК, - протягом 180 
календарних днів з дати їх складання. 

Вказані штрафи не 
застосовуються при порушенні термінів 
реєстрації в ЄРПН ПН/РК, складених в 
період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 
2015 року. 

Період з 1 лютого 2015 року до 1 
липня 2015 року є перехідним 
періодом, протягом якого реєстрація 
ПН/РК в ЄРПН здійснюється без 
обмеження сумою податку, обчисленою 
за формулою, визначеною пунктом 
2001.3 ПКУ (п.35 підрозділу 2 розділ ХХ 
ПКУ). 

Інші податки та збори 

Транспортний податок 
Введено транспортний податок, 

об’єктом оподаткування якого є легкові 
автомобілі, які використовувалися до 
5 років і мають об’єм циліндрів 
двигуна понад 3000 куб. см. (пп.267.2.1 
ПКУ). Ставка податку встановлюється з 
розрахунку на календарний рік у розмірі 
25 000 гривень за кожен легковий 
автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до підпункту 
267.2.1 ПКУ (п.267.4 ПКУ). 

Платники податку - юридичні 
особи самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного року 
і до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за місцем 
реєстрації об’єкта оподаткування 
декларацію за формою, встановленою у 
порядку, передбаченому статтею 46 
цього Кодексу, з розбивкою річної суми 
рівними частками поквартально 
(пп.267.6.4 ПКУ). Щодо об’єктів 
оподаткування, придбаних протягом року, 
декларація юридичною особою - 
платником подається протягом місяця з 
дня виникнення права власності на такий 
об’єкт, а податок сплачується починаючи 
з місяця, в якому виникло право 
власності на такий об’єкт. 

Єдиний податок 
Скорочено кількість груп платників 

ЄП з 6 до 4. При цьому четвертою 
групою є сільськогосподарські 
товаровиробники, у яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків. 

Платники єдиного податку третьої 
- шостої груп, які перебували на обліку в 
контролюючих органах до 1 січня 2015 
року, з 1 січня 2015 року вважаються 
платниками єдиного податку третьої 
групи відповідно до норм глави 1 розділу 
ХІV цього Кодексу (п.4 підрозділ 8 розділ 
ХХ ПКУ). 

Платники єдиного податку другої і 
третьої (фізичні особи - підприємці) груп 
при здійсненні діяльності на ринках, при 
продажу товарів дрібнороздрібної 
торговельної мережі через засоби 
пересувної мережі, а також платники 
єдиного податку першої групи не 
застосовують РРО (п.296.10 ПКУ). 

Вимога щодо застосування РРО 
застосовується: 

для платників єдиного податку 
третьої групи - з 1 липня 2015 року; 

для платників єдиного податку 
другої групи - з 1 січня 2016 року. 
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Військовий збір 
Військовий збір встановлюється 

до набрання чинності рішенням ВРУ про 
завершення реформи ЗСУ (п.161 
підрозділу 10 розділ ХХ ПКУ). 

Об’єктом оподаткування збором 
є об’єкт оподаткування ПДФО (пп.1.2 
п.161 підрозділ 10 розділ ХХ ПКУ). 

Збір до ПФ 
Збір до Пенсійного фонду при 

купівлі валюти сплачується тільки 
фізичними особами, тільки при купівлі 
валюти за готівку, у розмірі 2 відсотки 
(замість 0,5% для всіх). 

Рентна плата 
Викладено у новій редакції Розділ 

ІХ ПКУ «Рентна плата». 
Так, до складу рентної плати 

відносяться: 
• рентна плата за користування 

надрами для видобування корисних 
копалин; 

• рентна плата за користування 
надрами в цілях, не пов’язаних з 
видобуванням корисних копалин; 

• рентна плата за користування 
радіочастотним ресурсом України; 

• рентна плата за спеціальне 
використання води; 

• рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів; 

• рентна плата за 
транспортування нафти і нафтопродуктів 
магістральними нафтопроводами та 
нафтопродуктопроводами, транзитне 
транспортування трубопроводами 
природного газу та аміаку територією 
України (ст.251 ПКУ). 

Податок на майно 
Податок на майно складається 

з: 
• податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; 
• транспортного податку; 
• плати за землю (п.265.1 ПКУ) 

Не оподатковуються податком на 
нерухоме майно квартири до 60 кв. м та 
будинки до 120 кв. м. 

Інше 
Контролюючі органи не 

здійснюють документальні позапланові 
виїзні перевірки щодо достовірності сум 
бюджетного відшкодування з ПДВ, 
заявлених платниками у звітних періодах, 
що настають після 1 липня 2015 року 
(п.37 підрозділу 2 розділ ХХ ПКУ). 

Скасовано акцизний податок на 
операції з відчуження цінних паперів та 
операцій з деривативами (п. 212.1.9 
ПКУ). 

Великі платники податків, які 
самостійно не стали на облік у 
контролюючому органі, що здійснює 
супроводження великих платників 
податків, переводяться до такого органу 
за рішенням контролюючих органів у 
обов’язковому порядку (п.64.7 ПКУ) 

Сума умовно нарахованих 
процентів не включається до складу 
безповоротної фінансової допомоги. 

Контролюючим органам надано 
право проводити перевірку правильності 
ведення бухгалтерського обліку 
відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
звітності та правильності та повноти 
визначення доходів, витрат та 
фінансового результату до 
оподаткування згідно з бухгалтерським 
обліком відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

З тексту ст.14 ПКУ виключено 
визначення «активів». 

Розширено критерії для 
підпадання товарів під визначення 
алкогольних напоїв. 

Термін «балансова вартість» 
замінено на термін «залишкова вартість». 
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Змінено перелік випадків 
віднесення заборгованості до складу 
безнадійної. 

Виключено терміни «вартість, яка 
амортизується» та «матеріальні активи». 

Виключено терміни «витрати», 
«доходи» та «собівартість». 

Уточнено термін «дивіденди» - 
технічне уточнення. 

Введено поняття «договір 
добровільного медичного страхування» 
та «договір страхування додаткової 
пенсії». 

Уточнено (розширено) термін 
«недержавне пенсійне забезпечення». 

Плата за землю відтепер є  
обов’язковим платежем, що справляється 
у формі земельного податку та орендної 
плати за земельні ділянки державної і 
комунальної власності, у складі податку 
на майно. 

Сервер відтепер є постійним 
представництвом нерезидента 
(пп.14.1.193 ПКУ). 

Змінено визначення роялті. 
Відтепер роялті є платою за 
використання або надання права на 
використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, а не будь-
якого авторського та суміжного права. Не 
вважаються роялті платежі, отримані: 

• як винагорода за використання 
комп’ютерної програми, якщо умови 
використання обмежені функціональним 
призначенням такої програми та її 
відтворення обмежене кількістю копій, 
необхідних для такого використання 
(використання «кінцевим споживачем»); 

• за придбання примірників (копій, 
екземплярів) об’єктів інтелектуальної 
власності, які втілені в електронній 
формі, для використання за своїм 
функціональним призначенням для 
кінцевого споживання; 

• за придбання речей (у тому числі 
носіїв інформації), в яких втілені або на 
яких містяться об’єкти права 
інтелектуальної власності, визначені в 
абзаці першому цього підпункту, у 

користування, володіння та/або 
розпорядження особи; 

• за передачу прав на об’єкти права 
інтелектуальної власності, якщо умови 
передачі прав на об’єкт права 
інтелектуальної власності надають право 
особі, яка отримує такі права продати або 
здійснити відчуження в інший спосіб 
права інтелектуальної власності або 
оприлюднити (розголосити) секретні 
креслення, моделі, формули, процеси, 
права інтелектуальної власності на 
інформацію щодо промислового, 
комерційного або наукового досвіду (ноу-
хау), за винятком випадків, коли таке 
оприлюднення (розголошення) є 
обов’язковим згідно із законодавством 
України». 

До 1 січня 2016 року дозволяється 
використання електронних контрольно-
касових апаратів, введених в 
експлуатацію до 1 січня 2015 року, що 
створюють контрольну стрічку в 
друкованому вигляді та подають до 
органів доходів і зборів по дротових або 
бездротових каналах зв’язку тільки 
інформацію про обсяг розрахункових 
операцій, виконаних у готівковій та/або в 
безготівковій формі, яка міститься в їх 
фіскальній пам’яті, і при цьому не 
подають електронних копій 
розрахункових документів. 

Трансфертне ціноутворення 
30.12.2014р. опубліковано Закон 

України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
удосконалення податкового контролю за 
трансфертним ціноутворенням» №72-VIII 
від 28.12.2014р. Диво та й годі! Адже на 
сайті ВРУ міститься інформація, що 
Закон підписаний президентом лише 
31.12.2014р. 

Перейдемо до аналізу змін. 
Так, Законом розширено коло 

пов’язаних осіб. 
Відтепер, контролюючий орган в 

судовому порядку може довести 
пов’язаність сторін на основі висновку 
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про наявність практичного контролю 
однієї сторони над іншою. 

Платник податку, який бере участь 
у контрольованій операції, повинен 
визначати обсяг його оподатковуваного 
прибутку відповідно до принципу 
«витягнутої руки». 

Обсяг оподатковуваного прибутку, 
отриманого платником податку, який 
бере участь в одній чи більше 
контрольованих операціях, вважається 
таким, що відповідає принципу 
«витягнутої руки», якщо умови 
зазначених операцій не відрізняються від 
умов, що застосовуються між 
непов'язаними особами у співставних 
неконтрольованих операціях. 

Встановлення відповідності умов 
контрольованої операції принципу 
"витягнутої руки" проводиться за 
методами, визначеними пунктом 39.3 цієї 
статті, з метою перевірки правильності, 
повноти нарахування та сплати податку 
на прибуток підприємств та ПДВ. 

Контрольованими операціями є: 
Ø для цілей нарахування 

податку на прибуток підприємств: 
• господарські операції, які 

впливають на об'єкт оподаткування 
сторін (сторони) таких операцій, що 
здійснюються платниками податків з 
пов'язаними особами - 
нерезидентами; 

• господарські операції з продажу 
товарів через комісіонерів–
нерезидентів; 

• господарські операції, які 
впливають на об'єкт оподаткування 
платника податків, однією із сторін яких є 
нерезидент, зареєстрований у державі 
(на території), яка включена до переліку 
держав (територій), затвердженого КМУ. 

Господарською операцією для 
цілей ТЦ є всі види операцій, договорів 
або домовленостей, документально 
підтверджених або непідтверджених, що 
можуть впливати на оподатковуваний 
дохід платника податків, зокрема, але не 
виключно: 

− операції з товарами, такими як 
сировина, готова продукція тощо; 

− операції з надання послуг; 
− операції з нематеріальними 

активами, такими як роялті, ліцензії, 
плата за використання патентів, товарних 
знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-
якими іншими об'єктами інтелектуальної 
власності; 

− фінансові операції, включаючи 
лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, 
комісії за гарантію тощо; 

− операції з капіталом, включаючи 
купівлю чи продаж акцій або інших 
інвестицій, купівлю чи продаж 
довгострокових матеріальних і 
нематеріальних активів. 

Сукупність господарських 
операцій, що здійснюються між 
пов'язаними особами із залученням (за 
посередництвом) осіб, які не є 
пов'язаними з ними, визнається 
контрольованою за умови, що ці 
непов'язані особи: 

не виконують в такій сукупності 
операцій істотних функцій, пов'язаних з 
придбанням (продажем) товарів (робіт, 
послуг), між пов'язаними особами; 

не використовують в такій 
сукупності операцій істотних активів 
та/або не приймають на себе істотних 
ризиків для організації придбання 
(продажу) товарів (робіт, послуг) між 
пов'язаними особами. 

Для цілей цього підпункту під 
істотними функціями та активами 
розуміються функції, які пов'язані особи 
не могли б виконати самостійно у своїй 
звичайній діяльності без залучення інших 
осіб та використання активів таких осіб. 
Під істотними ризиками розуміються 
ризики, прийняття яких є обов'язковим 
для ділової практики таких операцій. 

Господарські операції визнаються 
контрольованими, якщо одночасно 
виконуються такі умови: 

− загальний обсяг доходу платника 
податків та/або його пов'язаних осіб від 
усіх видів діяльності, що враховується під 
час визначення об'єкта обкладення 
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податком на прибуток підприємств, 
перевищує 20 млн гривень за 
відповідний податковий (звітний) 
календарний рік; 

− обсяг групи таких господарських 
операцій платника податків та/або його 
пов'язаних осіб з одним контрагентом 
перевищує 1 млн гривень (без 
урахування ПДВ) або 3 відсотки доходу, 
що враховується під час визначення 
об'єкта обкладення податком на прибуток 
підприємств, платника податків за 
відповідний податковий (звітний) рік. 

Методи встановлення 
відповідності умов контрольованої 
операції принципу "витягнутої руки": 

− порівняльної неконтрольованої 
ціни; 

− ціни перепродажу; 
− "витрати плюс"; 
− чистого прибутку; 
− розподілення прибутку. 

Платники податків (крім НБУ), які 
протягом звітного періоду здійснювали 
контрольовані операції, зобов'язані 
подавати інформацію про здійснені 
контрольовані операції одночасно з 
поданням декларації з податку на 
прибуток підприємств (додаток до 
декларації). 

Платники податків, обсяг 
контрольованих операцій яких з одним 
контрагентом перевищує 5 млн 
гривень (без урахування ПДВ), 
зобов'язані подавати звіт про 
контрольовані операції центральному 
органу виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову і митну політику, до 
1 травня року, що настає за звітним. 

Платники податків, що здійснюють 
контрольовані операції, повинні вести 
та зберігати документацію щодо ТЦ. 

Неподання платником податків 
звіту та/або обов'язкової документації про 
здійснені ним протягом року 
контрольовані операції або невключення 
до такого звіту інформації про всі 
здійснені протягом звітного періоду 
контрольовані операції тягне за собою 
накладення штрафу у розмірі: 

− 100 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня податкового (звітного) року, - у 
разі неподання (несвоєчасного подання) 
звіту про контрольовані операції; 

− п'ять відсотків суми 
контрольованих операцій, що не 
задекларовані у звіті; 

− три відсотки суми 
контрольованих операцій, щодо яких 
не була подана документація, але не 
більше 200 розмірів мінімальної 
заробітної плати за всі незадекларовані 
контрольовані операції. 

Звіт про контрольовані операції за 
2014 рік подається до 1 травня 2015 року 
і формується з урахуванням норм статті 
39 ПКУ, у редакції, що діяла до 1 січня 
2015 року. 

Реформування соціального 
страхування та легалізація ФОП 

З 01.01.2015р. також діє Закон 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
реформування загальнообов'язкового 
державного соціального страхування та 
легалізації фонду оплати праці» від 
28.12.2014р. №77-VIII. 

Так, до ст.24 КЗПП включено пункт 
наступного змісту: «Працівник не може 
бути допущений до роботи без 
укладення трудового договору, 
оформленого наказом чи 
розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу, та 
повідомлення центрального органу 
виконавчої влади з питань забезпечення 
формування та реалізації державної 
політики з адміністрування єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування про прийняття 
працівника на роботу в порядку, 
встановленому КМУ». 

Трудовий договір між працівником 
і фізичною особою не підлягає реєстрації 
у державній службі зайнятості. 

Статтею 265 КЗПП встановлено 
вагомі розміри штрафів за порушення 
законодавства про працю. Так, у разі: 
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− фактичного допуску працівника до 
роботи без оформлення трудового 
договору (контракту), оформлення 
працівника на неповний робочий час у 
разі фактичного виконання роботи 
повний робочий час, установлений на 
підприємстві, та виплати заробітної плати 
(винагороди) без нарахування та сплати 
єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування та 
податків - у тридцятикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на момент 
виявлення порушення, за кожного 
працівника, щодо якого скоєно 
порушення; 

− порушення встановлених строків 
виплати заробітної плати працівникам, 
інших виплат, передбачених 
законодавством про працю, більш як за 
один місяць, виплата їх не в повному 
обсязі - у трикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на момент 
виявлення порушення; 

− недотримання мінімальних 
державних гарантій в оплаті праці - у 
десятикратному розмірі мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом 
на момент виявлення порушення, за 
кожного працівника, щодо якого скоєно 
порушення; 

− порушення інших вимог трудового 
законодавства, крім передбачених 
абзацами другим - четвертим частини 
другої цієї статті - у розмірі мінімальної 
заробітної плати. 

Збільшено розмір штрафів та 
перелік порушень у КУПАП та ККУ. 

У Законі про ЄСВ з’явились нові 
норми щодо «дотягування» розміру 
нарахованого ЄСВ у деяких випадках. 

Так, при нарахуванні ЄСВ за 
ставкам відповідно до класів ризику 
виробництва роботодавця для 
працівників за основним місцем роботи, у 
разі якщо база нарахування ЄСВ (крім 
винагороди за цивільно-правовими 
договорами) не перевищує розміру 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на місяць, за який 

нараховується заробітна плата (дохід), 
сума ЄСВ розраховується як добуток 
розміру мінімальної ЗП, встановленої 
законом на місяць, за який 
нараховується ЗП (дохід), та ставки 
ЄСВ, встановленої для відповідної 
категорії платника. 

При нарахуванні ЗП (доходів) 
фізичним особам з джерел не за 
основним місцем роботи ставки ЄСВ, 
встановлені цією частиною, 
застосовуються до визначеної бази 
нарахування незалежно від її розміру без 
застосування коефіцієнта бази 
нарахування. 

При нарахуванні ЄСВ на суми 
лікарняних та допомоги по вагітності 
та пологах, у разі якщо база 
нарахування ЄСВ не перевищує розміру 
мінімальної ЗП, встановленої законом на 
місяць, за який нараховується ЗП 
(грошове забезпечення, дохід), сума ЄСВ 
розраховується як добуток розміру 
мінімальної ЗП, встановленої законом 
на місяць, за який нараховується ЗП 
(грошове забезпечення, дохід), та 
ставки ЄСВ, встановленої для 
відповідної категорії платника. 

Схожа норма торкається доходів 
ФОП та осіб, які провадять незалежну 
професійну діяльність. 

Максимальну базу нарахування 
ЄСВ збережено на рівні 17 
прожиткових мінімумів. 

Підвищено обсяги штрафних 
санкцій. 

Так, за несплату 
(неперерахування) або несвоєчасну 
сплату (несвоєчасне перерахування) 
ЄСВ накладається штраф у розмірі 20 
відсотків своєчасно не сплачених сум 
(раніше 10). 

За донарахування органом 
доходів і зборів або платником своєчасно 
не нарахованого ЄСВ накладається 
штраф у розмірі 10 відсотків зазначеної 
суми за кожний повний або неповний 
звітний період, за який донараховано 
таку суму, але не більш як 50 відсотків 
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суми донарахованого єдиного внеску 
(раніше 5). 

За неподання, несвоєчасне 
подання, подання не за встановленою 
формою звітності, передбаченої цим 
Законом, органом доходів і зборів 
здійснюється накладення штрафу в 
розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян за кожне таке 
неподання, несвоєчасне подання або 
подання не за встановленою формою 
(повторне протягом року порушення - 60 
НМДГ). 

З 1 січня 2015 року при 
нарахуванні ЗП (доходів) фізичним 
особам та/або при нарахуванні 
винагороди за цивільно-правовими 
договорами ставки ЄСВ, встановлені 
частиною п'ятою статті 8 та статтею 10 
Закону про ЄСВ для платників єдиного 
внеску, визначених в абзацах другому та 
третьому пункту 1 частини першої статті 
4 та статті 10, застосовуються з 
коефіцієнтом 0,4 (крім виключень, 
передбачених цією частиною), у випадку, 
якщо платником виконуються 
одночасно такі умови: 

1) загальна база нарахування ЄСВ 
за місяць, за який нараховується 
заробітна плата (дохід) та/або 
винагорода за ЦПД, в 2,5 рази або 
більше перевищує загальну 
середньомісячну базу нарахування ЄСВ 
платника за 2014 рік; або якщо загальна 
база нарахування ЄСВ не перевищує в 
2,5 рази, або більше загальну 
середньомісячну базу нарахування ЄСВ 
платника за 2014 рік, то платник замість 
коефіцієнту 0,4 застосовує коефіцієнт, що 
розраховується шляхом ділення 
загальної середньомісячної бази 
нарахування ЄСВ платника за 2014 рік на 
загальну базу нарахування ЄСВ за 
місяць, за який нараховується ЗП (дохід) 
та/або винагорода, за ЦПД (але в будь-
якому випадку коефіцієнт не може бути 
менше 0,4); 

2) середня ЗП по підприємству 
збільшилася мінімум на 30 відсотків у 
порівнянні з середньою ЗП за 2014 рік; 

3) середній платіж на одну 
застраховану особу після застосування 
коефіцієнта складе не менше ніж 700 
гривень; 

4) середня ЗП по підприємству 
складе не менше трьох мінімальних 
заробітних плат. 

З 1 січня 2016 року при 
нарахуванні заробітної плати (доходів) 
фізичним особам та/або при нарахуванні 
винагороди за цивільно-правовими 
договорами ставки єдиного внеску, 
встановлені частиною п'ятою статті 8 та 
статтею 10 Закону для платників єдиного 
внеску, визначених в абзацах другому та 
третьому пункту 1 частини першої статті 
4 та статті 10, застосовуються з 
коефіцієнтом 0,6. 

Імпортні збори 
Закони України №73-VIII та №74-

VIII від 28.12.2014р., якими вводиться 
тимчасовий імпортний збір на окремі 
види товарів, опубліковані 30.12.2014р., 
але вступлять в силу лише з моменту 
опублікування рішення КМУ щодо 
завершення консультацій з 
міжнародними фінансовими 
організаціями. 

 
РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 

ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Плата за участь працівників у 
семінарах та конференціях 

ДПІ у Шевченківському районі ГУ 
Міндоходів у м. Києві повідомила, що 
якщо участь у семінарах (конференціях) 
передбачає отримання інформаційно-
консультаційних послуг для 
забезпечення господарської діяльності 
платника податку, то оплата таких послуг 
включається до складу 
адміністративних витрат. 

При цьому якщо в результаті 
участі у семінарі здійснено зміни 



  
  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15 
	  

Огляд 
законодавства та 
судової практики 
Грудень 2014 

 

кваліфікації працівника (розширення та 
поглиблення професійних знань, умінь та 
навиків), то такі витрати з метою 
оподаткування розглядаються як 
витрати платника податку на 
професійну підготовку, 
перепідготовку та підвищення 
кваліфікації за умови наявності 
відповідних підтверджуючих 
документів. Порядок визнання таких 
витрат визначено пп.140.1.3 ПКУ. 

Про сплату консолідованого податку 
на прибуток 

ДФС у Листі від 03.12.2014р. 
№13127/7/99-99-19-02-01-17 роз’яснила 
деякі моменти сплати консолідованого 
податку на прибуток у зв’язку зі 
створенням ВЕЗ «Крим». 

Так, з урахуванням вимог пункту 
12.3 Закону 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» під час тимчасової 
окупації справляння податку на прибуток 
підприємств здійснюється з урахуванням, 
зокрема, таких особливостей: 

• платники податку, 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. 

• податок під час тимчасової 
окупації не справляється з доходів, 
отриманих юридичними особами (їх 
відокремленими підрозділами) на 
тимчасово окупованій території, операцій 
та/або з інших об'єктів оподаткування (в 
тому числі об'єктів, пов'язаних з 
оподаткуванням) на тимчасово 
окупованій території. 

Отже, платники податку з місцем 
розташування на іншій території України, 
які мають відокремлені підрозділи на 

території ВЕЗ «Крим», та прийняли 
рішення про сплату консолідованого 
податку на прибуток, провадять сплату 
такого податку консолідовано за своїм 
місцезнаходженням та 
місцезнаходженням відокремлених 
підрозділів з місцем розташування на 
іншій території України. 

При цьому при розрахунку 
показників консолідованої податкової 
декларації з податку на прибуток не 
враховуються доходи/витрати 
відокремлених підрозділів, які 
розташовані на території ВЕЗ «Крим», за 
період тимчасової окупації. 

Платники 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. 
Такі відокремлені підрозділи із 
місцезнаходженням на іншій території 
України сплату податку на прибуток 
здійснюють самостійно як окремі 
платники цього податку на такій іншій 
території України. 

Мобілізація транспорту 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, згідно з яким, якщо під 
час	  мобілізації підприємства, установи і 
організації передають Збройним Силам 
України, іншим військовим формуванням, 
Оперативно-рятувальній службі 
цивільного захисту	  транспортні та інші 
матеріально-технічні засоби, які 
обліковуються у податковому обліку як 
основні засоби, то 
зазначені	  транспортні засобі мають 
бути законсервовані (виведені з 
експлуатаці) і нарахування амортизації 
на такі засоби призупиняється, 
починаючи з місяця, наступного за 
місяцем виведення з експлуатації. У разі 
зворотного введення такого об’єкта в 
експлуатацію для цілей	  амортизації 
приймається вартість на момент його 
виведення з експлуатації. При цьому 
нарахування	  амортизації по такому 
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об’єкту розпочинається у місяці, 
наступному за місяцем зворотного 
введення об’єкта в експлуатацію. Суми 
компенсації шкоди, завданої	  
транспортним засобам внаслідок їх 
залучення під час мобілізації, не 
враховуються у складі доходів 
платника податку. 

У Листі ДФС від 05.11.2014р. 
№6273/6/99-99-19-02-02-15 вказала, що 
виведення з експлуатації транспортного 
засобу з метою здійснення військово-
транспортного обов'язку проводиться на 
підставі наказу керівника підприємства 
з посиланням на рішення місцевих 
державних адміністрацій, які 
оформлюються відповідними 
розпорядженнями. 

Податок на додану вартість 

ПДВ на вартість відшкодування 
працівниками особистих розмов по 
телефону 

ДФС у ресурсі «ЗІР» вказала, що 
якщо платник ПДВ не може підтвердити 
виробничий характер телефонних 
переговорів, або визначено, що такі 
переговори провадилися його 
працівниками в особистих цілях, то	  сума 
ПДВ, сплачена у складі вартості 
невиробничих телефонних переговорів, 
не включається до складу 
податкового кредиту такого платника 
ПДВ. 

При цьому оскільки кошти, що 
надходять від працівника платника 
податків у вигляді компенсації за послуги 
зв’язку, не залишаються у розпорядженні 
такого платника, а перераховується ним 
безпосередньо установі, що надає 
послуги зв’язку, то при отриманні 
компенсації вартості послуг 
зв’язку об’єкта оподаткування ПДВ не 
виникає. 

СЕА ПДВ 

ДФС у Листі від 10.12.2014р. 
№14618/7/99-99-19-03-01-17 звернула 

увагу на деякі аспекти адміністрування 
ПДВ з 01.01.2015р. 

Так, з 01.01.2015р. скасовується 
можливість сформувати податковий 
кредит на підставі скарги на 
постачальника (п.201.10 ПКУ). 

База оподаткування визначається 
виходячи з договірної (контрактної) 
вартості товарів/послуг за винятком 
контрольованих операцій, але не може 
бути нижчою ціни придбання товарів 
(для самостійно виготовлених – не 
нижче їх собівартості) або балансової 
вартості необоротних активів. 

Збільшується граничний рівень 
обсягу операцій з постачання 
товарів/послуг для обов’язкової 
реєстрації платників ПДВ до 1 млн. грн. 
(без ПДВ) за рік. Платники ПДВ, у яких 
станом на 01.01.2015р. обсяг 
оподатковуваних операцій за останні 12 
календарних місяців не перевищує 1 млн. 
грн., отримують можливість 
анулювати свою реєстрацію платника 
ПДВ. 

Відкриття електронних рахунків 
здійснюється без участі платників 
податку, тобто їм не потрібно відвідувати 
Казначейство з метою відкриття такого 
рахунка. 

Інформація про рух коштів на 
електронних рахунках платникам податку 
надаватиметься ДФС за відповідним 
запитом платника на безоплатній 
основі без обмеження кількості 
запитів та у часі. 

Поповнення електронного рахунка 
платника ПДВ з поточних рахунків інших 
осіб, не передбачено. 

Податкова звітність з ПДВ 
подається до контролюючого органу 
всіма платниками податку виключно в 
електронній формі. 

Реєстраційна сума 
обчислюватиметься автоматично та 
централізовано на рівні ДФС для кожного 
платника податку щоразу, як 
відбуватиметься зміна значення будь-
якого з показників формули. 
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Починаючи з 01.01.2015 р. 
отримувач послуг, що постачаються 
нерезидентами, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, 
отримує право на податковий кредит за 
такими операціями на дату складання 
ним податкової накладної за цими 
операціями, за умови її реєстрації в 
ЄРПН (пункти 198.2 та 208.2 ПКУ). 

В зв’язку з цим необхідно 
враховувати, що в розділі ІІ "Податковий 
кредит" податкової декларації з ПДВ за 
січень (І квартал) 2015 року має бути 
одночасно відображений податковий 
кредит за операціями з отримання послуг 
від нерезидента, які були здійснені в 
грудні (ІV кварталі 2014 року) та в січні 
(І кварталі) 2015 року. 

Податкова накладна, складена 
отримувачем послуг, що постачаються 
нерезидентами, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, 
за операціями з постачання таких послуг, 
дата виникнення податкових зобов’язань 
припадає на грудень/ІV квартал 2014 
року, сума ПДВ якої були включені до 
складу податкових зобов’язань за звітний 
(податковий) період грудень/ІV квартал 
2014 року включається до складу 
податкового кредиту за звітний 
(податковий) період січень/І квартал 
2015 року та не приймає участі в 
обчисленні реєстраційної суми. 

Податкові накладні, складені за 
операціями, дата виникнення податкових 
зобов’язань за якими припадає до 
01.01.2015р., та відповідно до вимог ПКУ 
підлягають реєстрації у ЄРПН, але не 
були зареєстровані у ЄРПН до 01.01.2015 
р. (термін реєстрації припадає на 
період з 01.01.2015 р. до 15.01.2015 р.), 
підлягають такій реєстрації без 
дотримання вимог щодо наявності 
відповідної реєстраційної суми. 

Розрахунки коригування, які 
складені до 01.01.2015р. та відповідно до 
вимог Кодексу підлягають реєстрації у 
ЄРПН але не були зареєстровані в ЄРПН 
до 01.01.2015 р. (термін реєстрації 
припадає на період з 01.01.2015р. до 
15.01.2015р.), а також розрахунки 

коригування, складені після 01.01.2015р. 
до податкових накладних, складених за 
операціями, дата виникнення податкових 
зобов’язань за якими припадає до 
01.01.2015 р., підлягають такій 
реєстрації без дотримання вимог щодо 
наявності відповідної реєстраційної 
суми. 

Такі розрахунки коригування 
підлягають реєстрації в ЄРПН 
постачальником товарів/послуг. 

Облік від’ємного значення, яке 
виникло у платника податку в звітних 
періодах до 01.01.2015 р., 
здійснюватиметься в податковій 
декларації ПДВ. Проектом нової форми 
декларації з ПДВ для такого обліку 
передбачено окремий розділ та додаток. 
Від’ємне значення участі в обчисленні 
реєстраційної суми не прийматиме. 

Після 1 січня 2015 року бюджетне 
відшкодування ПДВ буде здійснюватись 
виключно коштами на поточний 
рахунок платника. 

З 01.01.2015 р. відповідно до 
вимог статті 200 Кодексу (з урахуванням 
змін, внесених Законами N 1621 та N 
1690) бюджетне відшкодування 
платникам податку здійснюватиметься на 
місяць раніше ніж зараз. 

Деякі питання адміністрування ПДВ у 
зв’язку зі створенням ВЕЗ «Крим» 

ДФС у Листі від 03.12.2014р. 
№13311/7/99-99-19-03-02-17 надала деякі 
роз’яснення щодо адміністрування ПДВ у 
зв’язку зі створенням ВЕЗ «Крим». 

Так, території вільних митних зон 
вважаються такими, що знаходяться 
поза межами митної території України 
(пункт 2 статті 9 МКУ). 

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. 
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Операції платників податку з 
постачання послуг, місцем постачання 
яких відповідно до пунктів 186.2 - 186.4 
ПКУ визначена територія ВЕЗ «Крим», не 
є об’єктом оподаткування ПДВ, 
оскільки відповідно до пункту 2 статті 9 
МКУ територія вільної митної зони, 
створеної у межах ВЕЗ «Крим», 
вважається такою, що знаходиться поза 
межами митної території України. 

Вивезення товарів з території 
України на територію ВЕЗ «Крим» 
прирівнюється до вивезення товарів за 
межі митної території України та 
вважається експортом, що 
оподатковуються за нульовою 
ставкою. При цьому обов’язковою 
умовою застосування нульової ставки 
податку є наявність у МД відповідної 
відмітки митниці, яка здійснює 
оформлення вивезення товару (вантажу) 
на територію ВЕЗ «Крим», про перетин 
товаром (вантажем) межі між 
територією ВЕЗ «Крим» та іншою 
територією України. 

Ввезення товару з території ВЕЗ 
«Крим» на іншу територію України 
прирівнюється до ввезення товару із-за 
меж митної території України на митну 
територію України та вважається 
імпортом. 

Ставка ПДВ 7 відсотків є податковою 
пільгою 

На це вказали податківці у 
роз’ясненні ресурсу «ЗІР». 

Так, суми ПДВ, не сплачені 
платниками до бюджету у зв’язку з 
оподаткуванням операцій з постачання 
лікарських засобів та медичних виробів 
за нижчою від основної ставкою 
оподаткування, а саме – 7 відсотків, є 
податковою пільгою, яка визначається як 
різниця між сумою ПДВ за ставкою 20 
відсотків та сумою ПДВ за 
ставкою 7 відсотків. 

Порядок обліку сум податків та 
зборів, не сплачених суб’єктом 
господарювання до бюджету у зв’язку з 
отриманням податкових пільг, 

затверджений постановою КМУ від 
27.12.2010 №1233. 

Враховуючи методику визначення 
сум податків та зборів, не сплачених 
суб’єктом господарювання до бюджету у 
зв’язку з отриманням податкових пільг за 
операціями, які здійснюються на митній 
території України, затверджену наказом 
ДПА України від 29.03.2011 №167, не 
внесені до бюджету суми податку на 
додану вартість через застосування 
оподаткування у розмірі 7 відсотків, яка є 
нижчою від основної, розраховуються за 
алгоритмом: 
СП = (V пост. - V прид.) х (розмір 
основної ставки податку - розмір 
зниженої ставки податку), де: 

V пост. - обсяги операцій за 
ставкою 7 відсотків, - з розділу І 
«Податкові зобов’язання» податкової 
декларації з ПДВ; 

V прид. - обсяги операцій з 
придбання товарів/послуг, використаних 
в операціях з постачання лікарських 
засобів та медичних виробів (у т.ч. 
використаних для виготовлення таких 
засобів та виробів), оподаткованих за 
ставкою 7 відсотків. 

Щодо обкладення ПДВ гарантійного 
платежу за договором оренди 

ДФС у Листі від 04.09.2014р. 
№2890/6/99-99-19-03-02-15 роз’яснила 
порядок оподаткування ПДВ гарантійного 
платежу за договором оренди. 

Так, якщо умовами договору 
оренди передбачено, що кошти у 
вигляді гарантійних платежів (внесків) 
зараховуються в оплату лізингових 
(орендних) платежів, то ця сума 
гарантійних платежів (внесків) збільшує 
базу оподаткування у орендодавця. 

Якщо ж умовами договору оренди 
передбачено, що гарантійні платежі 
(внески) виконують виключно 
функцію засобу забезпечення 
виконання зобов'язань та підлягають 
поверненню орендарю в кінці терміну дії 
договору, то ця сума гарантійних 
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платежів (внесків) не збільшує базу 
оподаткування у орендодавця. 

При цьому у разі зміни в процесі 
виконання договору оренди напряму 
використання отриманого раніше 
гарантійного платежу (внеску), який 
спочатку виконував функцію засобу 
забезпечення виконання зобов'язань по 
договору, а потім спрямовується в 
рахунок оплати лізингових (орендних) 
платежів, що обумовлено додатковою 
угодою до договору, на дату зміни 
напряму використання гарантійного 
платежу (внеску) (дата укладення 
додаткової угоди до договору) 
орендодавець повинен нарахувати 
податкові зобов'язання на суму 
отриманих гарантійних платежів (внесків), 
а орендар на зазначену дату матиме 
право на формування податкового 
кредиту, за умови отримання належним 
чином оформленої податкової накладної 
та виконання інших правил щодо 
формування такого кредиту, 
встановлених ПКУ. 

Держави, імпорт продукції оборонного 
призначення з яких оподатковується 
ПДВ на загальних підставах 

Нагадуємо, що з 25.09.2014р. 
Законом України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
звільнення від оподаткування продукції 
оборонного призначення» від 
02.09.2014р. №1658-VII, встановлено, що 
звільняються від оподаткування ПДВ 
операції з ввезення на митну територію 
України та постачання на митній 
території України продукції оборонного 
призначення, визначеної такою згідно з 
пунктом 9 статті 1 Закону України «Про 
державне оборонне замовлення», що 
класифікується за визначеними групами 
УКТ ЗЕД. 

Цей Закон не поширюється на 
продукцію оборонного призначення, що 
ввозиться на митну територію України під 
будь-якими митними режимами з 
території держави, визнаної згідно із 
законодавством України державою-

окупантом, або визнаною згідно з 
нормами міжнародного права державою-
агресором, а також з території держави, 
яка є стороною міжнародного 
договору про колективну безпеку або 
міжнародного договору, що має 
військову складову, якщо іншою 
стороною такого міжнародного договору 
(у тому числі багатостороннього) 
виступає держава-окупант (агресор) по 
відношенню до України. 

Так, Міністерство закордонних 
справ у Листі від 03 листопада 2014 року 
№414/14-120-2071 зауважило, що 
Росiйська Федерацiя є державою-
окупантом, на яку однозначно 
поширюється дія  Закону. 

Також у контекстi вимог Закону до 
зазначеного перелiку можна вiднести 
Вiрменiю, Бiлорусь, Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, якi разом з 
РФ входять до Органiзацiї Договору про 
колективну безпеку (ОДКБ). 

При цьому слiд врахувати, що 
поняття «вiйськова складова» не 
визначено в нацiональному 
законодавствi України та може мати 
досить довiльне i широке тлумачення, що 
прогнозовано призведе до включення до 
зазначеного перелiку багатьох iнших 
країн. Зокрема, до таких держав, якi свого 
часу уклали з Росiєю договори про 
вiйськове або вiйськово-технiчне 
спiвробiтництво (або окремi домовленостi 
про таку спiвпрацю), можна вiднести 
Аргентину, Бангладеш, Болiвiю, 
Бразилiю, Венесуелу, В’єтнам, Еквадор, 
Індiю, Казахстан, Камбоджу, Киргизстан, 
Китай, Колумбiю, Кубу, Малайзiю, 
М’янму, Нiкарагуа, Перу, Таджикистан, 
Таїланд, Узбекистан, Шрi-Ланку, а також 
США, Канаду та бiльшiсть європейських 
держав. 

МЗС з метою конкретизацiї цього 
термiна, пропонують звернутися до 
Мiнiстерства юстицiї України. 

Зi свого МЗС вважає за доцiльне 
поширити на якомога меншу кiлькiсть 
держав. 
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Щодо заповнення ВМД 

ДФС у Листі від 15.12.2014р. 
№15182/7/99-99-24-02-02-17 повідомила, 
що  з 18.12.2014 є обов’язковим внесення 
до графи В ВМД вiдомостей про особу, 
яка претендуватиме на податковий 
кредит з ПДВ у розмiрi вiдповiдної 
сплаченої суми. 

Так, пiд час заповнення 
декларантами графи ВМД додатково до 
вiдомостей, передбачених Порядком 
заповнення митних декларацiй на бланку 
єдиного адмiнiстративного документа, 
затвердженим наказом Мiнфiну вiд 
30.05.2012 N 651, необхiдно зазначати 
вiдомостi про податковий номер (код 
ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової 
картки платника податкiв (або серiя та 
номер паспорта ФО для ФОП, якi через 
свої релiгiйнi переконання вiдмовились 
вiд прийняття реєстрацiйного номера 
облiкової картки платника податкiв та 
повiдомили про це вiдповiдний 
контролюючий орган i мають вiдмiтку у 
паспортi про право здiйснювати будь-якi 
платежi за серiєю та номером паспорта) / 
реєстрацiйний (облiковий) номер 
платника податкiв, який присвоюється 
контролюючими органами) особи, яка 
претендуватиме на податковий кредит з 
ПДВ у розмiрi вiдповiдної сплаченої суми. 

Зазначенi вiдомостi необхiдно 
вказувати при декларуваннi товарiв за 
МД типiв "IMXXYY" (де "XX" - код 
вiдповiдного митного режиму, a "YY" - 
один з кодiв АА, ТК, ТФ, ТН, ЕА, ДР, ДТ, 
ДЕ, ДМ) з наведенням у першiй колонцi 
"Вид" графи 47 МД коду виду платежу 
"028", а в п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" 
зазначеної графи одного з кодiв способу 
розрахунку "01", "02" або "99". 

Щодо нарахування ПДВ у зв’язку з 
реорганізацією підприємства 

ДФС у Листі від 07.11.2014 р. N 
6453/6/99-99-19-02-02-15 зауважила на 
тому, що відповідно до пп.196.1.7 ПКУ 
операції з реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення та 

перетворення) юридичних осіб не є 
об'єктом оподаткування ПДВ. 

При цьому згідно з пунктом 198.5 
та пунктом 199.6 ПКУ на випадки 
проведення операцій, передбачених 
пп.196.1.7 ПКУ, не поширюється ні 
визнання продажу за звичайними цінами 
товарів/послуг, що фактично 
використовуються в операціях, які не є 
об'єктом оподаткування або звільняються 
від оподаткування відповідно до цього 
розділу, ні перерахунок сум податкового 
кредиту у зв’язку із зміною частки 
використання товарів (послуг) в 
оподатковуваних і неоподатковуваних 
операціях. 

Таким чином, платниками 
податку, які здійснюють реорганізацію 
підприємства, податкові зобов'язання 
з ПДВ не нараховуються, податковий 
кредит не коригується. Податкові 
накладні на операції з такої передачі не 
виписуються, оскільки операція не є 
об'єктом оподаткування, а 
відображаються в Реєстрі виданих 
податкових накладних на підставі 
документів бухгалтерського обліку з 
позначкою "БО". 

 
ІНШЕ 

Продовжено дію валютних обмежень 
НБУ 

НБУ у Постанові від 1 грудня 2014 
року № 758 встановив, що вимоги щодо 
обов’язкового продажу надходжень в 
іноземній валюті в розмірі 75 % та 90-
денний граничний строк розрахунків за 
операціями з експорту та імпорту товарів 
збережено. 

Постанова діє з 03.12.2014р. до 
03.03.2015р. 

Військовий збір та сума коштів, 
нарахована працівникам за час 
затримки розрахунку при звільненні 

У ресурсі «ЗІР» було опубліковано 
роз’яснення, згідно з яким, якщо 
підприємство виплачує звільненому 
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працівнику, який не перебуває з таким 
підприємством у трудових відносинах, 
середній заробіток за весь час 
затримки  розрахунку при 
звільненні,	  сума такого заробітку не є 
об’єктом оподаткування військовим 
збором. 

Нагадуємо, що ст.116 КЗпП 
визначено, що при звільненні працівника 
виплата всіх сум, що належать йому від 
підприємства, установи, організації, 
провадиться в день звільнення.  

У разі невиплати з вини власника 
або уповноваженого ним органу 
належних звільненому працівникові сум у 
строки, зазначені в статті 116 КЗпП, при 
відсутності спору про їх розмір 
підприємство, установа, організація 
повинні виплатити працівникові його 
середній заробіток за весь час затримки 
по день фактичного розрахунку (ст.117 
КЗпП). 

Анулювання реєстрації платником ЄП 

Головне управління ДФС у 
Тернопільській області нагадало про те, 
що однією із підстав анулювання 
реєстрації платника ЄП за рішенням 
контролюючого органу є несплата 
протягом двох послідовних кварталів 
податкового боргу, що виник у такого 
платника. 

У разі несплати боргу платнику 
анулюється реєстрація в якості платника 
ЄП в останній день другого із двох 
послідовних кварталів. 

Військовий збір на надміру 
використані кошти 

У ресурсі ЗІР опубліковано 
роз’яснення, згідно з яким сума надміру 
витрачених коштів, видана на 
відрядження або під звіт фізичній особі, 
яка перебуває у трудових відносинах із 
відповідним платником податку – СГД, не 
повернута такою особою в установлені 
законодавством терміни, є об’єктом 
оподаткування військовим збором. 

Діє Порядок державної реєстрації 
договорів комерційної концесії 
(субконцесії) 

З 21.10.2014р. діє Наказ Мін’юсту 
«Про затвердження Порядку державної 
реєстрації договорів комерційної концесії 
(субконцесії)» від 29.09.2014р. №	  1601/5. 

Залік у сфері ЗЕД заборонений 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» нагадали про те, що проведення 
заліку зустрічних однорідних вимог на 
суму валютної виручки	  (яка не 
надходитиме на рахунок клієнта)	  не є 
можливим, оскільки призведе до 
порушення вимог законодавства України. 

У зв’язку із запровадженням 
вимоги щодо обов’язкового продажу на 
міжбанківському валютному ринку 
України надходжень в іноземній валюті з-
за кордону уповноважені банки не 
можуть знімати з контролю експортні 
операції клієнтів на підставі 
документів про припинення 
зобов’язань зарахуванням зустрічних 
однорідних вимог (абз. 1 п. 4 Постанови 
Правління НБУ «Про врегулювання 
ситуації на грошово-кредитному та 
валютному ринках України» від 
01.12.2014 № 758). 

Щодо нікчемності правочинів та 
сумлінності платника податку 

 ДФС у Листі від 11.09.2014р. 
№285/2/99-99-10-04-02-10 зазначила, що 
якщо та чи інша	  операція не зумовлена 
розумними економічними 
причинами	  (позбавлена ділової мети), 
то	  такі операції не є вчиненими	  в межах 
господарської діяльності, а відтак	  їх 
наслідки, не зумовлені діловою метою, не 
підлягають відображенню	  в податковому 
обліку. Однак органи фіскальної служби 
під час проведення перевірок наразі 
виходять з того, що дотримання або 
недотримання учасниками господарської 
операції вимог цивільного або 
господарського законодавства, зокрема, 
щодо умов дійсності/недійсності 
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господарських зобов'язань (правочинів), 
без наявності відповідних судових 
рішень, не має безпосереднього 
впливу на результати податкового 
обліку. 

Щодо використання юридичною 
особою печатки в процесі 
банківського обслуговування 

НБУ у Листі від 11.12.2014р. №25-
110/74213 вказав на те, що   Закон 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку відкриття бізнесу» 
передбачає скасування обов'язкового та 
перехід до добровільного 
використання печаток суб'єктами 
господарювання приватного права. 

Якщо в установчих документах 
юридичної особи зазначено про наявність 
печатки, то вона повинна 
використовуватися у всіх правочинах 
юридичної особи, в тому числі і у 
договірних відносинах з банком та при 
розпорядженні рахунком і підписуванні 
розрахункових документів. 

Відповідно, якщо юридична особа 
в процесі своєї діяльності не має 
бажання надалі використовувати печатку, 
вона має право відмовитися від неї 
шляхом внесення відповідних змін до 
установчих документів та повідомити 
про це банк із наданням 
підтверджуючих документів, які 
зберігатимуться у справі з 
юридичного оформлення рахунку. 

Тому у випадку відмови юридичної 
особи від використання печатки у своїй 
діяльності вона має внести зміни до 
установчого документу та надати 
банку нову картку без зразка відбитка 
печатки, засвідчену в установленому 
порядку. 

НБУ рекомендує банкам обмежити 
приймання через банкомати купюр 
великого номіналу 

У Листі №11-219/74519 НБУ з 
метою зменшення ризиків отримання 
збитків рекомендував банкам тимчасово 

обмежити прийом через платіжні пристрої 
банкнот номіналами 100, 200 і 500 
гривень. Це пов’язано з тим, що останнім 
часом в банки надходять пошкоджені 
фарбою банкноти через банкомати та 
інші платіжні пристрої. 

З 05.12.2014р. діє Порядок 
формування та ведення Реєстру 
волонтерів антитерористичної 
операції 

Порядок затверджено Наказом 
МФУ від 30.10.2014р. №1089. 

Кредитні гарантії у контрольованих 
операціях 

У Віснику Міндоходів опублікована 
інформація, згідно з якою при визначенні 
вартісного критерію (50 млн.  грн.) 
для контрольованих операцій 
надані/отримані гарантії не 
враховуються, а враховуються лише 
суми доходів/витрат, що виникають 
у зв’язку із виконанням господарських 
зобов’язань за такими гарантіями. 

Відповідно такі суми 
не відображаються у Звіті про 
контрольовані операції. 

Щодо списання основних засобів та 
ТМЦ, що розташовані в зоні АТО 

ДФС у Листі від 07.11.2014р. 
№6437/6/99-99-19-02-02-15 зазначила, 
що при неможливості вивезення ТМЦ зі 
складу, що розташований в зоні 
проведення АТО, застраховані збитки 
(сума збитків, що має бути 
компенсована страховою компанією), 
яких зазнав платник у разі втрати 
(пошкодження, знищення) таких ТМЦ, 
включаються до витрат у податковому 
періоді, в якому такі збитки понесені. 
Суми страхового відшкодування 
зазначених збитків необхідно включати 
до доходів платника податку на прибуток 
підприємств у періоді їх отримання. 

Нагадаємо, що сума збитків має 
бути підтверджена документально. 
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 У разі знищення основних засобів 
у результаті проведення АТО платник 
податку припиняє нараховувати 
амортизацію, починаючи з місяця, 
наступного за місяцем виведення з 
експлуатації об'єкта основних засобів, та 
збільшує витрати на суму вартості, яка 
підлягала амортизації, за вирахуванням 
сум накопиченої амортизації такого 
об'єкта основних засобів. 

Разом з цим відповідно до ст. 10 
Закону України «Про тимчасові заходи на 
період проведення антитерористичної 
операції» єдиним належним та достатнім 
документом, що підтверджує настання 
обставин непереборної сили (форс-
мажору), що мали місце на території 
проведення антитерористичної операції, 
є сертифікат Торгово-промислової 
палати України. 

Щодо бенефіціарності отримувача 
доходу 

ДФС у Листі від 31.10.2014р. 
№9033/7/99-99-10-02-02-17 зазначила, 
що ВАСУ, надаючи тлумачення терміна 
«бенефіфіціарний отримувач доходу», у 
своєму рішенні від 24.03.2014р. 
№К/800/52155/13 виходить із того, 
що	  «фактичний отримувач доходу» не 
має тлумачитися в вузькому, технічному 
сенсі, його значення слід визначати 
виходячи з мети, завдань міжнародних 
договорів про уникнення подвійного 
оподаткування, таких як "уникнення від 
сплати податків", і з урахуванням таких 
основних принципів, як-то "запобігання 
зловживання положеннями договору". 
Для визначення особи як фактичного 
отримувача доходу, така особа повинна 
володіти не тільки правом на 
отримання доходу, але і, як слідує з 
міжнародної практики застосування 
угод про уникнення подвійного 
оподаткування, повинна бути особою, 
яка визначає подальшу економічну 
долю доходу. 

Таким чином, ВАСУ фактично 
виходить з того, що для визнання особи 
як фактичного отримувача доходу 

(бенефіціарного власника) необхідним є 
не тільки наявність правових підстав для 
безпосереднього отримання доходу, але і 
того, що така особа повинна бути 
безпосереднім вигодоотримувачем, 
тобто	  особою, яка отримує вигоду від 
доходу та визначає його подальшу 
економічну долю. При визначенні 
фактичного отримувача доходу слід 
також враховувати виконувані функції та 
покладені на нерезидента ризики. 

Отже, передбачені міжнародними 
договорами пільги зі сплати податку не 
можуть бути застосовані у випадку, 
коли нерезидент діє як проміжна ланка 
в інтересах іншої особи, яка фактично 
отримує вигоду від доходу. Зокрема, не 
можуть бути застосовані пільгові ставки 
податку у випадку, коли дохід (в рамках 
угоди або серії угод) з джерелом їх 
походження в України виплачується 
таким чином, що нерезидент (проміжна 
ланка, яка має вузькі, обмежені 
повноваження у відношенні доходу), який 
претендує на отримання пільгової ставки 
податку з доходів у вигляді роялті, 
дивідендів, процентів, виплачує весь 
дохід (його більшу частину) іншому 
нерезиденту, який би не міг 
застосувати пільгову ставку у разі, 
коли б такий дохід виплачувався 
останньому. 

Щодо обліку відображення в 
бухгалтерському обліку активів, які 
перебувають на тимчасово окупованій 
території України 

МФУ у Листі від 19.06.2014р. №31-
11410-08-10/15462 вказало, що об'єкти, 
які перебувають на тимчасово окупованій 
території України, мають обліковуватись 
у складі активів підприємства. Одночасно 
підприємство має оцінити негативний 
вплив змін у економічному і правовому 
середовищі та визнати суми втрат від 
зменшення корисності щодо зазначених 
об'єктів. 
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Щодо включення до складу витрат 
сум орендної плати за земельну 
ділянку 

ДФС у Листі від 02.12.2014р. 
№7881/6/99-95-42-03-15 вказала, що 
платник податку може включати до 
складу інших операційних витрат орендні 
платежі за користування земельною 
ділянкою державної або комунальної 
власності лише після державної 
реєстрації права оренди такої 
земельної ділянки. 

 
СУДОВА ПРАКТИКА 

Реорганізація шляхом виділення не є 
підставою для розподілу податкових 
зобов’язань та боргу 

ВАСУ в Ухвалі від 29.09.2014 № 
К/800/52867/13 встановив, 	  що 
реорганізація платника податків шляхом 
виділення з його складу іншого платника 
податків або внесення частини його 
майна до статутного капіталу іншого 
платника податків без ліквідації платника 
податків, який реорганізується, не тягне 
за собою розподілу грошових 
зобов’язань чи податкового боргу та 
встановлення солідарної 
відповідальності платника та його 
правонаступників за порушення 
податкового законодавства. 

Отже, посилання на наявність 
розподільчого балансу в результаті 
реорганізації платника податків, який має 
податковий борг, шляхом виділення є 
безпідставним. 

Деякі питання щодо ПДВ 

ВАСУ в Ухвалі  К/800/28424/14 від 
20 листопада 2014 року дійшов висновку 
про наступне: 

1. Абзацом 3 
п. 198.6 ПКУ передбачено, що право 
включення до податкового кредиту сум 
сплаченого ПДВ зберігається за 
платником протягом 365 календарних 
днів з дати складання податкової 

накладної. Будь-яких інших обмежень 
щодо строків формування податкового 
кредиту та суми бюджетного 
відшкодування за рахунок сплачених сум 
ПДВ по податковим накладним 
податковим законодавством не 
встановлено. Тому висновок податкового 
органу про те, що порушення строку 
подання заяви зі скаргою на контрагента, 
який не зареєстрував податкову накладну 
в Єдиному реєстрі, не може бути 
підставою для формування за рахунок 
сум сплаченого ПДВ податкового 
кредиту, є неправомірним. 

2. Податкове законодавство 
не передбачає обов'язку платника 
податків задекларувати обсяг придбання 
імпортованого товару у складі 
податкового кредиту саме у тому 
звітному періоді, в якому виникло 
відповідне податкове зобов'язання. 
Більш того, віднесення сум сплаченого 
ПДВ до податкового кредиту, виходячи із 
приведених норм, є правом платника 
податків. Формування бюджетного 
відшкодування залежить від розрахунку 
податкового кредиту. При цьому, будь-
яких обмежень щодо строків 
відображення податкового кредиту та 
перенесення залишку від'ємного 
значення попередніх податкових періодів 
після бюджетного відшкодування до 
складу сум, що відносяться до 
податкового кредиту наступного 
податкового періоду, ПКУ не містить. 



У	  ВИПУСКУ:	   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


