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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 

ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Деякі нюанси сплати авансових 
внесків та подачі декларацій у 2015 
році 

ДФС в Івано-Франківській областіі 
повідомила, що 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, тобто ті, у яких дохід за 
2014 рік дорівнює або перевищує 10 
млн. грн. При цьому суму щомісячних 
авансових внесків за березень - травень 
2016 року слід обчислювати у розмірі 
не менше 1/12 нарахованої суми 
податку за 2014 рік. 

З червня 2016 року щомісячні 
авансові внески потрібно платити, якщо 
річний дохід від будь-якої діяльності, 
визначений за правилами 
бухгалтерського обліку, за останній 
річний звітний (податковий) період 
дорівнює або перевищує 20 млн. грн. 
крім новостворених, виробників 
сільськогосподарської продукції, 
інститутів спільного інвестування, 
неприбуткових установ (організацій). 
Дванадцятимісячний період 

починатиметься з червня і триватиме по 
травень наступного року. 

При цьому у разі, якщо платник 
податку буде збитковий за підсумками 
першого кварталу, це не відмінятиме 
необхідність сплати авансових 
внесків, як було передбачено у редакції 
пункту 57.1 ПКУ до 1 січня 2015 року. 

Строк подання декларації за 2015 
рік – до 1 червня року. 

У 2015 році декларації за звітний 
2014 рік слід подавати протягом 60 
календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем звітного 
(податкового) року, а саме не пізніше 02 
березня 2015 року. 

Якщо платник податку подавав  
декларації за І квартал, півріччя, 9 місяців 
2014 року, то річну податкову декларацію 
слід подати протягом 40 днів, наступних 
за останнім календарним днем звітного 
(податкового) року, а саме не пізніше 9 
лютого 2015 року. 

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 
сплати не будуть застосовуватися. 

Методичні рекомендації щодо 
застосування податкового компромісу 

Наказом ДФС України 
17 січня 2015 року №13 затверджено 
Методичні рекомендації щодо 
особливостей уточнення податкових 
зобов'язань з податку на прибуток 
підприємств та податку на додану 
вартість у разі застосування податкового 
компромісу. 

Податковий компроміс 
розповсюджується виключно на факти 
заниження податкових зобов'язань з 
податку на додану вартість (у зв’язку із 
завищенням податкового кредиту) та 
податку на прибуток (у зв’язку із 
завищенням витрат, що враховуються 
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при визначенні об'єкта 
оподаткування). 

Податкові зобов'язання згідно із 
процедурою податкового компромісу 
сплачуються платником податків до 
бюджету у розмірі 5 відсотків від суми 
заниження податкового зобов'язання. 
Інша частина 95 відсотків вважається 
погашеною за наслідками досягнення 
податкового компромісу. При цьому 
штрафні санкції до платника податків не 
застосовуються, а пеня відповідно не 
нараховується. 

Під досягненням компромісу 
розуміється сплата платником податків 
до бюджету сум податкових зобов'язань з 
ПДВ та/або податку на прибуток. 
Досягнення компромісу виключає 
необхідність складання протоколу про 
адміністративне правопорушення, якщо 
він не був складений, а також дає 
підстави суду для звільнення від 
адміністративної відповідальності. 

Сума погашеного податкового 
зобов'язання з податку на прибуток 
та/або ПДВ у розмірі 95 відсотків 
внаслідок застосування податкового 
компромісу не враховується для 
визначення об'єкта оподаткування 
податком на прибуток підприємств. 

Форма уточнюючих розрахунків 
затверджується МФУ. При цьому в 
обов'язковому порядку до уточнюючого 
розрахунку подається перелік (опис) 
господарських операцій, щодо яких 
здійснено уточнення показників за 
деклараціями. 

До затвердження форми 
уточнюючого розрахунку для 
застосування податкового компромісу 
платник податків має право подати 
уточнюючий розрахунок за діючою на 
час подання формою як окремий 
документ з переліком (описом) 
операцій, щодо яких здійснено 
уточнення показників податкової 
декларації, та Заявою про компроміс 
(відповідно пункту 3.4 цих Методичних 
рекомендацій) тощо. 

До затвердження окремої форми 
уточнюючого розрахунку платникам 
податку на прибуток, які бажають 
скористатись податковим компромісом 
відповідно до вказаного підрозділу 
Кодексу, у заголовній частині форм 
уточнюючих податкових декларацій 
(розрахунків, звітів) з цього податку слід 
під словом "Уточнююча" ("Уточнюючий") 
доповнити словами "Податковий 
компроміс" та зліва від них проставити 
відмітку, наприклад, "X". Така відмітка 
означатиме, що уточнююча декларація 
(розрахунок, звіт) подана з метою 
застосування податкового компромісу. 

Уточнення податкового 
зобов'язання з податку на прибуток у 
межах податкового компромісу необхідно 
здійснювати виключно шляхом подачі 
окремої уточнюючої декларації 
(розрахунку, звіту), а не у складі звітної 
(звітної нової) декларації. 

При цьому у разі, якщо заниження 
податкових зобов'язань з податку на 
прибуток пов'язане із зміною показників 
витрат, які відображаються у додатках до 
декларацій (розрахунків, звіту), окрема 
уточнююча декларація (розрахунок, звіт) 
подається платниками податку разом з 
такими додатками. 

З метою застосування податкового 
компромісу платник подає окремий 
уточнюючий розрахунок з ПДВ за 
кожний окремий звітний період. 

Оскільки процедура податкового 
компромісу застосовується за будь-які 
податкові періоди до 1 квітня 2014 року з 
урахуванням строків давності, 
встановлених статтею 102 цього Кодексу 
(пункт 1 підрозділу 92	  розділу XX 
Кодексу), подання уточнюючих 
розрахунків з ПДВ обмежується звітними 
періодами (місяць, квартал), які 
припадають на період з квітня 2011 року 
по березень 2014 року включно. 

Оскільки причиною завищення 
податкового кредиту могло бути як 
неповне декларування податкових 
зобов'язань з ПДВ, так і надмірне 
декларування податкового кредиту, в 
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уточнюючих розрахунках з ПДВ з метою 
застосування податкового компромісу 
платник податку повинен правильно та 
об'єктивно відобразити всі операції 
відповідно до первинних документів та 
податкових накладних, які були здійснені, 
але не були задекларовані, або були 
задекларовані без наявності відповідних 
підтверджуючих документів. У результаті 
проведеного уточнення має бути 
збільшення податкових зобов'язань з 
ПДВ (позитивне значення графи 6 рядка 
9 розділу I уточнюючого розрахунку з 
ПДВ) та/або зменшення податкового 
кредиту з ПДВ (від'ємне значення графи 
6 рядка 17 розділу II уточнюючого 
розрахунку з ПДВ) та збільшення сум 
податку до сплати в бюджет (рядки 18 та 
25 уточнюючого розрахунку з ПДВ) 
порівняно з попередньо поданою 
податковою звітністю за відповідні 
періоди. 

Сплата авансових внесків філіями 

Заступник начальника Головного 
управління ДФС у Чернівецькій області 
зазначив, що у січні та лютому 2015 
року авансові внески філій повинні 
сплачувати ще по-старому — за їхнім 
місцезнаходженням (тобто так само, як і 
в 2014 році) так як	  у декларації з податку 
на прибуток за 2013 рік задекларовано 
суми авансів, які підлягають сплаті за 
місцезнаходженням філій у січні та 
лютому 2015 року. Тобто, це узгоджені 
суми грошових зобов’язань	  (про це прямо 
сказано в п. 57.1 ПКУ), вони рознесені по 
особовій картці. 

Пояснюється позиція тим, що 
відповідно до перехідних правил ПКУ, у 
січні – грудні 2015 року та січні – травні 
2016 року платники зобов’язані 
сплачувати щомісячні авансові внески з 
податку на прибуток ще за старими 
нормами п. 57.1 ПКУ, тобто як до змін. 

Сума ПФД, що була включена до 
доходів у періодах до 01.01.2015р. при 
її поверненні до витрат не 
включається 

Такого «логічного» висновку 
дійшли податківці у ресурсі «ЗІР». 

Так, вони нагадали, що згідно з 
підпунктом 135.5.5 ПК у редакції, що 
діяла до 01.01.2015, суми поворотної 
фінансової допомоги, отриманої 
платником податку у звітному 
податковому періоді, що залишаються 
неповерненими на кінець такого звітного 
періоду, від осіб, які не є платниками 
цього податку (в тому числі 
нерезидентів), або осіб, які згідно із ПК 
мають пільги з цього податку, при 
визначенні оподатковуваного прибутку 
враховувались у складі інших доходів. 
У разі повернення в наступних звітних 
податкових періодах такої суми 
поворотної фінансової допомоги (її 
частини) особі, яка її надала, такий 
платник мав збільшити суму витрат на 
суму такої поворотної фінансової 
допомоги (її частини). 

Починаючи з 01.01.2015 об’єкт 
оподаткування податком на прибуток 
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 розділу ІІІ ПК. 

При цьому чинними нормами 
ПК не передбачено коригування ФР на 
суму ПФД, отриманої платником податку 
до 01.01.2015 від осіб, які не є 
платниками податку на прибуток або 
мають пільги з цього податку, у разі її 
повернення. 

Про звітність з податку на прибуток 
підприємств, сплату авансових 
внесків з цього податку у 2015 році та 
інші актуальні питання 

ДФС у Листі від 29.01.2015р. 
№2707/7/99-99-19-02-01-17 зазначила, 
що подання податкових декларацій з 
податку на прибуток за 2014 рік 
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здійснюється за діючими формами таким 
чином:  

для базового звітного 
(податкового) періоду – календарного 
року – протягом 60 календарних днів, що 
настають за останнім календарним днем 
звітного (податкового) періоду – до 2 
березня 2015 року;  

для базового звітного 
(податкового) періоду – календарного 
кварталу – протягом 40 календарних 
днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного (податкового) 
періоду – до 09 лютого 2015 року.  

Платники податків, які станом на 
31.12.2014 перебували на 
консолідованій сплаті податку на 
прибуток, подання консолідованої 
податкової декларації з податку на 
прибуток та розрахунку податкових 
зобов’язань щодо сплати 
консолідованого податку на прибуток за 
звітний період – 2014 рік здійснюють, як і 
у минулому році, відповідно, за 
місцем реєстрації юридичної особи та 
відокремлених підрозділів.  

Сплата щомісячних авансових 
внесків у січні – лютому 2015 року 
провадиться у розмірі 1/12 
нарахованої суми податку на прибуток 
за 2013 рік, у березні 2015 року – травні 
2016 року у розмірі 1/12 нарахованої суми 
податку на прибуток підприємств за 2014 
рік.  

Сплата щомісячних авансових 
внесків у січні – грудні 2015 року та 
січні - травні 2016 року здійснюється 
платниками податків з річним доходом, 
який враховується при визначенні об'єкта 
оподаткування, що перевищує десять 
мільйонів гривень.  

Сума неврахованого у зменшення 
нарахованої суми податкового 
зобов'язання з податку на прибуток 
залишку авансових внесків при виплаті 
дивідендів, що відображається у рядку 
13.5.2 додатка ЗП до Податкової 
декларації з податку на прибуток за 2014 
рік, буде врахована у зменшення 
нарахованої суми податку на прибуток у 

декларації з податку на прибуток за 
2015 рік при визначенні щомісячних 
авансових внесків, що підлягатимуть 
сплаті в наступний дванадцятимісячний 
період.  

Оскільки нова редакція розділу ІІІ 
«Податок на прибуток підприємств» 
Кодексу не містить положень щодо 
консолідованої сплати податку на 
прибуток та не визначає відокремлені 
підрозділи юридичної особи окремими 
платниками цього податку у Розрахунку 
податкових зобов’язань щодо сплати 
консолідованого податку на прибуток 
за 2014 рік, визначення щомісячних 
авансових внесків, що підлягатимуть 
сплаті у березні 2015 року – травні 
2016 року, не провадиться. Загальна 
сума таких авансових внесків 
визначається в цілому по платнику 
податку – юридичній особі в податковій 
декларації з податку на прибуток, що 
подається такою особою за 2014 рік. 

 При цьому, платниками податку, 
які станом на 31.12.2014 перебували на 
консолідованій сплаті податку на 
прибуток, сплата щомісячних авансових 
внесків провадиться таким чином:  

у січні – лютому 2015 року, як і у 
минулому році, – за місцем реєстрації 
головного підприємства (юридичної 
особи) та його відокремлених 
підрозділів у сумі, що розрахована 
відповідно у консолідованій податковій 
декларації з податку на прибуток та 
Розрахунку податкових зобов’язань щодо 
сплати консолідованого податку на 
прибуток за звітний (податковий) період - 
2013 рік;  

починаючи з березня 2015 року 
– тільки за місцем реєстрації 
головного підприємства (юридичної 
особи) у сумі, що розрахована у 
податковій декларації за звітний 
(податковий) період – 2014 рік. 

  У разі якщо у звітному році, за 
рішенням власників, розподіляється 
нерозподілений прибуток одразу за 
декілька попередніх років, то, з метою 
визначення суми дивідендів на яку 
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нараховується авансовий внесок, 
нерозподілений прибуток, який припадає 
на кожен з цих років за даними 
фінансової звітності, порівнюється з 
об’єктом оподаткування податком на 
прибуток за відповідний рік.  

З метою розрахунку суми 
перевищення дивідендів, що підлягають 
виплаті, над значенням об’єкта 
оподаткування за відповідний податковий 
(звітний) рік, необхідне одночасне 
дотримання двох умов: подана 
декларація з податку на прибуток за 
такий рік та повністю погашені податкові 
зобов’язання, самостійно нараховані 
платником у такій декларації. В іншому 
випадку авансовий внесок з податку на 
прибуток нараховується на всю суму 
дивідендів.  

Особливості подання в електронній 
формі податкових декларацій 

 ДФС платників податку, які 
звітують за 2014 рік з базовим 
податковим (звітним) періодом квартал, 
про те, що при поданні зазначених 
Податкових декларацій у квитанціях № 2 
буде зазначатись граничний строк 
подання, передбачений для основного 
базового податкового (звітного) періоду 
рік, а саме 02.03.2015 року. При цьому, 
такі платники податку, незважаючи на 
реалізацію програмного забезпечення та 
відсутність для поданої ними звітності 
автоматизованого контролю 
достовірності типу документу під час 
формування квитанцій № 2, повинні 
виконувати вимоги чинного 
законодавства і подавати звітні та звітні 
нові Податкові декларації у граничні 
строки подання для базового податкового 
(звітного) періоду квартал, а саме по 
09.02.2015 року. Уточнюючі Податкові 
декларації в електронній формі такі 
платники податку зможуть подати після 
02.03.2015 року. 

Податок на додану вартість 

Про реєстрацію податкових накладних 
в ЄРПН 

У ресурсі «ЗІР» опубліковано 
роз’яснення, відповідно до якого 
податкові	  накладні, складені платником 
податків	  у січні 2015 року	  та	  сума ПДВ 
в яких становить менше ніж 10 тис. 
грн. (у тому числі які не надаються 
покупцю,	  виписані	  за операціями з 
постачання товарів/послуг, які 
звільнені	  від оподаткування) можуть бути 
зареєстровані	  в	  Єдиному реєстрі 
податкових накладних	  за бажанням 
платника податку. 

Про систему електронного 
адміністрування ПДВ 

ДФС у Листі    від 19.01.2015р. 
№1403/7/99-99-19-03-01-17 розглянула  
деякі питання СЕА ПДВ. 

Так, протягом дії СЕА ПДВ у 
тестовому режимі (01.02.2015-01.07.2015) 
платники податку самостійно 
зараховують на такі електронні рахунки 
кошти з власних поточних рахунків, 
відкритих у банківських установах, у 
сумах, необхідних для сплати до 
бюджету узгоджених податкових 
зобов'язань з цього податку, 
задекларованих ними в податковій 
звітності з ПДВ. Сплата ПДВ до бюджету 
за грудень 2014 року, січень 2015 
року/IV квартал 2014 року буде 
здійснюватися платником податку зі 
свого поточного рахунку 
безпосередньо на бюджетні рахунки, а 
за звітні податкові періоди, починаючи з 
лютого 2015 року / I квартал 2015 року, 
- з рахунку в СЕА ПДВ у порядку, 
визначеному пунктом 200.2 ПКУ. 

Розрахунки з бюджетом після 
01.02.2015р. у зв’язку з поданням УР, 
сплата податкових зобов'язань, 
визначених контролюючим органом, та 
сплата штрафних санкцій і пені 
здійснюються платником податку до 
бюджету не з електронного рахунку, а з 
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власного поточного рахунку (пункт 25 
Порядку N 569). 

З 1 липня 2015 року (або з дати, 
визначеної в окремому рішенні ВРУ про 
скорочення перехідного періоду) на 
рахунки в СЕА ПДВ платники податку 
зараховують також кошти у сумах, 
необхідних для збільшення розміру суми, 
що обчислюється відповідно до пункту 
2001.3 ПКУ та надає право для реєстрації 
в ЄРПН податкових 
накладних/розрахунків коригування.  

Починаючи з 1 січня 2015 року, всі 
податкові накладні/розрахунки 
коригування до них складаються 
платниками податку виключно в 
електронному вигляді. 

 До 1 лютого 2015 року платникам 
ПДВ надано можливість реєстрації 
податкових накладних/розрахунків 
коригування до них в ЄРПН незалежно 
від суми податку на додану вартість, що 
міститься у податковій 
накладній/розрахунку коригування. 

Реєстрація податкових 
накладних/розрахунків коригування в 
ЄРПН з 1 лютого 2015 року до 1 липня 
2015 року здійснюється без обмеження 
сумою податку, обчисленою за 
формулою, визначеною п.2001.3 ПКУ. 

ПН, складені за операціями, 
здійсненими після 01.02.2015 р., можуть 
бути зареєстровані в ЄРПН після 
закінчення 15-денного терміну реєстрації. 

Штрафи за несвоєчасну 
реєстрацію застосовуються у разі, якщо 
такі податкові накладні/розрахунки 
коригування до них підлягають наданню 
покупцям - платникам ПДВ. 

Штраф, передбачений пунктом 
1201.1 ПКУ (у розмірі 10 відсотків від 
суми ПДВ, зазначеної в податкових 
накладних/розрахунках коригування, за 
порушення терміну реєстрації податкових 
накладних/розрахунках коригування в 
ЄРПН до 15 днів), не 
застосовуватиметься у період з 1 січня по 
30 червня 2015 року. 

Покупці – платники податку мають 
можливість отримувати з ЄРПН 

електронні копії податкових 
накладних/розрахунків коригування, які 
зареєстровані в ЄРПН їх контрагентами – 
постачальниками.  

Правило щодо формування 
податкового кредиту виключно за рахунок 
тих ПН, які зареєстровані в ЄРПН, 
починає застосовуватися з 1 лютого 2015 
року. При цьому слід враховувати, що 
ПН, складені за операціями з постачання 
товарів/послуг, здійсненими після 1 
лютого 2015 року, та зареєстровані з 
порушенням встановленого строку, 
включатимуться до податкового 
кредиту того звітного періоду, в якому 
було здійснено їх реєстрацію в ЄРПН. 

З 1 січня 2015 року платникам 
податків надано можливість виправлення 
помилок у податкових накладних шляхом 
складання розрахунку коригування до 
таких накладних. 

Реєстрація розрахунків 
коригування з 1 січня 2015 року до 1 
лютого 2015 року здійснюватиметься 
постачальником (продавцем) 
товарів/послуг, а з 01.02.2015р.  
постачальником чи покупцем залежно від 
вектору зміни суми компенсації. 

Платникам податку 01.07.2015 р. 
(або на дату згідно з рішенням ВРУ) 
автоматично збільшується розмір суми, 
на яку платник має право зареєструвати 
податкові накладні/розрахунки 
коригування в ЄРПН, на суму 
середньомісячного розміру суми податку, 
задекларованої платником до сплати до 
бюджету за останні 12 звітних 
(податкових) місяців/4 квартали та 
погашеної. Розмір такої суми підлягає 
щоквартальному автоматичному 
перерахунку. 

Суми помилково та/або надміру 
сплачених грошових зобов'язань з 
ПДВ станом на 1 липня 2014 року (або на 
дату згідно з рішенням ВРУ) 
автоматично збільшують суму 
податку, на яку платник має право 
зареєструвати податкові 
накладні/розрахунки коригування в 
ЄРПН, після чого вважаються 
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погашеними. Одночасно такі суми 
зменшують розмір податкових 
зобов'язань, що підлягають сплаті в 
бюджет, або збільшують розмір 
від'ємного значення об'єкта 
оподаткування за звітний період, в якому 
відбулося таке збільшення. 

До 1 січня 2017 року продовжено 
режим 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 (пункт 23 
підрозділу 2 розділу XX Кодексу). 

Разом з тим Кодексом 
встановлено, що переліки таких відходів 
та брухту чорних і кольорових металів 
мають бути затверджені КМУ. Постанова 
КМУ від 5 лютого 2014 року N 43 "Про 
внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 січня 2011 року N 
15" діяла до 1 січня 2015 року. Таким 
чином, до затвердження КМУ нових 
переліків відходів та брухту чорних і 
кольорових металів чи продовження дії 
попередніх оподаткування операцій з 
постачання таких відходів 
здійснюється за ставкою 20 відсотків. 

Лист ДФС України від 10.12.2014 
№14618/7/99-99-19-03-01-17 скасовано. 

Як у ПН вказується «послуга» у графах 
5.1 та 5.2 

У ресурсі «ЗІР» податківці 
опублікували роз’яснення, згідно з яким у 
разі якщо вартість послуги визначається 
із застосуванням одиниць обліку, які 
відображаються у первинних документах, 
регістрах бухгалтерського обліку, то у 
графах 5.1 та 5.2 податкової накладної 
зазначаються одиниці виміру (умовне 
позначення і код) згідно з КСПОВО. 

У разі якщо послуга, що 
надається, не має одиниці обліку, у 
графі 5.1 зазначається «послуга», а 
графа 5.2 не заповнюється. 

У разі складення податкової 
накладної на повне постачання послуги 

або на суму коштів, що надійшла на 
поточний рахунок як попередня оплата 
(аванс) у повному обсязі, у графі 6 
податкової накладної зазначається "1". 

У разі складення податкової 
накладної на часткове постачання 
послуги або на суму попередньої оплати 
частини вартості послуги у графі 6 
зазначається відповідна частка наданої 
(оплаченої) послуги у вигляді десяткового 
дробу. Наприклад, у разі постачання 
частини послуги, яка відповідає половині 
обсягу, вказаного у договорі, або у разі 
отримання суми попередньої оплати у 
розмірі половини договірної вартості 
послуги у графі 6 вказується число "0,5". 

На нашу думку, роз’яснення 
податківців суперечить вимогам Наказу 
МФУ «Про затвердження форми 
податкової накладної та Порядку 
заповнення податкової накладної» від 
22.09.2014 N 957, який є НПА на відміну 
від роз’яснень «ЗІР». 

Щодо сплати задекларованих ПЗ 

У ресурсі «ЗІР» податківці 
зауважили на тому, що сплата ПДВ до 
бюджету за грудень 2014 року, січень 
2015 року та ІV квартал 2014 року 
здійснюється з поточних рахунків 
платників податку безпосередньо на 
бюджетні рахунки. 

За звітні податкові періоди, 
починаючи з лютого місяця 2015 року та І 
кварталу 2015 року перерахування сум 
податку до бюджету здійснюється у 
порядку, визначеному п.200.2 ПКУ, з 
рахунків в СЕА ПДВ. 

Щодо застосування штрафів за 
невчасну реєстрацію ПН 

У ресурсі «ЗІР» опубліковано 
роз’яснення, згідно з яким  штрафи за 
несвоєчасну реєстрацію ПН та РК в 
ЄРПН застосовуються у разі, якщо такі 
ПН та РК підлягають наданню 
покупцям-платникам ПДВ. 

Водночас пунктом 35 ПКУ 
визначено, що штраф, передбачений 
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пунктом 1201.1	  ПК, а саме —10% від 
суми ПДВ, зазначеної в ПН або РК, за 
порушення терміну реєстрації такої ПН 
або такого РК до 15 днів,	  не 
застосовується	  при порушенні термінів 
реєстрації в ЄРПН ПН та РК, складених у 
період з 01.02.2015 до 01.07.2015. 

Оскільки з 1 січня до 1 лютого 
2015 року не всі ПН та РК підлягають 
обов’язковій реєстрації в ЄРПН, і 
оскільки, відповідно до підпункту 4.1.4 ПК, 
однією із засад податкового 
законодавства України є презумпція 
правомірності рішень платника податку, 
штрафи в цей період	  не 
застосовуються. 

Зміни до порядку заповнення ПН та РК 

Наказом Міністерства фінансів 
України 23 січня 2015 року №13 внесено 
зміни до Порядку заповнення податкової 
накладної (діє з 30.01.15р.). 

Так, внесено доповнення щодо 
заповнення ПН на суму перевищення 
собівартості поставки над ціною 
постачання. 

РК виписується, зокрема, у 
випадку виправлення помилок, 
допущених при складанні податкової 
накладної, не пов'язаних із зміною суми 
компенсації вартості товарів/послуг. 

У разі складання РК з метою 
виправлення помилок, допущених при 
складанні податкової накладної, не 
пов'язаних із зміною суми компенсації 
вартості товарів/послуг, в РК 
зазначаються виправлені дані. 

Не допускається виправлення 
даних щодо дати складання 
податкової накладної та її порядкового 
номера. 

Розрахунки коригування, що 
складаються до усіх ПН, які були складені 
до 01 лютого 2015 року, а також РК до 
податкових накладних, які не видаються 
отримувачу (покупцю) - платнику податку 
(за наявності законодавчих підстав для 
складання таких розрахунків 

коригування), підлягають реєстрації в 
ЄРПН постачальником (продавцем). 

Зміна декларації з ПДВ 

Наказом Міністерства фінансів 
України 23 січня 2015 року №13 внесено 
зміни до Порядку заповнення податкової 
декларації з ПДВ (діє з 30.01.15р.). 
Вперше оновлена декларація подається 
за лютий 2015р. 

Так, зокрема, до декларації 
додано четвертий розділ, у якому 
платники відображають суми погашення 
залишків сум від'ємного значення звітних 
(податкових) періодів до 01 лютого 2015 
року. 

Внесення змін до Порядку ведення 
ЄРПН 

Постановою КМУ від 30 січня 
2015р. № 20 внесено зміно до Порядку 
ведення ЄРПН. 

Так, зокрема, розрахунок 
коригування до податкової накладної, 
складеної до 1 лютого 2015 р. та 
відомості якої не підлягали внесенню до 
Реєстру у зв’язку з недосягненням суми, 
визначеної пунктом 11 підрозділу 2 
розділу ХХ “Перехідні положення” 
Податкового кодексу України, підлягає 
реєстрації після реєстрації такої 
накладної. 

Для цього постачальник 
(продавець) товарів (послуг) повинен 
протягом доби зареєструвати 
податкову накладну (незалежно від 
дати її складення з урахуванням строків 
давності, встановлених статтею 
102 зазначеного Кодексу) та розрахунок 
коригування до неї. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Безоплатне надання сертифікатів 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого якщо 
ЮО надає подарункові сертифікати 
фізичним особам, то вартість таких 
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сертифікатів включається до загального 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку як додаткове 
благо та оподатковується за ставками 15 
(20) % у джерела виплати з урахуванням 
вимог пп. 165.1.39 ПКУ. 

Згідно з пп.165.1.39  ПКУ не 
включається до складу загального 
місячного оподатковуваного доходу 
платника вартість дарунків (а також 
призів переможцям та призерам 
спортивних змагань), якщо їх вартість не 
перевищує 50 відсотків однієї мінімальної 
заробітної плати (у розрахунку на місяць), 
встановленої на 1 січня звітного 
податкового року, за винятком грошових 
виплат у будь-якій сумі. 

Згідно з п. 164.5 під час 
нарахування (надання) доходів у будь-
якій негрошовій формі базою 
оподаткування є вартість такого доходу, 
розрахована за звичайними цінами, 
правила визначення яких встановлені 
згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт. 

Єдиний соціальний внесок 

Щодо нарахування ЄСВ на мінімальну 
ЗП 

На сайті ДФС з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого для всіх 
страхувальників визначено, що у разі 
якщо база нарахування єдиного внеску 
(крім винагороди за цивільно-правовими 
договорами) не перевищує розміру 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на місяць, за який 
нараховується заробітна плата (дохід), 
сума єдиного внеску розраховується як 
добуток розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої 
законом на місяць, за який 
нараховується заробітна плата (дохід), 
та ставки єдиного внеску, встановленої 
для відповідної категорії платника, за 
умови відпрацювання застрахованою 
особою повного календарного місяця. 

При нарахуванні заробітної плати 
(доходів) фізичним особам з джерел не 

за основним місцем роботи, ставки 
єдиного внеску, встановлені цією 
частиною, застосовуються до визначеної 
бази нарахування незалежно від її 
розміру без застосування коефіцієнта 
бази нарахування. 

ЄСВ на суму компенсації днів 
невикористаної відпустки 

У ресурсі «ЗІР» опубліковано 
роз’яснення, відповідно до якого суми 
грошових компенсацій за невикористані 
щорічні (основну та додаткову) відпустки, 
нараховані роботодавцем працівнику у 
місяці звільнення, є базою нарахування 
та утримання ЄВ. 

При цьому у разі виплати 
роботодавцем зазначених сум 
компенсацій працівнику після його 
звільнення ЄВ не нараховується та не 
сплачується, оскільки суми грошових 
компенсацій за невикористані щорічні 
(основну та додаткову) відпустки є 
платою за невідпрацьований час. 

 
ІНШЕ 

До 01.02.2015р. необхідно подати 
інформацію про зайнятість і 
працевлаштування громадян, що 
мають додаткові гарантії у сприянні 
працевлаштуванню  

 Нагадуємо,    що роботодавці, у 
яких	  штатна чисельність працівників 
становить понад 20 осіб, щороку,	  не 
пізніше 01 лютого після звітного року, 
подають територіальному органу 
Державної служби зайнятості	  інформацію 
про зайнятість і працевлаштування 
громадян, що мають додаткові гарантії у 
сприянні працевлаштуванню	  (згідно із 
додатком до Порядку надання 
роботодавцям територіальним органам 
Державної служби зайнятості інформації 
про зайнятість та працевлаштування 
громадян, що мають додаткові гарантії у 
сприянні працевлаштуванню, 
затвердженого наказом Мінсоцполітики 
від 16.05.2013 № 271). 
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Щодо обов’язковості застосування 
РРО 

Нагадуємо, що РРО не 
застосовують платники ЄП першої групи 
та ФОП другої–третьої груп при 
здійсненні діяльності на ринках, при 
продажу товарів дрібнороздрібної 
торговельної мережі через засоби 
пересувної мережі (п.296.10 ПКУ). Інші 
платники ЄП при здійсненні розрахунків 
за готівку зобов’язані застосовувати РРО. 
Обов’язкове застосування РРО 
вводиться з: 

- платниками третьої групи – з 01 
липня 2015 року; 

- платниками другої групи – з 01 
січня 2016 року. 

Щодо здійснення розрахунки 
криптовалютою «Bitcoin» 

НБУ у Листі від 08.12.2014р. №29-
208/72889 застеріг громадян та юросіб 
використовувати віртуальні валюти для 
обміну на товари або грошові кошти та 
рекомендує використовувати послуги 
лише тих платіжних систем, систем 
розрахунків, які внесені Нацбанком до 
Реєстру платіжних систем, систем 
розрахунків, учасників цих систем та 
операторів послуг платіжної 
інфраструктури. 

У листі зазначено, що випуск 
віртуальної валюти Bitcoin не має будь-
якого забезпечення та юридично 
зобов’язаних за нею осіб, не 
контролюється державними органами 
влади жодної з країн. Отже, Bitcoin є 
грошовим сурогатом, який не має 
забезпечення реальної вартості. 

На думку Нацбанку, уповноважені 
банки не мають правових підстав для 
зарахування іноземної валюти, отриманої 
від продажу Bitcoin за кордоном. 

Виплата лікарняних 

Нагадуємо, що з 01.01.2015р. 
допомога по тимчасовій 
непрацездатності виплачується 

застрахованим особам залежно від 
страхового стажу в таких розмірах: 

- при страховому стажі до 3 років — 
50% середньої зарплати; 

- від 3 до 5 років — 60%; 
- від 5 до 8 років — 70%; 
- понад 8 років — 100%. 

Щодо застосування норм Закону 
України «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування» від 
23.09.99р №1105 

Виконавча дирекція Фонду 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності у Листі від 
17.01.2015р. №2.4-17-92 зауважила, що 
 по страховим випадкам (допомога по 
тимчасовій непрацездатності (включаючи 
догляд за хворою дитиною), допомога по 
вагітності та пологах, допомога на 
поховання), які настали до 31.12.2014р. 
включно, при визначені права на 
матеріальне забезпечення та його 
розміру необхідно керуватися нормами 
Закону України "Про 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими 
похованням" від 18.01.2001р. N2240. 

Для страхових випадків (допомога 
по тимчасовій непрацездатності 
(включаючи догляд за хворою дитиною), 
допомога по вагітності та пологах, 
допомога на поховання), які настали з 
01.01.2015 р. необхідно застосовувати 
норми Закону N1105. 

Матеріальне забезпечення 
виплачується, якщо звернення за його 
призначенням надійшло не пізніше 
дванадцяти календарних місяців з дня 
відновлення працездатності, 
встановлення інвалідності, закінчення 
відпустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами, смерті застрахованої особи 
або члена сім'ї, який перебував на її 
утриманні. 

Ця норма діє з 01.01.2015 р. 
незалежно від дати настання 
страхового випадку. 
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Дванадцятимісячний період 
відлічується від закінчення страхового 
випадку для випадків тимчасової 
непрацездатності та вагітності та пологів, 
а у випадку смерті - від дня смерті 
зазначеного у свідоцтві про смерть від 
першого числа місяця, наступного за тим, 
у якому настала відповідна подія 
(відновлення працездатності, 
встановлення інвалідності, закінчення 
відпустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами, смерті застрахованої особи 
або члена сім'ї, який перебував на її 
утриманні). Для обчислення періоду 12 
календарних місяців беруться цілі 
місяці з 1 по 31 (30 або 28 (29) для 
лютого) число. 

З 1 січня 2015 року до відкриття нових 
рахунків в органах Казначейства 
сплата податків здійснюється на 
рахунки, відкриті у 2014 році 

Про це повідомила ДФС у 
роз’ясненні від 05.01.2015 р. 

З 17.01.2015р. діє податковий 
компроміс 

17.01.2015р. вступив в силу Закон 
України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
особливостей уточнення податкових 
зобов'язань з податку на прибуток 
підприємств та податку на додану 
вартість у разі застосування податкового 
компромісу» від 25.12.2014р. №63-VIII. 

Так, податковий компроміс 
передбачає звільнення від юридичної 
відповідальності платників податків 
та/або їх посадових (службових) осіб за 
заниження податкових зобов'язань з 
податку на прибуток підприємств та/або 
податку на додану вартість за будь-які 
податкові періоди до 1 квітня 2014 року з 
урахуванням строків давності, 
встановлених статтею 102 ПКУ. 

Платник податків, який вирішив 
скористатися процедурою податкового 
компромісу, під час дії податкового 
компромісу за такі податкові періоди має 
право подати відповідні уточнюючі 

розрахунки податкових зобов'язань з 
податку на прибуток підприємств та/або 
податку на додану вартість, в яких 
визначає суму завищення витрат, що 
враховуються при визначенні об'єкта 
оподаткування податком на прибуток 
підприємств та/або суму завищення 
податкового кредиту з податку на додану 
вартість. 

Сума заниженого податкового 
зобов'язання з податку на прибуток 
підприємств та/або податку на додану 
вартість сплачується в розмірі 5 відсотків 
такої суми. При цьому 95 відсотків суми 
заниженого податкового зобов'язання з 
податку на прибуток підприємств та/або 
податку на додану вартість вважаються 
погашеними, штрафні санкції не 
застосовуються, пеня не нараховується. 

Сума погашеного податкового 
зобов'язання з податку на прибуток 
та/або податку на додану вартість в 
розмірі 95 відсотків внаслідок 
застосування податкового компромісу не 
враховується для визначення об'єкта 
оподаткування податком на прибуток 
підприємств. 

Процедура досягнення 
податкового компромісу триває не більше 
ніж 70 календарних днів з дня, 
наступного за днем подання уточнюючого 
розрахунку. 

Платники податків з метою 
застосування податкового компромісу 
мають право подати уточнюючі 
розрахунки або заяви відповідно до 
положень цього підрозділу протягом 90 
календарних днів з дня набрання 
чинності цим Законом. 

Протягом 10 робочих днів з дня, 
наступного за днем подання уточнюючого 
розрахунку, контролюючий орган 
приймає рішення щодо необхідності 
проведення документальної 
позапланової перевірки, про що 
повідомляє платника податків відповідно 
до статті 42 ПКУ. 
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Об’єкт оподаткування військовим 
збором 

Територіальні органи ДФС у 
Львівській області повідомили, що з 2015 
року об’єктом оподаткування ВЗ є, 
зокрема, доходи у вигляді: 

- процентів, дивідендів, роялті та 
будь-яких інших пасивних (інвестиційних) 
доходів, сплачених резидентами України; 

- доходів від надання резидентам 
або нерезидентам в оренду; 

- доходів від продажу рухомого та 
нерухомого майна, доходів від 
відчуження корпоративних прав, цінних 
паперів, у тому числі акцій українських 
емітентів; 

- доходів, отриманих у вигляді 
внесків та премій на страхування і 
перестрахування ризиків на території 
України; 

- доходів страховиків – резидентів; 
- інших доходів; 
- спадщини, подарунків, виграшів, 

призів. 

Датою надходження виручки в 
іноземній валюті є дата надходження 
коштів на поточний рахунок 
резидента, який здійснив експортну 
операцію 

Про це контролюючі органи 
зазначили у ресурсі «ЗІР». 

Деякі питання сплати податку на 
нерухомість фізичними особами у 
2015р. 

ДФС опублікувала брошуру, у якій 
висвітлила деякі моменти сплати податку 
на нерухомість фізичними особами. 

Так, ДФС надала відповіді на 
питання: 

1. Якщо людина володіє 
квартирою і будинком одночасно, то 
чи сумуватимуться площі при 
визначенні суми податку? 

Так. Податок обчислюється 
виходячи із сумарної загальної площі усіх 
об'єктів зменшеної відповідно до 
підпункту 266.4.1 ПКУ та пільги органів 
місцевого самоврядування з 
неоподатковуваної площі таких об'єктів (у 
разі її встановлення), та відповідної 
ставки податку. 

2. Якщо людина  володіє  
кількома  об'єктами, які  окремо не 
підпадають під оподаткування, чи 
сумуватимуться загальні площі для 
визначення податку? 

Так. Оподатковуватиметься 
сумарна загальна площа об’єктів. 

3. Яким чином 
оподатковуватимуться  квартири 
приватизовані на  кількох осіб, але 
частки кожного не виділено, і в разі 
якщо частки кожного виділені в натурі? 

Якщо об'єкт житлової та/або 
нежитлової нерухомості перебуває у 
спільній частковій власності кількох осіб, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку. 

Якщо об'єкт житлової та/або 
нежитлової нерухомості перебуває у 
спільній сумісній власності кількох осіб, 
але не поділений в натурі, платником 
податку є одна з таких осіб-власників, 
визначена за їх згодою, якщо інше не 
встановлено судом. 

Якщо об'єкт житлової та/або 
нежитлової нерухомості перебуває у 
спільній сумісній власності кількох осіб і 
поділений між ними в натурі, платником 
податку є кожна з цих осіб за належну їй 
частку. 

4. Оподатковуватимуться в 
селі лише будинки чи й господарські 
приміщення (гаражі, сараї, бані)? 

Будинки (як об’єкти житлової 
нерухомості) і господарські приміщення 
(як об’єкти нежитлової нерухомості). 

5. Пільговики 
залишаються ті ж, згідно з 
попереднім законом, чи пільговиків 
визначатимуть виключно місцеві 
ради? 

Пунктом 266.4 ПКУ визначено, що 
база оподаткування об’єкта/об’єктів 
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житлової нерухомості, в тому числі їх 
часток, що перебувають у власності ФО 
— платника податку, зменшується: 

- для квартири/квартир 
незалежно від їх кількості - на 60 кв. 
метрів; 

- для житлового 
будинку/будинків незалежно від їх 
кількості - на 120 кв. метрів; 

- для різних типів об'єктів 
житлової нерухомості, в тому числі їх 
часток (у разі одночасного перебування у 
власності платника податку 
квартири/квартир та житлового 
будинку/будинків, у тому числі їх часток), 
- на 180 кв. метрів. 

Одночасно, існуючі норми 
доповнено тим, що сільські, селищні, 
міські ради можуть збільшувати граничну 
межу житлової нерухомості, на яку 
зменшується база оподаткування. Крім 
того, внесеними змінами передбачено, 
що сільські, селищні, міські ради 
встановлюють пільги з податку, що 
сплачується на відповідній території з 
об'єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості, що перебувають у власності 
фізичних або юридичних осіб, релігійних 
організацій України, статути (положення) 
яких зареєстровані у встановленому 
законом порядку, та використовуються 
для забезпечення діяльності, 
передбаченої такими статутами 
(положеннями). Пільги з податку, що 
сплачується на відповідній території, з 
об'єктів житлової нерухомості для 
фізичних осіб визначаються виходячи з їх 
майнового стану та рівня доходів. 

6. За який рік в цьому році 
сплачуватиметься податок, з якого 
числа люди отримуватимуть 
платіжки, в який термін треба буде 
сплатити податок і чи 
штрафуватимуть за невчасну 
сплату? 

Податкове/податкові 
повідомлення-рішення про сплату 
суми/сум податку надсилаються 
(вручаються) платнику податку – фізичній 
особі контролюючим органом за місцем 
його податкової адреси (місцем 
реєстрації) до 1 липня року, що настає за 

базовим податковим (звітним) періодом 
(роком).  

У 2015 році фізичним особам 
платникам податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, податок 
буде нараховуватися контролюючими 
органами за місцем їх податкової адреси 
(місцем реєстрації) за 2014 рік в 
наступному порядку:  

у період з 01 січня  по 31 березня 
2014 року з житлової площі, а з 01 квітня 
по 31 грудня 2014 року з загальної площі 
об’єктів житлової нерухомості. 

Податкове зобов'язання за звітний 
рік з податку сплачується фізичними 
особами - протягом 60 днів з дня 
вручення податкового повідомлення-
рішення. 

Штраф за несплату/невчасну 
сплату податку встановлюється у розмірі 
10 % при затримці до 30 календарних 
днів включно, 20% при затримці більше 
30 календарних днів, наступних за 
останнім днем строку сплати суми 
грошового зобов'язання. 

Мін’юст щодо деяких питань 
податкового законодавства 

Мін’юст у Листі від 10.10.2014р. 
№513-0-2-14/8.2 зауважив на тому, що 
під час процедури адміністративного 
оскарження обов'язок доведення того, 
що будь-яке нарахування, здійснене 
контролюючим органом у випадках, 
визначених ПКУ, або будь-яке інше 
рішення контролюючого органу є 
правомірним, покладається на 
контролюючий орган. 

У разі коли норма цього Кодексу 
чи іншого нормативно-правового акта, 
виданого на підставі цього Кодексу, або 
коли норми різних законів чи різних 
нормативно-правових актів, або коли 
норми одного і того ж нормативно-
правового акта суперечать між собою та 
припускають неоднозначне (множинне) 
трактування прав та обов'язків платників 
податків або контролюючих органів, 
внаслідок чого є можливість прийняти 
рішення на користь як платника податків, 
так і контролюючого органу, рішення 
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приймається на користь платника 
податків. 

Сплата ФО транспортного податку у 
разі переходу права власності на авто 

ДФС у ресурсі «ЗІР» зазначила, 
що у разі переходу права власності на 
об’єкт оподаткування від одного власника 
до іншого протягом звітного року податок 
обчислюється попереднім власником за 
період з 1 січня цього року до початку 
того місяця, в якому він втратив 
право власності на зазначений об’єкт 
оподаткування, а новим власником – 
починаючи з місяця, в якому він набув 
право власності на цей об’єкт. 

Контролюючий орган 
надсилає ППР новому власнику після 
отримання інформації про перехід 
права власності. 

Підпунктом 267.6.6 ПКУ 
визначено, що за об’єкти оподаткування, 
придбані протягом року, податок 
сплачується пропорційно кількості 
місяців, які залишилися до кінця року, 
починаючи з місяця, в якому проведено 
реєстрацію транспортного засобу. 

Щодо отримання дозволу на спец 
водокористування 

Держкомпідприємництва у 
індивідуальному Листі від 14.01.2015 
№154/0/20-15 зазначило, що оскільки для 
одержання дозволу на спеціальне 
водокористування не визначено чіткого 
переліку документів, суб’єктам 
господарювання  слід подавати лише 
заяву. 

Щодо сплати акцизного податку з 
реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 

У ресурсі «ЗІР» опубліковано 
роз’яснення, відповідно до якого 
об’єктами оподаткування акцизним 
податком  є операції з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 
ПКУ). 

 Якщо сільська, селищна або 
міська рада не прийняла рішення про 
встановлення відповідних місцевих 
податків і зборів та акцизного податку в 
частині реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів, що є обов’язковими 
згідно з нормами ПК, такі податки до 
прийняття рішення справляються 
виходячи з норм ПК із застосуванням 
їх мінімальних ставок (пп. 12.3.5 ПК). 

Відповідно до підпункту 215.3.10 
ПКУ, для підакцизних товарів, 
реалізованих відповідно до підпункту 
213.1.9 ПК, ставки податку 
встановлюються за рішенням сільської, 
селищної або міської ради у відсотках від 
вартості (з ПДВ), у розмірі 5%. 

Про особливості встановлення ставок 
з місцевих податків та зборів 

ДФС у Листі від 16.01.2015р. 
№722/5/99-99-19-01-01-16 зазначила, що 
якщо сільською, селищною або міською 
радою не прийнято рішення про 
встановлення відповідних місцевих 
податків і зборів та акцизного податку в 
частині реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів, що є обов'язковим 
згідно з ПКУ, такі податки до прийняття 
рішення справляються виходячи з 
норм ПКУ із застосуванням їх 
мінімальних ставок, а плата за землю 
справляється із застосуванням 
ставок, які діяли до 31 грудня року, що 
передує бюджетному періоду, в якому 
планується застосування плати за 
землю. 

Зазначений Лист також торкнувся 
інших питань. 

Так, контролюючий орган нагадав, 
що з 1 січня 2015 року Законом №71 
запроваджено акцизний податок з 
роздрібного продажу підакцизних 
товарів (пиво, алкогольні напої, 
тютюнові вироби, нафтопродукти та інше 
паливо) та одночасно скасовано збір на 
розвиток виноградарства, садівництва 
та хмелярства. 



 
  

  

16 
	  

Огляд 
законодавства та 
судової практики 
Січень 2015 

 

Реєстрація контролюючими 
органами платників акцизного податку 
здійснюється автоматично при 
поданні ними декларації з акцизного 
податку до контролюючих органів, які 
територіально обслуговують 
адміністративно-територіальні одиниці, 
на яких розташовані пункти продажу 
підакцизних товарів. 

База оподаткування - це вартість 
(з ПДВ) реалізованих через роздрібну 
торговельну мережу підакцизних товарів 
(пп. 214.1.4 ПКУ). 

Акцизний податок за ставкою 
5% сплачується починаючи з 1 січня 
2015 року незалежно від наявності 
прийнятих місцевими радами рішень, 
оскільки ПКУ передбачено єдину ставку - 
5 відсотків. 

Декларації з акцизного податку 
подаються до контролюючих органів, 
які територіально обслуговують 
адміністративно-територіальні 
одиниці, на яких розташовані пункти 
продажу підакцизних товарів. Тобто, 
кількість таких декларацій за звітний 
період має відповідати кількості 
адміністративно-територіальних одиниць, 
на яких розташовані пункти продажу 
підакцизних товарів. 

Перше подання декларації за 
січень 2015 року здійснюється 
платниками акцизного податку з 
роздрібного продажу підакцизних 
товарів не пізніше 20 лютого 2015 року. 

Суми податку перераховуються до 
бюджету протягом 10 календарних днів, 
що настають за останнім днем 
відповідного граничного строку, 
передбаченого ПКУ для подання 
податкової декларації за місячний 
податковий період (пп. 222.3.1 ПКУ). 

Отже, сплата податку 
відбувається до місцевих бюджетів 
адміністративно-територіальних 
одиниць, на яких розташовані пункти 
продажу підакцизних товарів. Перша 
сплата задекларованих сум податку з 
роздрібного продажу підакцизних товарів 
за січень 2015 року здійснюється 
платниками акцизного податку не пізніше 
2 березня 2015 року. 

Місцевим радам необхідно 
невідкладно прийняти рішення про 
скасування збору за провадження 
деяких видів підприємницької 
діяльності, оскільки відповідно до 
Закону №71 з 1 січня 2015 року такий 
місцевий збір не справляється. 

Щодо подання звітності платниками 
ЄП четвертої групи – 
сільськогосподарськими 
підприємствами 

У ресурсі ЗІР податківці зауважили 
на тому, що до затвердження форми 
податкової декларації з єдиного податку 
для платників податку четвертої групи 
ДФС України рекомендовано 
використовувати форму Податкової 
декларації з фіксованого 
сільськогосподарського податку, 
затверджену наказом МІндоходів від 
30.12.2013 №864. 

Остання звітність з акцизного збору на 
операції з цінними паперами 

ДФС у Листі 20.01.15р. 
№1460/7/99-99-15-02-02-17 зазначила, 
останнім звітним (податковим) періодом, 
за який платники акцизного податку з 
операцій з відчуження цінних паперів та 
операцій з деривативами зобов'язані 
подати декларацію за особливим 
податком на операції з відчуження цінних 
паперів та операцій з деривативами є IV 
квартал 2014 року. Останній день 
подання декларації - 09.02.15 р. 

З 01.01.15р.  справляння 
акцизного податку з операцій з 
відчуження цінних паперів та операцій з 
деривативами скасовано. 

Щодо акцизу на електроенергію 

ДФС у Листі від 16.01.2015р. 
№ 83/99-99-25-01-18 вказала, що базою 
оподаткування акцизом для 
електроенергії згiдно з п.214.3 ПКУ 
є митна вартість, яка визначається 
вiдповiдно до МКУ. Це пов’язано з 
відсутністю встановлених максимальних 
роздрібних цін для електроенергії. 
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Щодо плати за землю 

Якщо сума річного платежу за 
договором оренди землі є меншою, ніж 
сума платежу, визначена п. 288.5 ПКУ, то 
річна сума платежу, що підлягає 
перерахуванню до бюджету, не може 
бути меншою 3 відсотків нормативної 
грошової оцінки. 

Якщо розмір орендної плати, 
зазначений у договорі оренди, є нижчим 
від встановленого п. 288.5 ПКУ, 
орендарю слід звернутись до 
відповідного органу виконавчої влади або 
органу місцевого самоврядування, з яким 
укладено договір оренди землі, з приводу 
приведення його у відповідність. 

Щодо штрафу за не роздрукування 
фіскального чека 

Податківці у ресурсі «ЗІР» надали 
роз’яснення, відповідно до якого 
фінансова санкція у розмірі 20 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян передбачена за невиконання 
друку або незберігання одного 
фіскального звітного чека. 

Отже, у разі невиконання 
щоденного роздрукування декількох 
фіскальних звітних чеків до суб'єкта 
господарювання буде застосована 
фінансова санкція за кожний такий 
нероздрукований чек. 

Щодо торгових патентів 

У ресурсі «ЗІР» опубліковано 
роз’яснення, відповідно до якого торгові 
патенти, строк дії яких не закінчився 
станом на 01.01.2015, підлягають 
поверненню до контролюючих органів за 
місцем їх придбання. 

Умови повернення помилково 
та/або надміру сплачених грошових 
зобов'язань визначені ст. 43 розд. II ПКУ, 
зокрема обов'язковою умовою для 
повернення сум грошового зобов'язання 
є подання платником податків заяви про 
таке повернення протягом 1095 днів від 

дня виникнення помилково та/або 
надміру сплаченої суми. 

Набрала чинності форма декларації з 
акцизного податку 

Форма затверджена Наказом 
Мінфіну від 23.01.2015 р. №14. 

Декларація за звітний 
(податковий) період, що дорівнює 
календарному місяцю, подається 
платником щомісяця не пізніше 20 числа 
наступного звітного періоду до 
контролюючого органу за місцем 
реєстрації такого платника. Місцем 
реєстрації платника, що є суб'єктом 
господарювання роздрібної торгівлі, який 
здійснює реалізацію підакцизних товарів, 
є місцезнаходження пункту продажу 
товарів. 

З 07.02.2015г. діють нові  рахунки для 
зарахування надходжень до 
державного та місцевих бюджетів 

Реквізити рахунків можна знайти 
на сайті Державної казначейської служби 
України. 

Порядок повідомлення центрального 
органу виконавчої влади про 
прийняття працівника на роботу 

ДФС у Голосіївському районі   ГУ 
ДФС у м. Києві повідомила, що оскільки 
на сьогодні відсутній порядок 
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, заповнення 
таблиці 5 Звіту є ЄСВ, до прийняття 
відповідного порядку, вважається 
«повідомленням», яке подається у 
складі обов’язкової звітності за 
календарний місяць до територіальних 
органів фіскальної служби за основним 
місцем обліку платника з зазначенням 
трудових відносин з прийнятими 
працівниками. 
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При цьому окремо при кожному 
прийнятті працівника на роботу, 
титульний аркуш з таблицею 5 Звіту не 
подається. 

Акцизний податок у ФКЧ має 
відображатися окремо 

Таке роз’яснення надали 
Територіальні органи ДФС у 
Закарпатській області. 

Так, з метою забезпечення 
правильності відображення в 
розрахункових документах реєстраторів 
розрахункових операцій акцизного 
податку з роздрібного продажу 
підакцизних товарів, Головне управління 
ДФС у Закарпатській області звертає 
увагу, що акцизний податок з роздрібного 
продажу підакцизних товарів повинен 
відображатися у фіскальному чеку 
окремо. 

Наприклад, якщо ціна товару без 
ПДВ становить 100 грн., а ПДВ – 20 грн., 
вартість з ПДВ – 120 грн. – група податку 
«А». Акцизний податок за ставкою 5% 
складатиме 6 грн. (120*5 %) – група 
податку «Б». Вартість товару з 
урахуванням всіх податків становитиме 
126 гривень. 

Оприлюднено ПРОЕКТ Узагальнюючої 
податкової консультації щодо 
оподаткування доходів фізичних осіб 
військовим збором 

Так, перелік доходів, що 
включаються до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу 
платника податку, визначено підпунктами 
164.2.1 – 164.2.19 ПКУ. Крім того, до 
цього переліку включаються інші доходи, 
крім зазначених у статті 165 ПКУ, що 
передбачені підпунктом 164.2.20 ПКУ. 

Юридична особа або її філія, 
відділення, інший відокремлений 
підрозділ, який уповноважений 
нараховувати (надавати, виплачувати) 
доходи, перераховує військовий збір 
як за себе, так і за неуповноважений 
відокремлений підрозділ до бюджету 
за своїм місцем розташування. 

Норми пункту 164.5 статті 164 ПКУ 
застосовуються під час нарахування 
доходу у будь-якій негрошовій формі для 
визначення бази оподаткування доходу 
податком на доходи фізичних осіб.  

Пунктом 161 підрозділу 10 ПКУ 
для військового збору застосування 
коефіцієнта, визначеного пунктом 
164.5 статті 164 ПКУ, не передбачено. 

Оскільки дохід, отриманий 
фізичною особою від операцій з 
продажу нерухомого (рухомого) 
майна, спадщини (дарування), 
включається до  загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу, який 
є об’єктом  оподаткування військовим 
збору, та своєчасна сплата такого збору 
здійснюється до нотаріального 
оформлення (у т.ч. видачі свідоцтв про 
право на спадщину, посвідчення 
договорів дарування). 

 
СУДОВА ПРАКТИКА 

Внески до статутного капіталу до 
реєстрації змін в установчих 
документах вважаються доходом 

Такого висновку дійшов ВАСУ в 
Ухвалі від 16.12.2014 №К/800/24153/14. 

Так, ВАСУ вважає, що кошти, від 
учасників як додаткові внески, до 
моменту здійснення державної 
реєстрації змін до статуту не можуть 
бути визнані прямою інвестицією в 
емітовані таким підприємством 
корпоративні права.  

Таким чином, отримані 
підприємством кошти є безповоротною 
фінансовою допомогою, а відтак 
підлягають включенню до складу доходів. 

Лист ВГСУ від 27.01.2015 № 01-
06/114/15 

У вказаному Листі ВГСУ 
акцентував увагу на: 

1. невідповідність актів здачі-
приймання робіт (послуг) вимогам Закону 
України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" не є 
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підставою для відмови у стягненні 
заборгованості у зв'язку з невиконанням 
договору, пені та 3% річних з посиланням 
на недоведеність фактів надання послуг 
згідно з умовами договору (постанова від 
21.10.2014 № 908/717/13-г); 

2. положення чинного 
законодавства не містять заборони на 
визначення грошового еквіваленту 
зобов’язань в іноземній валюті. Отже, 
коригування лізингових платежів, в основі 
якого лежить зміна курсової різниці (зміна 
курсу гривні стосовно долара), прямо не 
заборонено та не суперечить чинному 
законодавству України (постанова від 
07.10.2014 № 910/763/13); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. відповідно до статті 
260 Цивільного кодексу України порядок 
обчислення позовної давності не може 
бути змінено за домовленістю сторін 
(постанова від 30.09.2014 № 
904/9083/13); 

4. до позовних вимог про 
визнання угод недійсними 
застосовуються правила про позовну 
давність. При цьому правила про позовну 
давність, встановлені Цивільним 
кодексом України, будуть 
застосовуватися за умови, що право на 
пред'явлення такого позову виникло 
лише після 01.01.2004 (постанова від 
18.11.2014 № 5011-7/1603-2012). 



У	  ВИПУСКУ:	   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


