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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 

ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо зазначення у ФЗ податкових 
різниць 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до 
якого  платники податку на прибуток 
починаючи із звітних періодів 2014 року 
мають право зазначати тимчасові та 
постійні податкові різниці у складі 
фінансової звітності, яка подається ними 
разом з відповідною податковою 
декларацією згідно з вимогами п. 46.2 ст. 
46 ПКУ. 

Податок на додану вартість 

Нова декларація з ПДВ 

Нагадуємо, що починаючи з 
декларації за лютий 2015 року платники 
мають подавати декларацію з ПДВ за 
формою, встановленою Порядком  
заповнення і подання податкової звітності 
з податку на додану вартість, 
затвердженим наказом МФУ від 23 
вересня 2014 року №966, зі змінами, 
внесеними наказом МФУ від 23.01.2015 
року №13 «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Міністерства 
фінансів України». 

На особливу увагу заслуговує 
порядок відображення у декларації сум 
від’ємного значення ПДВ, накопленого 
платниками до 01.02.2015р. 

Такі суми мають обліковуватися 
окремо, зокрема у Додатку 2 та новому 
розділі 4 декларації. 

«Послуга» у графах 5.1 та 5.2 ПН 

ДФС у Листі від 28.01.2015р. 
№2394/7/99-99-19-03-02-17 вказала, 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 ПН 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. 

Податкова накладна за щоденними 
підсумками операцій 

У ресурсі ЗІР опубліковано 
роз’яснення, відповідно до якого, якщо 
платник ПДВ, до складу якого входять 
філії та/або структурні підрозділи, не 
делегував їм право виписки податкових 
накладних та при цьому такі філії та/або 
структурні підрозділи здійснюють операції 
з використанням касових апаратів, то ПН 
повинна виписуватися за щоденними 
підсумками операцій до кожного 
касового апарата окремо. При цьому 
такі ПН виписуються від імені 
платника податку (головного 
підприємства). 

Код УКТЗЕД у ПН на кінцевого 
споживача 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого  в ПН, 
яка складається за щоденними 
підсумками операцій у разі здійснення 
поставки товарів/послуг за 
готівку	  кінцевому споживачеві (який не є 
платником ПДВ), суми розрахунків за 
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касовими чеками, надрукованими 
протягом дня, та суми ПДВ за такими 
розрахунками зазначаються загальною 
сумою, що відповідає фактичній сумі 
виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-
звіті. 

При цьому, оскільки такі касові 
чеки містять інформацію про 
асортимент товарів, придбаних 
покупцями, платник податку має 
можливість згрупувати в такій ПН в 
графі 3 «Номенклатура постачання 
товарів/послуг продавця» товари за 
групами, що відповідають певному 
коду УКТ ЗЕД. 

Враховуючи викладене, у графі 4 
ПН, складеної за щоденними підсумками 
операцій, при продажу підакцизних та 
імпортованих товарів зазначаються їх 
коди згідно з УКТ ЗЕД. 

Щодо виписки РК до ПН на кінцевого 
споживача 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого  у разі 
здійснення постачання товарів/послуг за 
готівку кінцевому споживачеві (який не є 
платником податку), із застосуванням при 
проведенні розрахунків РРО, за 
щоденними підсумками операцій 
складається ПН, в якій суми розрахунків 
за касовими чеками, надрукованими 
протягом дня, та суми ПДВ за такими 
розрахунками зазначаються загальною 
сумою, що відповідає фактичній сумі 
виторгу та сумі ПДВ, відображеній у Z-
звіті. 

ПН за щоденним підсумком 
операцій складається на підставі 
показників РРО (касових звітів), тобто 
вноситься щоденний підсумок обсягів 
проданих товарів з урахуванням коштів 
як отриманих за продані, так і виданих 
за повернуті товари. 

Враховуючи зазначене, при 
поверненні покупцем (кінцевим 
споживачем) товарів повернуті такому 
покупцю кошти з урахуванням ПДВ 
враховуються у щоденних загальних 
підсумках, які фіксуються у Z-звітах 

(касових звітах), ПН, складених на 
підставі таких звітів. Тому до ПН, 
складеної за щоденним підсумком 
операцій з постачання товарів за готівку 
кінцевому споживачеві (який не є 
платником податку), з урахуванням 
повернення покупцю (кінцевому 
споживачу) коштів, якщо таким покупцем 
товар повернуто, РК не складається. 

Щодо накладення цифрових підписів 
на РК 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого під час 
реєстрації ПН отримувачем (покупцем) 
послуг у разі надання нерезидентом 
послуг, місцем постачання яких 
визначено митну територію України, 
накладання електронного цифрового 
підпису здійснюється у порядку, 
передбаченому для постачальника 
(продавця). 

Під час реєстрації РК отримувачем 
(покупцем) товарів (послуг) у разі, коли 
передбачається зменшення суми 
компенсації вартості товарів (послуг) на 
користь їх постачальника (продавця), 
постачальник (продавець) після 
складення РК накладає ЕЦП та 
надсилає такий РК отримувачу 
(покупцю), який накладає на нього 
власний ЕЦП у порядку, передбаченому 
для постачальника (продавця). 

Особливості заповнення ПН на 
операції, не пов’язані з реалізацією 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого при 
заповненні ПН на операції, не пов’язані з 
реалізацією, рядки "Вид цивільно-
правового договору" та "Форма 
проведених розрахунків" заголовної 
частини ПН, що складається платником 
податку у разі нарахування податкового 
зобов'язання, яке не пов'язане зі 
здійсненням операцій з постачання 
товарів/послуг на підставі цивільно-
правового договору, не заповнюються. 

Деякі питання по ПДВ 
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У Листі ДФС від 17.02.2015 р. № 
5292/7/99-99-19-03-02-17 зазначено 
наступне. 

1. Починаючи з 1 січня 2015 
року, при отриманні платником податку 
послуг від нерезидента на митній 
території України, платник податку 
отримує право на податковий кредит 
за такими операціями на дату 
складання ним ПН за цими 
операціями, за умови її реєстрації в 
ЄРПН та включення до податкових 
зобов’язань звітного періоду. При 
цьому, ПН, складені за такими 
операціями у січні 2015 року, у яких сума 
податку не перевищує 10 тис.грн., 
включаються до ПК незалежно від того, 
зареєстрована така податкова накладна 
в ЄРПН, чи ні. 

2. Грудень (ІV квартал) 2014 
року – останні звітні періоди, протягом 
яких платники податку мали право 
включити до складу податкового кредиту 
суму ПДВ, нараховану/сплачену 
покупцем на підставі заяви зі скаргою 
на постачальника. 

3. Відповідно до п 201.111 
ПКУ, починаючи з 1 січня 2015 року, 
платник податку повинен вести реєстр 
документів, зазначених у підпунктах "а" – 
"в" пункту 201.11 статті 201 ПКУ. Оскільки 
наказ Міндоходів від 22.09.2014 №958 
"Про затвердження форми реєстру 
виданих та отриманих податкових 
накладних та порядку його ведення" 
залишається чинним, платники податку 
можуть за власним бажанням 
обліковувати зазначені документи, 
використовуючи форму Реєстру 
виданих та отриманих податкових 
накладних. 

4. При цьому, як Реєстр 
виданих та отриманих податкових 
накладних, який платником податку 
ведеться за власним бажанням, так і 
реєстр документів, зазначених у 
підпунктах "а" – "в" п. 201.11 ПКУ, 
якщо такий реєстр ведеться 
платником окремо, починаючи із 
звітності за січень 2015 року, не 
подається контролюючому органу. 

5. З 1 січня 2015 року 
запроваджена норма, яка дозволяє 
сформувати податковий кредит на 
підставі ПН, зареєстрованих в ЄРПН з 
порушенням встановленого терміну 
реєстрації.        Так, відповідно до пункту 
198.6 ПКУ 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 ПН. 

6. Всі ПН, складені в звітних 
податкових періодах 2014 року, могли 
бути включені до складу податкового 
кредиту не пізніше грудня 2014 року (за 
умови дотримання інших вимог Кодексу 
щодо формування податкового кредиту). 

7. Платники, які не включили 
ПН, складені до 1 січня 2015 року, до 
складу ПК відповідних періодів, можуть 
реалізувати своє право на формування 
ПК шляхом подання уточнюючих 
розрахунків за відповідні звітні періоди з 
урахуванням вимог пункту 198.2 ПКУ. 
Зазначене стосується ПН, складених до 1 
січня 2015 року, як в електронному, так і 
паперовому вигляді, як зареєстрованих в 
ЄРПН, так і тих, що за правилами, 
діючими до цієї дати, не підлягали 
реєстрації в ЄРПН.        Оскільки станом 
на 31.12.2014 до складу ПК могли бути 
включені податкові накладні з датою 
складання не раніше 1 січня 2014 року, 
до УР, які подаються до контролюючого 
органу з метою включення до складу ПК 
таких ПН, не можуть бути включені ПН з 
датою складання до 1 січня 2014 року 
(винятком є лише ПН, які включаються до 
складу ПК за фактом оплати платниками 
податку, які формують ПК за касовим 
методом). 

8. За операціями з постачання 
товарів/послуг, що не є об’єктом 
оподаткування, або місце постачання 
яких визначено за межами митної 
території України, податкові накладні 
не складаються. 
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9. У січні 2015 року 
обов’язковій реєстрації в ЄРПН підлягали 
ПН, у яких сума ПДВ перевищує 10 
тис.грн., а також ті, що були складені при 
здійсненні операцій з постачання 
підакцизної та імпортованої продукції. 

10.  ПН, складені з 1 січня 
2015 року та своєчасно зареєстровані 
в ЄРПН, включаються до складу ПК 
того звітного періоду, на який 
припадає дата їх складання.  ПН, 
складені з 1 січня 2015 року, 
зареєстровані в ЄРПН з порушенням 
терміну їх реєстрації, визначеного 
пунктом 201.10 ПКУ, але не більше ніж 
180 календарних днів з дати їх 
складання, відносяться до ПК за звітний 
податковий період, в якому ПН 
зареєстровано в ЄРПН. 

11. Починаючи з 1 січня 2015 
року у випадку допущення помилки в 
реквізитах ПН, складеної як до 1 січня 
2015 року так і після зазначеної дати, 
платник податків на дату виявлення 
зазначеної помилки має право скласти 
РК до такої ПН, в якому всі правильно 
заповнені реквізити ПН повторюються, 
а реквізит, в якому допущено помилку, 
заповнюється без помилок. У цьому 
випадку графи з 1 по 13 РК не 
заповнюються (залишаються пустими). 

12. Помилка, допущена в 
номері чи даті ПН, не може бути 
виправлена шляхом подання РК. 

13. Помилка, допущена в ІПН 
контрагента (вказано номер іншого 
контрагента), може бути виправлена 
шляхом складання двох РК, які 
заповнюються в такому порядку:        в 
першому РК реквізити заголовної 
частини переносяться з ПН з помилкою, а 
обсяг операції з постачання 
товарів/послуг та інші показники 
табличної частини заповнюються зі 
знаком "–";        в другому РК реквізити 
заголовної частини вказуються без 
помилок, а обсяг операції з постачання 
товарів/послуг та інші показники 
табличної частини заповнюється зі 
знаком "+".  

14. РК, складений платником 
податку до ПН, у якій допущена помилка 

в ІПН контрагента (вказано номер іншого 
контрагента), підлягає реєстрації в ЄРПН 
таким контрагентом покупцем – 
платником податку, номер якого 
помилково вказаний в ПН. 

15. Якщо платник податку після 
1 січня 2015 року складає РК до ПН, 
складеної до 1 січня 2015 року, на суму 
ПДВ, що не перевищувала 10 тис.грн. та 
не підлягала реєстрації в ЄРПН, і сума 
податку після проведення коригування не 
досягає обсягу 10 тис.грн., то такі РК та 
ПН реєстрації в ЄРПН не підлягають. При 
цьому такий РК може бути складено 
платником податку у паперовій формі та 
включено до податкової декларації з ПДВ 
за звітний період, на який припадає дата 
складання РК. Такий РК, складений у 
паперовій формі, може бути включений 
покупцем до складу ПК відповідного 
звітного періоду.        У разі якщо платник 
податку після 1 січня 2015 року до ПН, 
складеної до 1 січня 2015 року, на суму 
ПДВ, що не перевищувала 10 тис.грн. та 
не підлягала реєстрації в ЄРПН, складає 
РК, і сума податку після проведення 
коригування перевищує обсяг в 10 
тис.грн., то такі РК та ПН підлягають 
реєстрації в ЄРПН. При цьому в ЄРПН 
спочатку реєструється ПН, а після неї РК, 
який складається в електронній формі.     

16. РК, складені після 1 січня 
2015 року до РН, складеної до 1 січня 
2015 року, у випадках, якщо вони 
підлягають реєстрації в ЄРПН, 
реєструються в ЄРПН постачальником, а 
не покупцем, незалежно від того, 
збільшується чи зменшується сума 
операції в результаті коригування. 

Постачання електроенергії у ПН 

Територіальні органи ДФС у 
Запорізькій області повідомили, що 
оскільки Класифікатором системи 
позначень одиниць вимірювання та 
обліку постачання електричної енергії 
має українське умовне позначення, то в 
графі 5.1 вказується кВт год, а в графі 
5.2 вказується відповідний код 2420. 

При отриманні авансового 
платежу кількісний показник графи 6 
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визначається як частка, яка 
визначається шляхом ділення суми 
отриманих коштів на вартість 
електричної енергії, вказаної в 
договорі. 

Нагадуємо, що з 01.01.2015р. 
платники податку, які постачають 
електричну енергію, складають ПН 
щодекадно на суму коштів, що 
надійшли в рахунок оплати за таку 
електричну енергію на їх поточні 
рахунки протягом відповідної декади. 
В останній день місяця такі платники 
податку складають ПН/РК за 
результатами остаточного розрахунку зі 
споживачами електричної енергії з 
урахуванням поставленої електричної 
енергії та отриманих коштів протягом 
такого місяця. 

Реєстрація РК до ПН, що складена до 
01.01.2015р. 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого якщо 
платник податку після 1 січня 2015 року 
складає РК до ПН, складеної до 1 січня 
2015 року, на суму ПДВ, що не 
перевищувала 10 тис. грн. та не 
підлягала реєстрації в ЄРПН, то такі РК 
та ПН реєстрації в ЄРПН не підлягають. 

У разі якщо платник податку після 
1 січня 2015 року до ПН, складеної до 1 
січня 2015 року, на суму ПДВ, що не 
перевищувала 10 тис. грн. та не 
підлягала реєстрації в ЄРПН, складає РК, 
і сума податку після проведення 
коригування перевищує обсяг у 10 тис. 
грн., то такі РК та ПН підлягають 
реєстрації в ЄРПН. При цьому в ЄРПН 
спочатку реєструється ПН, а після неї РК, 
який складається в електронній формі. 

Відображення акцизу у ПН не 
передбачено 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого у ПН 
відображається, зокрема, вартість 
товару, що постачається, (без 
урахування ПДВ), яка є базою 
оподаткування ПДВ, та сума ПДВ, що 

нараховується на вартість такого товару. 
Відображення у ПН суми акцизного 
податку з роздрібного продажу 
підакцизних товарів ПК та Порядком не 
передбачено. 

Інша одиниця виміру у ПН 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого, 
враховуючи те, що постачання товару, 
ціну якого при придбанні було 
встановлено, наприклад, за вагову 
одиницю (кілограм, тонну тощо), може 
здійснюватися за ціною за кількісну 
одиницю (штуку тощо) такого товару, то 
одиниця виміру, вказана у графі 5.1 ПН, 
складеної на операцію з постачання 
товару, може відрізнятися від одиниці 
виміру, що вказана у ПН, отриманій 
платником податку при придбанні такого 
товару. 

Постачання за умовами додаткової 
угоди у ПН 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого якщо до 
основного договору укладено додаткову 
угоду, згідно із якою здійснюються 
операції з постачання товарів/послуг, то 
при складанні податкової накладної в 
рядку "Вид цивільно-правового договору" 
слід зазначати, наприклад: "додаткова 
угода від ____ N ____ до договору 
надання послуг" та в графах "від" і " N " 
вказати дату та номер основного 
договору. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Ставки ПДФО на «перехідні» виплати 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого суми 
лікарняних, нарахованих і виплачених у 
січні 2015 року за місяці 2014 року, 
включаються при перерахунку до 
загального оподатковуваного доходу 
відповідних податкових періодів 
(місяців) 2014 року та оподатковуються 
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за ставками, які діяли до 01.01.2015, 
тобто 15 % (17 %). 

Разом з тим, суми відпускних, 
нарахованих та виплачених у грудні 
місяці 2014 року за січень 2015 року, 
відносяться податковим агентом до 
загального оподатковуваного доходу 
січня місяця та оподатковуються за 
ставками 15 % (20 %). 

Нова форма 1 ДФ 

З 01.04.2015р. діє нова форма 
Податкового розрахунку сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь 
фізичних осіб, і сум утриманого з них 
податку (форма N 1ДФ), затверджена 
Наказом МФУ 13.01.2015 р. № 4. 

Податковий розрахунок перший 
раз подається за I квартал 2015 року. 

ПСП для інвалідів 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого інвалід I 
або II групи має право на зменшення 
суми загального місячного 
оподатковуваного доходу, отримуваного 
від одного роботодавця у вигляді ЗП, на 
суму ПСП, у розмірі, що дорівнює 150 
відсоткам суми пільги, якщо розмір 
отриманого протягом місяця доходу не 
перевищує граничний розмір доходу для 
застосування ПСП. Інвалід I або II групи, 
з числа учасників бойових дій на 
території інших країн у період після 
Другої світової війни має право на 
податкову соціальну пільгу у розмірі 200 
відсотків суми пільги, якщо розмір 
отриманого доходу не перевищує 
граничний розмір доходу для 
застосування ПСП. 

Єдиний соціальний внесок 

Щодо нарахування штрафів 

У зв’язку з підвищенням з 
01.01.2015р. розміру штрафу за несплату 
(неперерахування) або несвоєчасну 
сплату (несвоєчасне перерахування) з 10 

до 20 відс. своєчасно несплачених сум, 
ДФС у Листі від 29.01.2015р. №2625/7/99-
99-17-03-01-17 роз’яснила, що за 
порушення, вчинені до 31.12.2014р. 
включно, фіскальні органи застосовують 
фінансові санкції у розмірі 10 відс. 
своєчасно несплачених сум єдиного 
внеску незалежно від дати фактичної 
сплати. 

За порушення, що виникли з 
01.01.2015 р., буде накладатися штраф у 
розмірі 20 відс. своєчасно несплачених 
сум єдиного внеску. 

Щодо донарахування ЄСВ до 
мінімального в умовах неповного 
робочого часу 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до 
якого  роботодавець має право 
нарахувати працівнику, який працює 
неповний робочий день, заробітну плату 
нижчу за мінімальну, але за умови, що 
сума нарахованої заробітної плати має 
бути не менша ніж частина від 
мінімальної заробітної плати, що 
припадає на фактично відпрацьований 
час. 

Однак роботодавець розраховує 
суму ЄСВ 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 незалежно від того, що 
працівник працював не повний 
робочий день. 

При нарахуванні заробітної плати 
(доходів) фізичним особам з джерел не 
за основним місцем роботи ставки ЄСВ 
застосовуються до визначеної бази 
нарахування незалежно від її розміру. 

Деякі питання сплати мінімального 
ЄСВ 

ДФС у Листі від 14.02.2015р. 
№4979/7/99-99-17-03-01-17 роз’яснила 
деякі питання сплати ЄСВ у 2015 році. 
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1. при нарахуванні ЗП 
(доходів) фізичним особам з джерел не 
за основним місцем роботи ставки 
ЄСВ, встановлені частиною п'ятою статті 
8 Закону N 2464, застосовуються до 
визначеної бази нарахування незалежно 
від її розміру. 

2. Для сумісників базою 
нарахування ЄСВ є фактично нарахована 
ЗП незалежно від її розміру. При цьому 
роботодавець має право отримати від 
такого працівника (сумісника) 
підтвердження про місце основної 
роботи. 

3. Якщо база нарахування 
ЄСВ за місяць працівника, який працює 
на умовах неповного робочого часу, 
менша, ніж розмір мінімальної ЗП, то 
база для нарахування визначається як 
добуток розміру мінімальної ЗП та ставки 
ЄСВ, встановленої для відповідної 
категорії платника. 

4. Для працівників, які зі своєю 
основною роботою працюють за 
суміщенням і база нарахування ЄСВ не 
перевищує розміру мінімальної ЗП, 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. 

5. Якщо база нарахування 
ЄСВ не перевищує розміру мінімальної 
ЗП, встановленої законом на місяць, за 
який нараховується ЗП (дохід) у 
працівника, який перебуває у відпустці 
без збереження ЗП, то 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. 

6. обов'язок нарахування ЄСВ 
з мінімальної ЗП за основним місцем 
роботи також передбачено і у разі, коли 
працівник працював неповний місяць 
(перебував на лікарняному, у відпустці у 
зв'язку з вагітністю та пологами): 

• для працівника (за 
основним місцем роботи), який 
відпрацював частину місяця, а іншу 
частину перебував на лікарняному, де 

загальна сума нарахованого доходу 
(сума ЗП за відпрацьований час та 
лікарняного) не перевищує розміру 
мінімальної ЗП, встановленої законом на 
місяць, за який нараховується ЗП (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, тобто 
виникає необхідність донарахування до 
мінімальної ЗП; 

• для працівника (за 
основним місцем роботи), який 
перебував на лікарняному повний місяць 
(наприклад, з 01.01.2015 по 31.01.2015), у 
якому сума нарахованого лікарняного 
менше за мінімальний розмір ЗП, 
встановленої законом на місяць, за який 
нараховується ЗП (дохід), ЄСВ 
розраховується як добуток розміру 
мінімальної ЗП, встановленої законом на 
місяць, за який нараховується ЗП (дохід), 
та ставки ЄСВ, встановленої відповідно 
до статті 8 Закону N 2464 (1218,00 х 33,2 
відс.); 

• для працівника (за 
основним місцем роботи), у якого початок 
та закінчення лікарняного припадають на 
різні місяці, ЄСВ, у місяці початку 
лікарняного, нараховується за фактично 
відпрацьований час, оскільки загальна 
сума доходу ще не є відомою. Якщо після 
розподілу лікарняного (суми допомоги по 
тимчасовій непрацездатності відносяться 
до того місяця, за який вони нараховані) 
загальний дохід за місяць становить 
менше мінімального розміру, то сума 
ЄСВ розраховується як добуток розміру 
мінімальної ЗП, встановленої законом на 
місяць, за який нараховується заробітна 
плата (дохід), та ставки ЄСВ, 
встановленої для відповідної категорії 
платника. 

7. Вимоги щодо нарахування 
ЄСВ не менше мінімального розміру не 
стосуються: 

• винагород за договорами 
ЦПХ; 

• ЗП з джерела не за 
основним місцем роботи; 
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• ЗП працівника інваліда, 
який працює на підприємстві, установі 
або в організації, де застосовується 
ставка 8,41 відс.; 

• ЗП працівників підприємств 
та організацій всеукраїнських 
громадських організацій інвалідів, 
зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких 
кількість інвалідів становить не менш як 
50 відсотків загальної чисельності 
працюючих, і за умови, що фонд оплати 
праці таких інвалідів становить не менш 
як 25 відсотків та суми витрат на оплату 
праці встановлюється у розмірі 5,3 відс. 
визначеної п.1 частини першої ст.7 
Закону N 2464 бази нарахування ЄСВ; 

• ЗП працівників підприємств 
та організацій громадських організацій 
інвалідів, в яких кількість інвалідів 
становить не менш як 50 відсотків 
загальної чисельності працюючих, і за 
умови, що фонд оплати праці таких 
інвалідів становить не менш як 25 
відсотків та суми витрат на оплату праці 
встановлюється у розмірі 5,5 відс. 
визначеної пю 1 частини першої ст.7 
Закону N2464 бази нарахування ЄСВ для 
працюючих інвалідів. 

Щодо особливостей заповнення звіту 
з ЄСВ 

ПФУ у листі від	  12.02.2015р. 
№4244/05-10 навів приклад заповнення 
таблиці 6 звіту з ЄСВ у разі, якщо сума 
ЄСВ визначається як добуток мін. ЗП на 
ставку ЄСВ. 

Так, передусім, в програмному 
забезпеченні, за допомогою якого 
формується звіт, обов’язково необхідно 
відключити функцію "автоматичний 
розрахунок". 

Наприклад: особа перебувала у 
трудових відносинах повний календарний 
місяць (січень 2015 року) і їй нарахували 
заробітну плату 609,00 грн., тобто менше 
мінімального розміру (працював на 
умовах неповного робочого часу). Сума, 
на яку платник у такому випадку 
нараховує єдиний внесок становить, 1218 

грн. При цьому в таблиці 6 додатку 4 
відображаємо: 

- реквізит 15 "Кількість 
календарних днів перебування у 
трудових/ЦП відносинах протягом 
звітного місяця" - 31 день; 

- реквізит 17 "Загальна сума 
нарахованої заробітної плати / доходу 
(усього з початку звітного місяця)" - 
609,00 грн; 

- реквізит 18 "Сума нарахованої 
заробітної плати / доходу у межах 
максимальної величини, на яку 
нараховується єдиний внесок" - 609,00 
грн; 

- реквізит 19 "Сума утриманого 
єдиного внеску за звітний місяць (із 
заробітної плати / доходу)" - 21,92 грн. 

У Листі від 19.02.2015р. 
№5672/7/99-99-17-03-01-17, №5119/05-10 
ПФУ і ДФС повідомили, що суми про 
нараховану ЗП та нарахований і 
утриманий ЄСВ повинні бути відображені 
в таблиці 1 додатка 4 Порядку N 454, а 
саме: 

• у рядку 1.1 таблиці 1 зазначаємо 
фактичну суму нарахованої ЗП, - тобто 
609,00 грн.; 

• у рядку 2.1 таблиці 1 зазначаємо - 
1218,00 грн., тобто суму, яка відповідає 
мінімальному розміру ЗП; 

• у рядку 3.1.1 таблиці 1 зазначаємо 
- 447,74 грн. (1218,00 * 36,76 відс.); 

• у рядку 4.1 таблиці 1 зазначаємо - 
609,00 грн.; 

• у рядку 5.1 таблиці 1 зазначаємо - 
21,92 грн. (609,00 * 3,6 відсотка). 

Відповіді на проблемні питання щодо 
змін, введених у 2015 році, стосовно 
сплати ЄСВ 

Головне управління ДФС в Івано-
Франківській області роз’яснила деякі 
питання обліку ЄСВ. 

Щодо мінімального ЄСВ 
 Так, для працівника (за основним 

місцем роботи), який перебував на 
лікарняному повний місяць 
(наприклад, з 01.01.2015 по 31.01.2015), у 
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якому сума нарахованого лікарняного 
менше за мінімальний розмір ЗП 
розраховується як добуток розміру 
мінімальної ЗП та ставки ЄСВ, 
встановленої відповідно до статті 8 
Закону № 2464, тобто1218,00 х 33,2 відс. 

Для працівника (за основним 
місцем роботи), у якого початок та 
закінчення лікарняного припадають на 
різні місяці, ЄСВ, у місяці початку 
лікарняного, нараховується за фактично 
відпрацьований час, оскільки загальна 
сума доходу ще не є відомою (сума 
лікарняних буде визначена після надання 
листка непрацездатності). Якщо після 
розподілу лікарняного (суми допомоги по 
тимчасовій непрацездатності відносяться 
до того місяця, за який вони нараховані) 
загальний дохід за місяць становить 
менше мінімального розміру, виникає 
потреба за минулий місяць (місяці) 
донарахувати ЄСВ виходячи з 
мінімальної ЗП. 

Наприклад: 
-    нараховано ЄСВ за фактично 

відпрацьований час (відображено у звіті 
за січень (умовно) 800,00 грн. х 36,76% 
(умовно) = 294,08 грн.) 

-         на суму лікарняних 
здійснюємо нарахування: 230,00 х 33,2% 
= 76,36 грн; 

-   проводимо порівняння 
нарахованого ЄСВ за фактично 
відпрацьований час (відображено у 
попередньому звіті) і нарахованої суми 
лікарняного (800,00 зар.плата січень 
2015 + 230,00 сума лікарняного наданого 
у лютому = 1030,00 грн. > 1218,00 тобто 
сума зарплати та лікарняних разом 
менша ніж розміру мінімальної заробітної 
плати) 

-    виникає необхідність 
донарахування до мінімальної ЗП: 

1218,00 – 800,00 – 230,00 = 188,00 
грн. х 36,76% (умовно) = 69,11 грн. 

При цьому утримання ЄСВ із ЗП 
здійснюється із фактично нарахованої ЗП 
(800,00 х 3,6 відс.; 230,00 х 2 відс.). 

Щодо коефіцієнту 

Роботодавці застосовують 
понижуючий коефіцієнт до розміру ЄСВ, 
який визначається відповідно до класів 
професійного ризику виробництва  

ЄСВ для роботодавців 
зменшується, якщо вони відповідатимуть 
таким умовам: 

1) загальна база нарахування ЄСВ 
за місяць, за який нараховується ЗП 
(дохід) та/або винагорода за цивільно-
правовими договорами, в 2,5 раза або 
більше перевищує загальну 
середньомісячну базу нарахування ЄСВ 
платника за 2014 рік; якщо загальна база 
нарахування ЄСВ не перевищує в 2,5 
раза або більше загальну 
середньомісячну базу нарахування ЄСВ 
платника за 2014 рік, то платник замість 
коефіцієнта 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 цивільно-
правовими договорами (але в будь-якому 
разі коефіцієнт не може бути менше 0,4); 

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

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

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

Оскільки необхідне порівняння із 
загальною середньомісячною базою 
нарахування єдиного внеску платника за 
2014 рік, застосовувати понижуючий 
коефіцієнт зможуть лише платники, які 
вели діяльність і нараховували ЗП 
протягом усього 2014 року.  

Щодо дотримання першої 
умови. 

Під загальною базою нарахування 
ЄСВ за місяць слід розуміти загальну 
суму нарахованої у місяці ЗП, з якої 
сплачується ЄСВ. 
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Так, підприємство віднесено до 23 
класу, розмір ЄСВ складає 37,26 відс., 
діяльність провадилася цілий рік, при 
цьому загальна база нарахування ЄСВ за 
2014 рік склала 1 500 000 грн., 
середньомісячна база нарахування ЄСВ 
за 2014 рік – 125 000 грн. (1 500 000/12 
міс. = 125 000 гривень). 

Якщо загальна база нарахування 
ЄСВ за січень 2015 року у підприємства 
дорівнює 195 000 грн., то понижуючий 
коефіцієнт становить 125 000 грн. / 195 
000 грн. = 0,64. 

Отже, підприємство має право 
застосувати ставку ЄСВ в розмірі 23,85 
відс. (37,26 відс. х 0,64), а до доходів у 
вигляді винагороди за ЦПД – у розмірі 
22,21 відс. (34,7 відс. х 0,64). 

Щодо дотримання другої та 
четвертої умов. 

Для дотримання умови щодо 
збільшення у відповідному місяці 2015 
року мінімум на 30 відсотків середньої ЗП 
по підприємству порівняно з середньою 
ЗП за 2014 рік також необхідно порівняти 
середню ЗП на підприємстві за поточний 
місяць із середньою ЗП, на яку 
нараховується ЄСВ по підприємству за 
2014 рік. 

Середня ЗП по підприємству в 
певному місяці 2015 року визначається 
шляхом ділення загальної нарахованої 
ЗП, на яку нараховується ЄСВ в цьому 
місяці, на кількість працівників, яким 
вона нарахована. 

Середня ЗП по підприємству за 
2014 рік визначається шляхом ділення 
загальної нарахованої ЗП, на яку 
нараховується ЄСВ на підприємстві за 
12 місяців, на середню кількість 
працівників, яким нараховувалася ЗП в 
2014 році. 

Наприклад, загальна сума 
нарахованої ЗП, на яку нараховується 
ЄСВ всім працівникам підприємства, в 
січні 2015 року склала 195 000 грн. На 
підприємстві в цьому місяці працювало 
40 працівників. Середня ЗП по 
підприємству в січні 2015 році склала: 
195 000 грн. / 40 чол. = 4 875,00 гривень. 

Припустимо, що за весь 2014 рік 
всім працівникам було нараховано ЗП в 
розмірі 1 500 000 грн. У 2014 році на 
підприємстві працювало 35 осіб, при 
цьому підприємство нараховувало 
працівникам ЗП протягом усіх 12 місяців. 

Визначимо середню ЗП по 
підприємству за 2014 рік: 1 500 000 
грн./12 місяців/35 працівників = 
3 571,43 грн. 

Тепер визначимо, як виросла 
середня ЗП по підприємству в січні 2015 
року порівняно з 2014 роком: 4 875,00 
грн./3 571,43 грн. = 1,36. 

Отже, середня ЗП по підприємству 
в січні 2015 року збільшилася на 36 відс. 
порівняно з 2014 роком, підприємство 
виконало умову щодо збільшення 
середньої ЗП по підприємству мінімум на 
30 відсотків порівняно з середньою ЗП за 
2014 рік (36 відс. > 30 відс.). 

Крім того, оскільки середня ЗП по 
підприємству в січні    2015 року склала 
4 875,00 грн., підприємство виконало й 
умову щодо середньої ЗП не менше 3 
мінімальних ЗП, тобто у січні 2015 року 
має бути не менше 3 654,00 грн. (1 218 
грн. х 3). 

Щодо дотримання третьої 
умови. 

Під середнім платежем на одну 
застраховану особу після застосування 
коефіцієнта розуміється середня сума 
ЄСВ, нарахованого роботодавцем на 
базу нарахування ЄСВ в поточному 
місяці, в розрахунку на одного 
працівника, розрахована за ставкою ЄСВ 
з урахуванням понижуючого 
коефіцієнта. 

Понижуючий коефіцієнт, який 
може застосувати підприємство, 
виходячи з даних про збільшення ЗП на 
підприємстві у січні 2015 порівняно з 2014 
роком, становить 0,64. Підприємство 
віднесено до 23 класу, ставка ЄСВ 
становить 37,26 відсотка. З урахуванням 
понижуючого коефіцієнта ставка єдиного 
внеску дорівнює 23,85 відс. (37,26 відс. х 
0,64). Загальна сума нарахованої ЗП всім 
працівникам підприємства в січні 2015 
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року (база нарахування ЄСВ) становить 
195 000 грн. На підприємстві в цьому 
місяці працювало 40 працівників. 
Середня ЗП по підприємству в січні 2015 
року складала 4 875,00 гривень. 

Середній платіж єдиного внеску на 
одну застраховану особу після 
застосування понижуючого коефіцієнта 
складає: 4 875,00 грн. х 23,85 відс. = 1 
162,69 гривень. 

Середній платіж на одного 
працівника після застосування 
понижуючого коефіцієнта перевищив 
встановлену величину (1 162,69 грн. > 
700 грн.), підприємством виконано ще 
одну умову. 

ФОП має надати виписку з ЄДР, в якій 
зазначаються основні КВЕД 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого з метою 
уникнення подвійного нарахування ЄВ 
ФОП, яка виконує роботи (надає послуги) 
відповідно до укладених цивільно-
правових договорів, повинна надати 
суб'єктам господарювання копію 
документа, що підтверджує державну 
реєстрацію ФОП (виписку з ЄДР, в якій 
зазначаються основні види діяльності). 

 
ІНШЕ 

Орендна плата оподатковується ВЗ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого	   сума 
орендної плати, що виплачується за 
договором оренди рухомого (нерухомого) 
майна, підлягає оподаткуванню 
військовим збором на загальних 
підставах. 

Додаткове благо оподатковується ВЗ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого доходи у 
вигляді додаткового блага, визначені пп. 
164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, підлягають 
оподаткуванню військовим збором за 
ставкою 1,5 відсотка. 

Дивіденди оподатковуються ВЗ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого, оскільки 
дивіденди, нараховані на користь 
фізичних осіб - резидентів (нерезидентів), 
включаються до загального місячного 
оподатковуваного доходу платника 
податку, такий дохід підлягає 
оподаткуванню військовим збором за 
ставкою 1,5 відсотка. 

Допомога по вагітності та пологах не 
оподатковується військовим збором 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого, оскільки 
сума соціальної допомоги по вагітності та 
пологах, яку отримує платник податку з 
бюджетів та фондів 
загальнообов'язкового державного 
соціального страхування, не включається 
до його загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу, така сума не 
підлягає оподаткуванню військовим 
збором. 

При виплаті доходів ФОП ВЗ не 
утримується 

Територіальні органи ДФС у 
Львівській області повідомили, що 	  з 
метою уникнення подвійного 
оподаткування військовий збір не 
утримується суб'єктами господарювання 
та/або самозайнятими особами при 
виплаті доходів фізичним особам – 
підприємцям або фізичним особам, які 
провадять незалежну професійну 
діяльність, за здійснення ними своєї 
діяльності, якщо фізичною особою 
надано копію документа, що 
підтверджує її державну реєстрацію 
відповідно до закону як суб'єкта 
підприємницької діяльності, або копію 
довідки про взяття її на податковий облік 
як фізичної особи, яка провадить 
незалежну професійну діяльність. 

Продаж нерухомого майна та ВЗ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого оскільки 
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об'єктом оподаткування військовим 
збором є загальний місячний (річний) 
оподатковуваний дохід фізичної особи - 
резидента, до якого включається 
частина доходу від операцій з майном, 
розмір якої визначається згідно з 
положеннями ст. 172 ПКУ, то сума 
такого доходу оподатковується 
збором за ставкою 1,5 відсотка. 

Разом з тим не є об'єктом 
оподаткування ВЗ сума доходу, отримана 
фізичною особою - резидентом від 
операцій з продажу нерухомого майна 
відповідно до п.172.1 ПКУ. 

ВЗ утримується з суми доходу без 
ніяких відрахувань 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого 
військовий збір утримується з суми 
доходу, що є об'єктом оподаткування 
відповідно до ст. 163 ПКУ, нарахованого 
(виплаченого, наданого) на користь 
платника податку протягом звітного 
податкового періоду, без будь-яких 
вирахувань. 

Спадщина оподатковується ВЗ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого дохід 
платника податку фізичної особи - 
резидента, отриманий від фізичної особи 
- резидента у вигляді спадщини 
(дарунка), включається до загального 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу такого платника та підлягає 
оподаткуванню, з урахуванням норм 
ст.174 ПКУ, військовим збором за 
ставкою 1,5 відсотка. 

Проценти оподатковуються ВЗ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого доходи у 
вигляді процентів, отримані фізичною 
особою від розміщення коштів на 
депозитному рахунку, включаються до 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку та підлягають 
оподаткуванню військовим збором за 
ставкою 1,5 відсотка. 

Пенсія оподатковується ВЗ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого сума 
пенсії (включаючи суму їх індексації, 
нараховану відповідно до закону), що 
перевищує у 2015 році 3654 гривень, 
оподатковується військовим збором за 
ставкою 1,5 відсотка в частині такого 
перевищення. 

Дохід від продажу рухомого майна 
оподатковується ВЗ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого оскільки 
об’єктом оподаткування ВЗ є загальний 
місячний (річний) оподатковуваний дохід 
фізичної особи – резидента, до якого 
включається частина доходу від 
операцій з майном, розмір якої 
визначається згідно з положеннями 
ст. 173 ПКУ, то сума такого доходу 
оподатковується збором за ставкою 1,5 
відсотка.         Разом з тим, не є об’єктом 
оподаткування військовим збором сума 
доходу, отримана ФО – резидентом від 
операцій з продажу рухомого майна 
відповідно до п.173.2 ПКУ. 

З 6 лютого облікова ставка НБУ 
збільшена до 19,5% річних 

Також з 05.02.15р. НБУ відмовився 
від індикативного курсу. Тепер курс буде 
встановлюватися банками на підставі 
об'єктивних параметрів ринкового попиту 
та пропозиції. 

Про визначення розміру орендної 
плати 

ДФС у Листі від 03.02.2015р. 
№3340/7/99-99-10-02-02-17, посилаючись 
на Постанову ВСУ від 02.12.2014р. №21-
274а14, зазначила, що з набранням 
чинності ПКУ річний розмір орендної 
плати за земельні ділянки державної та 
комунальної власності, який підлягає 
перерахуванню до бюджету, має 
відповідати вимогам підпункту 288.5.1 
ПКУ та є підставою для перегляду 
встановленого розміру орендної плати. 
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При цьому, виходячи із принципу 
пріоритетності норм ПКУ над нормами 
інших актів у разі їх суперечності (пункт 
5.2 ПКУ), до моменту внесення до такого 
договору відповідних змін розмір 
орендної плати в будь-якому разі не 
може бути меншим, ніж встановлений 
підпунктом 288.5.1 ПКУ. 

Таким чином, згідно із правовою 
позицією ВСУ з 1 січня 2011 року розмір 
податкового обов'язку платника податків 
зі сплати орендної плати не може бути 
меншим, ніж визначений п.288.5 ПКУ. 

За користування землею в зоні АТО 
плату за землю доведеться платити 

ДФС у Листі від 02.12.2014р. 
№7887/6/99-99-15-03-02-15 нагадала, що 
з 15 жовтня 2014 року набрав чинності 
Закон України від 02.09.2014 р. «1669-VII 
"Про тимчасові заходи на період 
проведення антитерористичної операції" 
(далі - Закон). 

Згідно зі статтею 6 Закону під час 
АТО суб'єкти господарювання, які 
провадять діяльність на території 
проведення АТО, звільняються від 
сплати за користування земельними 
ділянками державної та комунальної 
власності. 

Згідно з п. 2.1 ст. 2 ПКУ зміна 
положень цього Кодексу може 
здійснюватися винятково шляхом 
внесення змін до нього. 

На сьогодні не розроблено 
порядку застосування зазначених у статті 
6 Закону податкових пільг, а також не 
внесено відповідних змін до ПКУ. 

Про індексацію ЗП 

Мінсоцполітики в листі від 
03.10.2014 р. №	  219/10/136-14 роз’яснило 
деякі питання щодо індексації ЗП. 

Так, статтею 15 Закону «Про 
індексацію грошових доходів населення» 
передбачено, що за порушення 
законодавства про індексацію грошових 
доходів населення винні особи 

притягаються до відповідальності згідно з 
законом.	  

Кодексом України про 
адміністративні правопорушення за 
порушення встановлених термінів 
виплати заробітної плати передбачено 
накладення штрафу на посадових осіб 
підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності та 
громадян - суб'єктів підприємницької 
діяльності	  від 30 до 100 НМДГ (510 — 
1700 грн.).	  

Якщо працівник працює на 0,5 
ставки, сума індексації виплачується за 
фактично відпрацьований час. 
Наприклад, індекс споживчих цін для 
проведення індексації у серпні 2014 року 
становить 10,4 % (якщо вважати базовим 
місяцем грудень 2013 року), прожитковий 
мінімум для працездатних осіб —1218 
гривень).	   

Спочатку визначається сума 
індексації за повний робочий час, яка 
становить 126,67 грн. (1218 × 10,4 : 100).	  

Сума індексації працівника, який 
працює на 0,5 ставки, становить 63,34 
грн. (126,67 × 0,5 = 63,34). 

Щодо самостійного нарахування 
штрафів 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого 
нарахування штрафних санкцій у разі 
порушення суб'єктом господарювання 
термінів сплати грошових зобов'язань 
здійснюється контролюючими органами в 
порядку та розмірах, передбачених ПКУ. 

Водночас самостійне нарахування 
та сплата штрафних санкцій за затримку 
термінів сплати грошових зобов'язань 
платником податків ПКУ не передбачено. 

Земельний податок для платників ЄП 
четвертої групи 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого 
платники єдиного податку четвертої 
групи, які є власниками/користувачами 
земель сільськогосподарського 
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призначення та/або земель водного 
фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, 
водосховищ), звільняються від сплати 
земельного податку за земельні 
ділянки, що використовуються такими 
платниками для ведення 
сільськогосподарського 
товаровиробництва. 

За інші земельні ділянки, в тому 
числі за земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, що 
не використовуються для ведення 
сільськогосподарського 
товаровиробництва, платники єдиного 
податку четвертої групи сплачують 
земельний податок в порядку і 
розмірах, установлених ПКУ. 

До земель сільськогосподарського 
призначення належать: 

а) сільськогосподарські угіддя 
(рілля, багаторічні насадження, сіножаті, 
пасовища та перелоги); 

б) несільськогосподарські угіддя 
(господарські шляхи і прогони, 
полезахисні лісові смуги та інші захисні 
насадження, крім тих, що віднесені до 
земель лісогосподарського призначення, 
землі під господарськими будівлями і 
дворами, землі під інфраструктурою 
оптових ринків сільськогосподарської 
продукції, землі тимчасової консервації 
тощо). 

Екологічний податок та пересувні 
джерела забруднення 2015 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого, оскільки 
звітним податковим періодом для 
екологічного податку є квартал, то 
платники екологічного податку за викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу 
пересувними джерелами забруднення 
востаннє визначають податкові 
зобов'язання за IV квартал 2014 року у 
податковій декларації екологічного 
податку. 

За наступні податкові періоди 
зазначені особи не подають податкові 
декларації екологічного податку за 
викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин пересувними 
джерелами забруднення. При цьому 
заяву про відсутність в 2015 році об'єкта 
обчислення екологічного податку за 
викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин пересувними 
джерелами забруднення подавати не 
потрібно. 

Декларувати земельний податок та 
орендну плату потрібно окремо 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, у якому контролюючі органи 
вказали, що суб'єкт господарювання, 
який є одночасно платником земельного 
податку та орендної плати, має подати до 
органу ДФС за місцем знаходження 
земельної ділянки окремо податкову 
декларації з плати за землю щодо 
земельного податку та окремо щодо 
орендної плати, оскільки надходження 
до бюджету земельного податку та 
орендної плати обліковується за 
окремими кодами класифікації доходів 
бюджету. 

ФСС про нововведення 

ФСС ТВП опублікував роз’яснення 
щодо деяких питань, що стосуються 
нововведень 2015 року. 

Так, по страхових випадках 
(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 визначенні 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 18.01.2001 
року № 2240-ІІІ. 

Для страхових випадків (допомога 
по тимчасовій непрацездатності, 
включаючи догляд за хворою дитиною, 
допомога по вагітності та пологах, 
допомога на поховання), які настали 
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після 01.01.2015р., необхідно 
застосовувати норми Закону №1105. 

В третій частині зворотного боку 
листків непрацезлатності не передбачено 
текст стосовно страхового стажу «до 3 
років». З приводу цього ФСС вважає, що 
при заповненні ЛН уповноважена 
особа  може самостійно дописати текст 
щодо страхового стажу до 3 років. 

Коло платників збору за 
спецвикористання води 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, у якому контролюючі органи 
вказали, що рентна плата за СВВ	  не 
справляється за воду, що 
використовується для задоволення 
питних і санітарно-гігієнічних потреб 
населення, у тому числі для задоволення 
виключно власних питних і санітарно-
гігієнічних потреб юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та платників 
єдиного податку (пп. 255.4.1 ПК). 

СГ, який при здійсненні 
господарської діяльності використовує 
воду для задоволення виключно власних 
питних і санітарно-гігієнічних потреб, має 
дозвіл на спеціальне водокористування 
(договір на поставку води з 
водокористувачем-постачальником води) 
та надає в оренду власне приміщення 
(нежитлове або житлове) іншому суб’єкту 
господарювання, не є платником 
рентної плати за СВВ, якщо орендар 
також використовує воду для 
задоволення виключно власних 
питних і санітарно-гігієнічних потреб. 

При цьому СГ — орендар 
приміщення, який використовує воду для 
задоволення виключно власних питних і 
санітарно-гігієнічних потреб, не є 
платником рентної плати СВВ. 

Якщо орендодавцем, що має 
дозвіл на спеціальне водокористування 
(договір на поставку води з 
водокористувачем — постачальником 
води) вода використовується для 
задоволення виключно власних питних і 
санітарно-гігієнічних потреб, а 
орендарем — одночасно для 

задоволення питних, санітарно-
гігієнічних та виробничих потреб, то у 
випадку якщо орендарем самостійно не 
укладено договір на поставку води з 
водокористувачем-
постачальником, платником рентної 
плати за СВВ є орендодавець за 
фактичний обсяг використаної води, у 
тому числі використаної орендарем. 

Якщо орендодавцем, що має 
дозвіл на спеціальне водокористування 
(договір на поставку води з 
водокористувачем — постачальником 
води) вода використовується для 
задоволення виключно власних питних і 
санітарно-гігієнічних потреб, а 
орендарем — одночасно для 
задоволення питних, санітарно-
гігієнічних і виробничих потреб та при 
цьому орендарем отримано дозвіл на 
спеціальне водокористування 
(самостійно укладено договір на поставку 
води з водокористувачем-
постачальником води), то орендодавець 
не є платником рентної плати за СВВ, 
а орендар самостійно сплачує рентну 
плату за СВВ за фактичний обсяг 
використаної ним води. 

Векселі у ЗЕД 

НБУ у Листі   від 14.01.2015 р. 
№29-215/1721 повідомив, що тимчасові 
антикризові заходи НБУ введено 
постановою від 01.12.2014р. №758 "Про 
врегулювання ситуації на грошово-
кредитному та валютному ринках 
України" (набула чинності з 03.12.2014 
р.), яка не містить обмежень щодо 
можливості використання вексельної 
форми розрахунків під час здійснення 
операцій з експорту/імпорту товарів. 

Порядок проведення таких 
операцій врегульовано, зокрема, 
Декретом КМУ від 19.02.93 р. №15-93 
"Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю", Законом України 
від 05.04.2001р. N 2374-III "Про обіг 
векселів в Україні", а також нормативно-
правовими актами НБУ - Положенням 
про порядок та умови торгівлі іноземною 
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валютою, затвердженим постановою 
Правління НБУ від 10.08.2005 р. N 281, 
постановою Правління НБУ від 
30.12.2003 р. N 597 "Про переказування 
коштів у національній та іноземній валюті 
на користь нерезидентів за деякими 
операціями" тощо. 

Так, відповідно до статей 4 та 9 
Закону резиденти можуть видавати 
векселі лише для оформлення грошового 
боргу за фактично поставлені товари, 
виконані роботи, надані послуги для 
розрахунків з нерезидентами за 
зовнішньоекономічними договорами 
(контрактами) відповідно до валютного 
законодавства України. 

НБУ в дії 

НБУ у Постанові «Про особливості 
здійснення деяких валютних операцій» 
від 23 лютого 2015 року №124,  
запровадив додаткові заходи щодо 
діяльності банків у сфері проведення 
валютних операцій: 

1) заборонено уповноваженим 
банкам здійснювати купівлю іноземної 
валюти за дорученням клієнтів за 
рахунок коштів у гривні, залучених цими 
клієнтами у формі кредиту. 
Відповідальність за порушення вимог 
цього підпункту покладається на 
уповноважені банки. 

Вимоги цього підпункту не 
поширюються на операції фізичних осіб, 
що здійснюються за рахунок кредитних 
коштів у гривні з метою виконання 
власних зобов'язань перед 
уповноваженим банком-кредитором за 
договором споживчого кредитування в 
іноземній валюті; 

2) заборонено уповноваженим 
банкам здійснювати авансові платежі 
(попередню оплату) в іноземній валюті за 
імпорт товару за зовнішньоекономічним 
договором (контрактом), загальна 
вартість якого перевищує 50000 доларів 
США (еквівалент цієї суми в іншій 
іноземній валюті за офіційним курсом 
гривні до іноземних валют, установленим 
НБУ на день укладення договору), якщо 

Нацбанком повідомлено уповноважений 
банк про непідтвердження можливості 
здійснення цих платежів. Підтверджені 
платежі виконуються не раніше 
четвертого операційного дня з дня 
подання уповноваженим банком 
інформації про ці платежі в реєстрі. 

Уповноважені банки для 
погодження зазначених платежів 
зобов'язані формувати відповідний 
реєстр, що подається до Національного 
банку України засобами електронної 
пошти разом з копіями документів (у 
сканованому вигляді), які є підставою для 
здійснення цих операцій. Уповноваженим 
банкам не дозволяється надсилати на 
погодження до НБУ протягом одного 
робочого дня інформацію про дві і більше 
операції резидента з одним і тим самим 
нерезидентом, які планується 
здійснювати через один уповноважений 
банк. 

Вимоги цього підпункту не 
поширюються на імпортні операції 
резидентів під час здійснення ними 
розрахунків у формі документарного 
акредитива, які відповідають умовам, 
визначеним підпунктом 3 цього пункту 
(незалежно від суми операції); 

3) зобов'язано уповноважені банки 
здійснювати авансові платежі 
(попередню оплату) в іноземній валюті за 
імпорт товару за зовнішньоекономічним 
договором (контрактом), загальна 
вартість якого перевищує 500000 
доларів США (еквівалент цієї суми в 
іншій іноземній валюті за офіційним 
курсом гривні до іноземних валют, 
установленим Національним банком 
України на день укладення договору), 
виключно з використанням акредитивної 
форми розрахунків, яка відповідає таким 
умовам: 

акредитив має бути підтверджений 
банком, рейтинг якого за класифікацією 
однієї з провідних світових рейтингових 
компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor's, 
Moody's) відповідає вимогам до 
першокласних банків (не нижче 
інвестиційного класу); 
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купівля іноземної валюти може 
здійснюватись виключно з метою 
забезпечення підтвердження акредитива 
(формування грошового забезпечення) та 
для оплати послуг банків-нерезидентів, 
які беруть участь в операціях за 
акредитивом; 

оплата коштів за акредитивом 
здійснюється після отримання документів 
та встановлення їх належного 
представлення. 

У разі невизначення 
зовнішньоекономічним договором 
(контрактом), який передбачає імпорт 
товару, загальної вартості договору 
вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї 
постанови застосовуються, якщо 
загальна сума переказів (на виконання 
зобов'язань перед нерезидентом щодо 
імпорту товару), здійснених починаючи з 
дати набрання чинності цією постановою, 
разом із сумою переказу, доручення на 
виконання якого надане, перевищує 
50000 доларів США чи 500000 доларів 
США відповідно, або еквівалент цієї суми 
в іншій валюті за офіційним курсом гривні 
до іноземних валют. 

Якщо зовнішньоекономічний 
договір (контракт), який передбачає 
імпорт товару, було укладено до 
набрання чинності цією постановою, то 
вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 цієї 
постанови застосовуються, якщо 
загальна вартість товару, що 
придбавається в нерезидента згідно з 
цим договором, яка на дату набрання 
чинності цією постановою ще не 
сплачена та підлягає оплаті відповідно до 
умов договору, перевищує 50000 доларів 
США чи 500000 доларів США відповідно, 
або еквівалент цієї суми в іншій валюті за 
офіційним курсом гривні до іноземних 
валют. 

Вимоги підпунктів 2 та 3 пункту 1 
цієї постанови поширюються також на 
випадки здійснення резидентом 
авансових платежів (попередньої оплати) 
в іноземній валюті за імпорт товарів за 
зовнішньоекономічними договорами 
(контрактами), укладеними з одним і тим 
самим нерезидентом, якщо загальна 

сума платежів за цими договорами 
протягом одного календарного місяця 
перевищує 50000 доларів США чи 500000 
доларів США відповідно, або еквівалент 
цієї суми в іншій валюті за офіційним 
курсом гривні до іноземних валют. 

Імпортний збір 

З 25.02.2015р. запроваджено 
додатковий імпортний збір 
(Розпорядження КМУ від 16 лютого 2015 
р. N 119-р). 

Так, строком на 12 місяців 
запроваджується імпортний збір у 
розмірі: 

10 відсотків - для товарів, що 
класифікуються у товарних групах 1 - 24 
згідно з УКТЗЕД; 

5 відсотків - для товарів, що 
класифікуються у товарних групах 25 - 97 
згідно з УКТЗЕД; 

10 відсотків - для товарів, що 
підлягають оподаткуванню ввізним митом 
відповідно до статті 374 Митного кодексу 
України. 

Об'єктами оподаткування 
додатковим імпортним збором є товари, 
визначені у пунктах 1, 2 частини першої 
статті 277 Митного кодексу України, крім 
життєво необхідних товарів згідно зі 
статтею 5 Закону України «Про заходи 
щодо стабілізації платіжного балансу 
України відповідно до статті XII 
Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 
1994 року» від 28.12.2014р. 

Строковий трудовий договір з 
мобілізованим працівником 

Мінсоцполітики у Листі від 
05.12.2014р. №520/06/186-14 зауважило, 
що відповідно до пункту 2 частини першої 
статті 36 КЗпП підставами припинення 
трудового договору є закінчення терміну. 
Укладаючи строковий трудовий 
договір, працівник надає добровільну 
згоду на його припинення у 
визначений сторонами в трудовому 
договорі термін. Тому звільнення 
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працівника по даній підставі не є 
звільненням з ініціативи роботодавця. 

У такому випадку при закінченні 
строку трудового договору, укладеного з 
працівником, покликаним на військову 
службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, за яким 
зберігаються не більше одного року місце 
роботи, посаду та компенсується з 
бюджету середній заробіток на 
підприємстві, дія трудового договору 
може бути припинена. 

В іншому випадку, якщо після 
закінчення строку трудового договору 
трудові відносини фактично тривають і 
жодна з сторін не вимагає їх припинення, 
дія цього договору вважається 
продовженою на невизначений термін 
(частина перша статті 391 КЗпП). 

Обмеження щодо звільнення 
працівників, призваних на військову 
службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період поширюються на 
звільнення працівників з ініціативи 
роботодавця. 

Купівля валюти при наявності довідки 
податкової 

НБУ у Листі №28-211/12780 від 
26.02.2015р., направленому банкам, 
дозволив банкам продавати валюту 
клієнтам під імпортні операції лише за 
наявності у них довідки від ДФС про 
відсутність заборгованості по сплаті 
податків. 

	  
СУДОВА ПРАКТИКА 

Обов’язковість перерахунку ліміту 
каси 

ВАСУ в Постанові від 15.09.2014 
№	  К/9991/53976/12 дійшов висновку, що 
нормативні документі, які регулюють 
питання ведення касової дисципліни, не 
містять імперативних положень, які б 
зобов’язували підприємства переглядати 
установлений ліміт каси та строки 
здавання готівки за наявності тих чи 

інших обставин, а лише вказують на 
наявність такої можливості у разі 
встановлення відповідних факторів 
об’єктивного характеру. 



У	  ВИПУСКУ:	   

 

 

 

 

Шановні партнери та колеги! 
 

Звертаємо Вашу увагу, що в минулому місяці для багатьох 
наших клієнтів були актуальними питання, пов'язані з 
проблематикою заповнення Податкової декларації з 
ПДВ, форма якої затверджена Наказом МФУ від 
23.09.2014р № 966, зі змінами, внесеними Наказом МФУ 
від 23 січня 2015 року №13, починаючи з декларації за 
лютий 2015р. 
Зокрема, на особливу увагу заслуговує порядок 
відображення у декларації сум від’ємного значення ПДВ, 
накопленого платниками до 01.02.2015р. 
Будемо раді надати Вам, як нашим постійним клієнтам, 
додаткову знижку в розмірі 30% від вартості підготовки 
відповідей на запити з цієї теми, які будуть надходити 
протягом поточного місяця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


