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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 

ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо податкових декларацій 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого  згідно з 
п.49.2 ПКУ платник податків зобов'язаний 
за кожний встановлений ПКУ звітний 
період, в якому виникають об'єкти 
оподаткування, або у разі наявності 
показників, які підлягають декларуванню, 
подавати податкові декларації щодо 
кожного окремого податку, платником 
якого він є. 

Платники податків (крім платників, 
які мають діючі (у тому числі призупинені) 
ліцензії на право здійснення діяльності з 
підакцизною продукцією, яка підлягає 
ліцензуванню згідно із законодавством), 
мають право не подавати до 
контролюючих органів податкові 
декларації за звітні періоди, в яких не 
проводилась господарська діяльність 
(відсутні об'єкти оподаткування або 
показники), починаючи зі звітних періодів 
2015 року. 

Заповнення рядку 23 декларації за 
2014 рік 

ДФСУ у Листі від 02.03.2015р. 
№7025/7/99-99-19-02-02-17 зазначила, 
що при розрахунку щомісячних авансових 

внесків з податку на прибуток (рядок 23 
Декларації за 2014 рік), які підлягають 
сплаті починаючи з березня 2015 року, 
значення рядка 13.2 «Сума податку, 
нарахованого платником податку на 
прибуток (при консолідованій сплаті) за 
місцезнаходженням його відокремлених 
підрозділів» Додатка ЗП до рядка 13 
Декларації не враховується. 

Щодо оподаткування деяких 
неприбуткових організацій 

18.03.2015 прийнято Закон «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування деяких 
неприбуткових організацій». 

Законом об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, асоціації 
власників жилих будинків, житлово-
будівельні кооперативи визнано 
неплатниками податку на прибуток, як 
неприбуткові організації. 

Щодо витрат на недержавне пенсійне 
забезпечення у 2015 р. 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого  
починаючи з 01.01.2015, згідно з п.141.7 
ПКУ платник податку, який здійснює 
виплати на користь своїх працівників як 
внески до недержавних пенсійних фондів 
відповідно до укладених договорів, має 
право включити до складу витрат кожного 
податкового (звітного) періоду 
(наростаючим підсумком) суму таких 
внесків у повному обсязі. 

Щодо резерву відпусток 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого  до 
складу витрат включаються витрати на 
оплату відпусток працівникам та інші 
виплати, пов'язані з оплатою праці, які 
відшкодовані після 1 січня 2015 року за 
рахунок резервів та забезпечень, 
сформованих до 1 січня 2015 року 
відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку або 
міжнародних стандартів фінансової 
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звітності, у випадку, якщо такі витрати не 
були враховані при визначенні об'єкта 
оподаткування до 1 січня 2015 року, що 
передбачено п. 24 підр. 4 р. XX 
"Перехідні положення" ПКУ. 

Податок на додану вартість 

Щодо декларації з ПДВ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого  у разі 
якщо платником податку господарська 
діяльність протягом звітного 
(податкового) періоду не проводилась та 
відсутні показники, які підлягають 
декларуванню (в тому числі суми 
від'ємного значення попередніх періодів), 
то податкова декларація з ПДВ за такий 
звітний (податковий) період на підставі 
п.49.2 ПКУ не подається. 

Щодо зазначення у ПН 
«позасистемної» одиниці виміру 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого  у разі 
якщо товар, що постачається, має 
одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, 
у графі 5.1 ПН зазначається умовне 
позначення одиниці вимірювання такого 
товару, яке використовується для обліку 
та відображається у первинних 
документах, а графа 5.2 - не 
заповнюється. Так, при постачанні 
реактивної енергії у графі 5.1 ПН 
зазначається умовне позначення 
кВАр.год. 

Щодо бази оподаткування ПДВ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого  у разі 
здійснення операцій з постачання 
підакцизних товарів сума акцизного 
податку з роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів не включається до бази 
оподаткування ПДВ. 

Акциз у ПН не зазначається 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого суми 
податків, зборів, що включаються до ціни 
поставлених товарів/послуг, але не 
включаються до бази оподаткування ПДВ 
таких товарів/послуг, в податковій 
накладній не зазначаються. 

Зокрема до бази оподаткування 
ПДВ не включається акцизний податок з 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів (5 
відсотків від вартості (з ПДВ) таких 
товарів). 

Додатковий імпортний збір 
включається до бази нарахування 
ПДВ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого при 
нарахуванні податку на додану вартість 
до бази оподаткування цим податком 
включаються суми додаткового 
імпортного збору. 

Щодо заповнення ПН 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого	   рядки 
"Вид цивільно-правового договору" та 
"Форма проведених розрахунків" 
заголовної частини ПН, яка складається 
на суму перевищення звичайної ціни над 
фактичною або з перевищення ціни 
придбання / собівартості / балансової 
(залишкової) вартості над договірною 
вартістю, не заповнюються. 

Податковий кредит за документами, 
що додаються працівником до 
авансового звіту 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого датою 
отримання податкової накладної та інших 
документів, які дають право на 
формування податкового кредиту без 
отримання податкової накладної та які 
визначені в п.201.11 ПКУ, є дата 
складання авансового звіту. 

Після прийняття рішення щодо 
затвердження Звіту керівником платника 
податку (податковим агентом) суми ПДВ, 
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вказані в податкових накладних та інших 
зазначених документах, можуть бути 
зараховані до складу податкового 
кредиту за умови виконання інших вимог 
щодо формування податкового кредиту. 

Форма розрахунків у ПН при 
безоплатній поставці 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого у разі 
якщо розрахунки за поставлені 
товари/послуги, основні засоби не 
проводяться, зокрема при здійсненні 
операції з безоплатного постачання 
товарів/послуг, основних засобів або їх 
внесення до статутного фонду іншої 
особи, в рядку "Форма проведених 
розрахунків" податкової накладної, яка 
виписується при здійсненні таких 
операцій, платник податку зазначає 
вираз "без оплати". 

Порядок обліку від’ємного значення, 
що виникло до 01.02.2015р. 

ДФС у Листі від 06.03.2015р. 
№7796/7/99-99-19-03-02-17 виклала 
роз’яснення щодо заповнення декларації 
з ПДВ, починаючи з лютого 2015р., тими 
платниками, що станом на 01.02.2015р. 
мали накопичене від’ємне значення. 

Заповнення платіжного доручення на 
перерахування коштів на рахунок в 
СЕА ПДВ 

  ГУ ДФС у Дніпропетровській 
області роз’яснила порядок  заповнення 
платіжного доручення на перерахування 
коштів на рахунок в СЕА ПДВ: 

- у полі «Одержувач» необхідно 
заповнити назву платника податку на 
додану вартість, який сплачує кошти та 
якому відкрито Казначейством України 
електронний рахунок.     

- у полі «Код за ЄДРПОУ» 
необхідно заповнити код платника 
податку на додану вартість, який сплачує 
кошти та якому відкрито Казначейством 
України електронний рахунок.   

- у полі «Банк одержувача» 
необхідно заповнювати «Казначейство 
України (ел. адм. подат.)».         

- у полі «Код банку» необхідно 
заповнювати «899998».         

- у полі «№ рахунку» необхідно 
заповнювати номер рахунку, вказаний в 
електронному повідомленні або 
отриманий в Центрі обслуговування 
платників за основним місцем обліку. 

Експорт товарів за ціною нижче 
звичайної 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого у 
верхній лівій частині ПН, яка складена на 
суму перевищення звичайної ціни над 
фактичною ціною, робиться відповідна 
помітка «X» та зазначається тип причини 
01 - Складена на суму перевищення 
звичайної ціни над фактичною (у разі 
здійснення контрольованих операцій). 
Така ПН отримувачу (покупцю) не 
надається. При цьому у рядках такої ПН, 
відведених для заповнення даних 
покупця, постачальник (продавець) 
зазначає власні дані. 

У графі 3 - «Номенклатура 
товарів/послуг постачальника 
(продавця)» зазначається: 
«перевищення звичайної ціни над 
фактичною за товарами/послугами, 
указаними в податковій накладній № 
_______» (зазначається порядковий 
номер податкової накладної, складеної 
на суму постачання цих товарів/послуг, 
визначену виходячи з їх договірної 
вартості) (п. 15 Порядку №957).         При 
цьому, враховуючи те, що обсяг 
операцій, розрахований виходячи з 
перевищення звичайної ціни над 
фактичною, не формує вартості 
експортованого товару, нульова ставка 
до такого обсягу не застосовується, а 
тому в ПН з позначкою «01» 
визначається сума ПДВ за основною 
ставкою. 
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Реєстрація податкових накладних 
особою, реєстрацію платника ПДВ якої 
анульовано 

Територіальні органи ДФС у 
м.Києві роз’яснили, що особа, реєстрацію 
платника ПДВ якої анульовано, має 
право зареєструвати податкові накладні 
та/або розрахунки коригування до 
податкових накладних у Єдиному реєстрі 
податкових накладних, за умови, що з 
дати їх виписки минуло не більше 15 
календарних днів. 

Заповнення поля "Головний бухгалтер 
або особа, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку" у 
реєстраційній заяві платника ПДВ за 
формою N 1-ПДВ 

В роз’ясненні із ЗІР ДФСУ 
зазначила, що в п.10 реєстраційної заяви 
платника ПДВ у полі "Головний бухгалтер 
або особа, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку" необхідно 
вказувати відомості лише про 
відповідальну особу платника, на яку 
покладено обов'язок ведення 
бухгалтерського обліку на підприємстві. 
Такою особою може бути головний 
бухгалтер, бухгалтер, керівник та власник 
підприємства. 

Якщо ведення бухгалтерського 
обліку на договірних засадах здійснює 
інша юридична або фізична особа, поле 
"Головний бухгалтер або особа, на яку 
покладено ведення бухгалтерського 
обліку" прокреслюється. У такому 
випадку до Реєстраційної заяви слід 
додати копію документу, який 
підтверджує зазначений факт. 

Вид договору в розрахунку 
коригування 

В ЗІР розміщено відповідь на 
питання який вид договору необхідно 
зазначати в рядку "Вид цивільно-
правового договору" розрахунку 
коригування кількісних та вартісних 
показників до податкової накладної, а 
саме - договір, який зазначався в 

податковій накладній, чи договір, на 
підставі якого виписується розрахунок 
коригування? 

На дане питання контролюючий 
орган відповів, що при заповненні рядка 
"Вид цивільно-правового договору" 
розрахунку коригування необхідно 
зазначати договір, на підставі якого 
здійснюється коригування. 

В податковій накладній невірно 
заповнений реквізит "Номер 
телефону" 

ДФСУ в роз’ясненні із ЗІР 
відмітила, що порушенням порядку 
заповнення податкової накладної 
вважатимуться насамперед відсутність у 
податковій накладній хоча б одного 
показника, який є обов'язковим 
реквізитом податкової накладної 
(перелічені у підпунктах "а" - "і" п. 201.1 
ПКУ), а також невідповідність показників, 
зазначених у податковій накладній, 
умовам поставки (ціна, вартість, 
номенклатура, кількість товару тощо). Не 
буде вважатися такою, що складена з 
порушенням порядку заповнення, 
податкова накладна, в якій невірно 
заповнений реквізит "Номер телефону", 
за умови вірно заповнених всіх 
обов'язкових реквізитів та інших рядків. 

Адміністративна відповідальність за 
порушення граничних термінів 
реєстрації податкових накладних в 
Єдиному реєстрі 

ДФСУ в роз’ясненні із ЗІР вказала, 
що відповідно до ст. 163 прим. 1 КУАП 
відсутність податкового обліку, 
порушення керівниками та іншими 
посадовими особами підприємств, 
установ, організацій встановленого 
законом порядку ведення податкового 
обліку, у тому числі неподання або 
несвоєчасне подання аудиторських 
висновків, подання яких передбачено 
законами України, - тягне за собою 
накладення штрафу у розмірі від п'яти до 
десяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 
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Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку протягом 
року було піддано адміністративному 
стягненню за те ж порушення, - тягнуть за 
собою накладення штрафу у розмірі від 
десяти до п'ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

З урахуванням зазначеного, у разі 
недодержання платником ПДВ вимог 
щодо термінів реєстрації податкових 
накладних в Єдиному реєстрі податкових 
накладних до його посадових осіб 
застосовується адміністративна 
відповідальність, передбачена ст. 163 
прим. 1 КУАП. 

Щодо оподаткування ПДВ операцій з 
постачання майна, що перебуває у 
податковій заставі 

ДФС у Листі від 02.03.2015 р. 
№6972/7/99-99-19-03-02-18 зауважила, 
що 	  у разі, якщо продаж майна платника 
(боржника), що перебуває у податковій 
заставі, здійснюється контролюючим 
органом через торгівельну організацію 
(торгівельно-майнова біржа) на підставі 
відповідного договору, зобов'язання 
щодо виписки податкової накладної 
покупцю та нарахування податкових 
зобов'язань з податку виникає у 
власника такого майна на дату, 
визначену пунктом 187.1 ПКУ. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Черговість оподаткування доходів 

В категорії 103.02 ЗІР ДФС 
вказала, що якщо за місяць нараховано 
доходи, які оподатковуються за різними 
правилами і / або ставками, то з метою 
застосування прогресивної шкали (15% 
(20%)) у першу чергу обкладають 
зарплату, а потім - інші доходи в 
черговості їх виникнення.  

Наприклад, якщо за місяць 
нараховано 6500 грн зарплати і наданий 
подарунок вартістю 9000 грн, то всю 
зарплату обкладають за ставкою 15%. А 

оподатковувану вартість подарунка - 
8391 грн (тобто в сумі перевищення над 
609 грн) розподіляють на частини: - ту 
частину, яка разом із зарплатною базою 
ще вписується в 10 мінзарплат, тобто в 
розмір 12 180 грн, оподатковують за 
ставкою 15%, а  частина перевищення 
над 12 180 грн оподатковується за 
ставкою 20%. При цьому, оскільки мова 
йде про дохід у негрошовій формі, 
податок обчислюють із застосуванням 
натуральних коефіцієнтів, обчислених за 
п. 164.5 ПКУ. 

Щодо участі працівника у семінарах та 
конференціях 

В своєму роз’ясненні із ЗІР ДФСУ 
зазначила, що у визначенні українського 
юридичного термінологічного словника 
семінар - це форма групової роботи за 
участю запрошених, мета якої - обмін 
інформацією з певної теми. Конференція 
- це великі засідання тривалістю один чи 
декілька днів, присвячені одному 
ключовому питанню або темі, поділеним 
на вужчі питання. Участь у семінарах 
(конференціях) передбачає отримання 
інформаційно-консультаційних послуг на 
підставі укладеного договору з 
організатором семінару (конференції). 

Отже, у разі якщо запрошеною 
стороною семінару (конференції) та за 
умовами договору отримувачем 
інформаційно-консультаційних послуг 
є юридична особа (роботодавець), 
інтереси якої представляє працівник, 
то сума, сплачена юридичною особою 
(роботодавцем) за участь у семінарі 
(конференції), не є доходом такого 
працівника та об'єктом оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб. 

Водночас, якщо за умовами 
договору запрошеною стороною та 
отримувачем інформаційно-
консультаційних послуг є працівник, 
то суму, сплачену юридичною особою 
(роботодавцем) за участь у семінарі 
(конференції) за такого працівника, слід 
розглядати як дохід, отриманий таким 
працівником у вигляді додаткового блага, 
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який включається до складу загального 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу та оподатковується за ставками 
15 (20) відс.  

Єдиний соціальний внесок 

Щодо коефіцієнта ЕСВ 

З 13.03.2015р. діє Закон України 
«Про внесення змін до розділу VIII 
"Прикінцеві та перехідні положення" 
Закону України "Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування" щодо зменшення 
навантаження на фонд оплати праці» від 
02.03.2015р. №219-VIII, яким змінено 
умови застосування коефіцієнта для 
пониження ставки ЄСВ. 

Так, по 31 грудня 2015 року при 
нарахуванні ЗП (доходів) фізичним 
особам та/або при нарахуванні 
винагороди за ЦПД, допомоги по 
тимчасовій непрацездатності та 
допомоги у зв'язку з вагітністю та 
пологами розмір ЄСВ, встановлений 
частиною п'ятою та абзацом другим 
частини шостої статті 8 Закону України 
"Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування" для платників ЄСВ, 
визначених в абзацах другому, третьому, 
четвертому та сьомому пункту 1 частини 
першої статті 4 цього Закону, 
застосовується з понижуючим 
коефіцієнтом (далі - коефіцієнт), якщо 
платником виконуються одночасно такі 
умови: 

а) база нарахування ЄСВ в 
розрахунку на одну ЗО в звітному місяці 
(далі - БН(зо) збільшилась на 20 і 
більше відсотків порівняно з 
середньомісячною базою нарахування 
ЄСВ платника за 2014 рік в розрахунку на 
одну ЗО (далі - СмБН(зо)2014); 

б) після застосування коефіцієнта 
середній платіж на одну ЗО в звітному 
місяці (далі - СП(зо)м) складе не менше 
ніж середньомісячний платіж на одну ЗО 
платника за 2014 рік (далі - СмП(зо)2014); 

в) кількість ЗО у звітному місяці, 
яким нараховані виплати, не перевищує 
200 відсотків середньомісячної кількості 
ЗО платника за 2014 рік (далі - 
СмК(зо)2014). Ця умова не 
застосовується до платників ЄСВ, 
визначених в абзацах третьому та 
четвертому пункту 1 частини першої 
статті 4 цього Закону. 

Коефіцієнт щомісячно 
обчислюється платниками самостійно, за 
такою формулою: 

СмБН(зо)2014/БН(зо), де: 
СмБН(зо)2014 - середньомісячна 

база нарахування ЄСВ для платника у 
2014 році в розрахунку на одну ЗО - це 
сума нарахованої ЗП, винагород за 
виконану роботу (надані послуги) за ЦПД, 
допомоги по тимчасовій 
непрацездатності та допомоги у зв'язку з 
вагітністю та пологами, на яку 
нараховується ЄСВ / кількість звітних 
місяців платника в 2014 
році/СмК(зо)2014; 

БН(зо) - база нарахування ЄСВ на 
одну ЗО за місяць, за який нараховується 
ЗП (дохід) та/або винагорода за ЦПД, - це 
сума нарахованої ЗП, винагород за 
виконану роботу (надані послуги) за ЦПД, 
допомоги по тимчасовій 
непрацездатності та допомоги у зв'язку з 
вагітністю та пологами, на яку 
нараховується ЄСВ у звітному місяці 
2015 року / кількість ЗО платника у 
звітному місяці 2015 року, яким 
нараховані виплати; 

СмК(зо)2014 - середньомісячна 
кількість ЗО платника за 2014 рік - це 
сумарна кількість ЗО, яким нараховані 
виплати у кожному місяці в 2014 році / 
кількість звітних місяців платника в 2014 
році; 

СмП(зо)2014 - середньомісячний 
платіж на одну ЗО у 2014 році - це сума 
нарахованого ЄСВ за 2014 рік / кількість 
звітних місяців платника в 2014 
році/СмК(зо)2014; 

СП(зо)м - середній платіж на одну 
ЗО у звітному місяці - це сума 
нарахованого ЄСВ у звітному місяці 2015 
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року / кількість ЗО у звітному місяці 2015 
року, яким нараховані виплати. 

Якщо в результаті розрахунку 
коефіцієнта його значення складає 
менше ніж 0,4, то платник застосовує 
коефіцієнт 0,4. 

Коефіцієнт застосовується в тому 
числі при нарахуванні ЗП (доходів) ФО з 
джерел не за основним місцем роботи. 

Коефіцієнт не застосовується 
платниками ЄСВ, вказаними в абзаці 
сьомому пункту 1 частини першої статті 4 
цього Закону, які виплачують грошове 
забезпечення. 

Розрахований коефіцієнт та розмір 
ЄСВ зазначаються з трьома знаками 
після коми. 

При розрахунку коефіцієнта 
показники за 2014 рік визначаються на 
підставі звітності платника ЄСВ, яка 
подається відповідно до вимог цього 
Закону. 

У разі застосування коефіцієнта 
платник ЄСВ зазначає про це в звіті. 

Платник ЄСВ, що застосував 
коефіцієнт та не сплатив нарахований 
ЄСВ у встановлені Законом строки, 
позбавляється права в майбутньому 
застосувати коефіцієнт до повної сплати 
такої недоїмки (боргу). Право на 
застосування коефіцієнта поновлюється з 
місяця, в якому сплачено таку недоїмку 
(борг). 

 
ІНШЕ 

Щодо зміни ціни товару 

Мінфін у Листі від 13.01.2015р. 
№31-11410-08-10/699 вказав, що у разі 
зміни ціни на товари, якщо умови 
договору на поставку товарів 
передбачають зміну ціни за 
домовленістю сторін, за встановленою 
договором процедурою сторони мають 
узгодити нову ціну. При цьому зміна ціни 
товару є окремою подією, яка потребує 
оформлення відповідним первинним 
документом за формою, розробленою 
підприємством, із додержанням вимог 

законодавства, зокрема щодо наявності 
обов'язкових реквізитів. Таким первинним 
документом може бути акт про 
встановлення нової ціни, що на підставі 
змін до договору (або інших підстав зміни 
ціни) складається комісією підприємства і 
затверджується його керівником. Також 
підставою для відображення зміни ціни 
активів у регістрах бухгалтерського обліку 
може бути розпорядчий акт керівника 
підприємства, виданий у межах 
компетенції та відповідно до 
законодавства. 

Щодо імпортного збору 

ДФС у Листі   від 25.02.2015р. 
№380/7/99-99-25-01-01-18 зауважила, що 
у разi надання митницям забезпечення 
сплати митних платежiв способом 
фiнансової гарантiї у встановлених 
Митним кодексом випадках, сума 
додаткового митного збору включається 
до суми фiнансової гарантiї. 

Додатковий iмпортний збiр не 
справляється з товарiв, що ввозяться на 
митну територiю України у митному 
режимi тимчасового ввезення. 

Облікова ставка НБУ з 04.03.2015р. 
становить 30% 

Нова ставка встановлена 
Постановою від 02 березня 2015 року 
№154. 

Встановлення курсу НБУ 

НБУ повідомив, що з 31 березня 
2015 року офіційний курс гривні до 
іноземних валют та курс банківських 
металів, стосовно яких передбачено 
щоденне встановлення офіційного курсу, 
установлюватиметься наприкінці 
робочого дня та починатиме діяти з 
наступного робочого дня. 

 З цієї самої дати офіційний курс 
гривні: 

• установлений на останній 
робочий день тижня або на 
передсвятковий день, діятиме протягом 
наступних вихідних або святкових днів; 
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• установлений в останній 
робочий день тижня або в 
передсвятковий день, починатиме діяти в 
перший робочий день наступного тижня 
чи в перший післясвятковий робочий 
день; 

• до іноземних валют, 
стосовно яких передбачено 
встановлення офіційного курсу раз на 
місяць, установлюватиметься в останній 
робочий день місяця та діятиме з 
першого до останнього числа наступного 
календарного місяця. 

 Повідомлення про встановлення 
офіційного курсу оприлюднюватиметься в 
день його встановлення до 18 години на 
сторінці Офіційного інтернет-
представництва НБУ. 

 Діючий до 31.03.2015р. порядок 
передбачав, що офіційний курс гривні 
встановлюється та оприлюднюється в 
середині робочого дня і діє з часу його 
встановлення. 

НБУ в дії 

НБУ Постановою від 03.03.2015 р. 
№160: 

1. Продовжив обмеження 
строків розрахунків у сфері ЗЕД у 90 к.д. 

2. Зберіг вимогу обов’язкового 
продажу ІВ у розмірі 75%. 

3. Зберіг заборону на 
здійснення заліку зустрічних вимог за 
експортними та імпортними операціями. 

4. Зберіг заборону на 
дострокове погашення кредитів/позик від 
нерезидентів та відсотків за ними. 

5. Вказав на те, що не 
здійснюватиме реєстрацію змін до 
кредитних договорів (договорів позики), 
які стосуються скорочення строків 
виконання резидентами- позичальниками 
зобов’язань за такими договорами або їх 
дострокового виконання. 

6. Обмеження не 
поширюються на випадки дострокового 
погашення кредитів, позик за рахунок 
коштів, що залучаються резидентом-
позичальником за іншим кредитним 
договором (договором позики) з 

нерезидентом, якщо цей договір 
передбачає більш пізній строк виконання 
зобов’язань позичальника 
(повністю    або частково) порівняно з 
умовами попереднього кредитного 
договору (договору позики). 

7. Зберіг заборону на продаж 
готівкової ІВ одній особі в один 
операційний (робочий) день у сумі, що 
перевищує в еквіваленті 3 000 гривень у 
межах однієї банківської    установи. 

8. Вказав, що банки 
зобов’язані обмежити видачу готівкових 
коштів у національній валюті через каси 
та банкомати в межах до 150 000 гривень 
на добу на одного клієнта.  

9. При купівлі ІВ під імпортні 
операції банки мають отримати від 
клієнта довідку Державної фіскальної 
служби України про відсутність у клієнта 
заборгованості з податків, зборів, 
платежів.  Ця вимога стосується лише 
випадків подання банком документів до 
Національного банку України за 
операціями з імпорту товарів, сума 
заяви/платіжного доручення за якими 
дорівнює або більше еквівалента 50000 
доларів США на дату цієї 
заяви/платіжного доручення. 

10. Уповноважений банк не 
має права купувати іноземну валюту 
за дорученням клієнта-резидента (крім 
фізичної особи), що має кошти в 
іноземній валюті, розміщені на 
поточних та депозитних рахунках у 
цьому та/або інших уповноважених 
банках. Такий клієнт-резидент виконує 
зобов’язання в іноземній валюті за 
рахунок наявних у нього коштів в 
іноземній валюті. Зазначена заборона 
проведення операції з купівлі іноземної 
валюти не поширюється на випадок, 
коли загальна сума коштів в іноземній 
валюті, що розміщені на рахунках клієнта 
в уповноважених банках, менша, ніж 10 
000 доларів США (в еквіваленті за 
офіційними курсами відповідних валют на 
дату подання клієнтом заяви про купівлю 
іноземної валюти). Для цілей 
застосування вимог цього підпункту в 
загальній сумі коштів в іноземній валюті, 
що зберігаються на рахунках клієнта в 
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уповноважених банках, не враховуються 
кошти, що були розміщені на депозитних 
рахунках до дати набрання чинності цією 
постановою; кошти, які розміщені на 
рахунку(ах) в банку, віднесеному до 
категорії неплатоспроможних, щодо якого 
запроваджена процедура тимчасової 
адміністрації, або щодо якого 
здійснюється ліквідація. Клієнт-резидент 
(крім фізичних осіб) з метою здійснення 
операції з купівлі іноземної валюти 
зобов’язаний надати уповноваженому 
банку додаткову інформацію про 
загальну суму коштів в іноземній 
валюті, що розміщені на рахунках 
клієнта в уповноважених банках (або їх 
відсутність) на дату подання заяви 
[підтвердження має бути засвідчене 
підписом клієнта (для юридичних осіб-
резидентів – підписом керівника або 
заступника керівника) та відбитком його 
печатки (за наявності). 

Постанова набрала чинності з 04 
березня 2015 року і діятиме до 03 червня 
2015 року включно. 

Зміни щодо обігу готівки 

НБУ у Постанові від 3 березня 
2015 року N 157 «Про внесення змін до 
Положення про організацію готівкового 
обігу і ведення емісійно-касових операцій 
у банківській системі в особливий період» 
вніс наступні зміни до згаданого 
положення. 

В умовах особливого періоду 
підприємства, організації узгоджують з 
обслуговуючим банком розрахунок 
ліміту залишку готівки в касі. 
Ініціатором процедури узгодження є 
обслуговуючий банк. Для підприємств, 
організацій, які не узгодили з банком 
такий розрахунок, зазначений ліміт має 
вважатися нульовим, а не здана 
підприємством, організацією на кінець 
робочого дня готівка - понадлімітною. 

Готівкові кошти, що надходять до 
кас підприємств, організацій мають 
здаватися ними в повному обсязі (крім 
випадків, передбачених у пунктах 5 та 8 
цього розділу) до уповноваженого банку в 

порядку і строки, що узгоджені з банком, і 
зараховуватися на їх поточні рахунки не 
пізніше наступного робочого дня. 

В особливий період підприємства, 
організації переглядають порядок і 
строки здавання виручки з метою 
максимального залучення готівки до кас 
уповноважених банків. 

Підприємства та організації не 
мають права накопичувати у своїх 
касах готівку для здійснення 
майбутніх витрат (у тому числі на 
заробітну плату, виплати соціального 
характеру) до встановленого строку їх 
виплати. 

Підприємства, організації, фізичні 
особи - підприємці, які відкрили поточні 
рахунки в уповноважених банках і 
зберігають на цих рахунках свої кошти на 
договірних засадах, здійснюють 
розрахунки за своїми зобов'язаннями між 
собою виключно в безготівковій формі 
(крім розрахунків з бюджетом та 
цільовими фондами, які можуть 
здійснюватися готівкою за рахунок 
коштів, одержаних в банку або з виручки) 
у порядку, установленому нормативно-
правовими актами Національного банку, 
а з населенням - як у безготівковій, так і в 
готівковій формах. 

Розрахунки готівкою підприємств, 
організацій та фізичних осіб - підприємців 
із населенням проводяться за рахунок 
коштів, одержаних із кас уповноважених 
банків (у разі закупівлі 
сільськогосподарської продукції - і за 
рахунок виручки), через їх каси із 
веденням відповідних книг обліку 
встановленої форми, а також через 
уповноважені банки шляхом унесення 
коштів для подальшого їх перерахування 
на поточні рахунки. 

Постанова буде діяти лише у 
разі введення особливого періоду за 
відповідним рішенням Національного 
банку. 

Відповідно до п. 1.3 Положення 
про порядок зберігання НБУ та банками 
України документів в умовах особливого 
періоду, затвердженого постановою 



 
  

  

11 
	  

Огляд 
законодавства та 
судової практики 
Березень 2015 

 

Правління НБУ від 26 березня 2004 року 
N134, особливий період - період 
функціонування органів державної влади, 
Збройних Сил України та інших 
військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, органів 
місцевого самоврядування, органів 
управління у справах цивільної оборони і 
сил цивільної оборони, а також галузей 
національної економіки, підприємств, 
установ та організацій, який настає з 
часу оголошення рішення про 
мобілізацію (крім цільової) або 
доведення до відома виконавців 
рішення стосовно прихованої 
мобілізації чи з часу введення 
воєнного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях та охоплює час 
мобілізації, воєнний час і частково 
відбудовний період після закінчення 
воєнних дій. 

Сплата ЄП платниками 4-ї групи 

ДФС у Листі  від 
14.02.2015р. №4968/7/99-99-15-03-01-17 
запропонувала платникам податку 
протягом першого кварталу 2015р. 
сплачувати нараховані суми у терміни, 
передбачені для сплати фіксованого 
сільськогосподарського податку у зв'язку 
з тим, що форма податкової декларації з 
фіксованого сільськогосподарського 
податку передбачає щомісячні 
нарахування. 

Безоплатне користування майном за 
договором позички 

ДФСУ розмістила в ЗІР 
роз’яснення, відповідно до якого з метою 
оподаткування для платника податку - 
користувача операція з отримання майна 
у безоплатне користування за договором 
позички розглядається як безоплатне 
отримання послуг. 

До суми доходу платника єдиного 
податку включається вартість безоплатно 
отриманих протягом звітного періоду 
товарів (робіт, послуг). Безоплатно 
отриманими вважаються товари (роботи, 
послуги), надані платнику єдиного 

податку згідно з письмовими договорами 
дарування та іншими письмовими 
договорами, укладеними згідно із 
законодавством, за якими не 
передбачено грошової або іншої 
компенсації вартості таких товарів (робіт, 
послуг) чи їх повернення, а також товари, 
передані платнику єдиного податку на 
відповідальне зберігання і використані 
таким платником єдиного податку (п. 
292.3 ст. 292 ПКУ). 

При цьому слід враховувати 
положення п. 4 ст. 632 ЦКУ, відповідно до 
якого якщо ціна у договорі не 
встановлена і не може бути визначена 
виходячи з його умов, вона визначається 
виходячи із звичайних цін, що склалися 
на аналогічні товари, роботи або послуги 
на момент укладення договору. 

З огляду на зазначене, при 
отриманні майна у безоплатне 
користування за договором позички до 
суми доходу фізичної особи - підприємця 
- платника єдиного податку включається 
вартість безоплатно отриманих протягом 
звітного періоду послуг з урахуванням 
звичайних цін. 

Поріг для обов’язкового отримання 
акту цінової експертизи знижено 

З 04.03.2015р. Постановою 
НБУ від 03.03.2015р. №161 внесено зміни 
до Постанови Правління НБУ від 30 
грудня 2003 року №597 «Про 
переказування коштів у національній та 
іноземній валюті на користь нерезидентів 
за деякими операціями». Так, з 
04.03.2014р. підставою для проведення 
операцій з оплати робіт, послуг, прав 
інтелектуальної власності та/або 
виконання зобов'язань за векселем, яким 
оформлена заборгованість резидента 
перед нерезидентом за такою оплатою, 
та/або зарахування заборгованості за 
такою оплатою в разі проведення заліку 
зустрічних однорідних вимог, якщо 
загальна вартість послуг, робіт, прав 
інтелектуальної власності за договором 
перевищує 25000 євро, або еквівалент 
цієї суми в іншій валюті за офіційним 
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курсом гривні до іноземних валют, 
установленим НБУ на день укладення 
договору або за станом на 1 січня 1999 
року, якщо відповідний договір було 
укладено до дати введення євро в 
безготівковий обіг (далі - офіційний курс 
гривні до іноземних валют), окрім 
зазначених у пункті 1 цієї постанови 
документів, є акт цінової експертизи 
Державного інформаційно-
аналітичного центру моніторингу 
зовнішніх товарних ринків, який 
засвідчує відповідність контрактних цін на 
роботи, послуги, права інтелектуальної 
власності, які є предметом договору, 
кон'юнктурі ринку. 

Нецільова допомога та ВЗ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника 
податку не включається, тобто не 
оподатковується, сума нецільової 
благодійної допомоги, що надається 
роботодавцем на користь працівника, яка 
сукупно у 2015 році не перевищує 1710 
грн., а в частині її перевищення є 
об'єктом оподаткування військовим 
збором на загальних підставах. 

Оподаткування спадщини 

В роз’ясненні із ЗІР ДФСУ 
відповіла на питання чи підлягає 
оподаткуванню військовим збором дохід 
у вигляді спадщини (подарунку), який 
оподатковується за нульовою ставкою 
ПДФО. Контролюючий орган зазначив, 
що дохід у вигляді вартості 
успадкованого майна, який 
оподатковується за нульовою ставкою 
податку, звільняється від оподаткування 
військовим збором.  

Щодо індексації 

Мінсоцполітики у Листі від 
02.03.2015 № 2724/0/14-15/10 звернуло 
увагу на те, що відносити допомогу при 
народженні дитини до об’єктів індексації 

немає підстав, оскільки ця допомога за 
своєю суттю носить цільовий характер. 

Сплата роздрібного акцизу при 
псуванні/знищенні товару 

ДФСУ у підкатегорії 116.02 ЗІР 
роз’яснила питання щодо необхідності 
сплати акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів, якщо товар 
зіпсовано, знищено, втрачено або 
використано для власних потреб. 

В роз’ясненні вказано, що об’єктом 
оподаткування акцизним податком 
роздрібного продажу підакцизних товарів 
є операції з реалізації суб’єктами 
господарювання підакцизних товарів, до 
яких не віднесено обсяги зіпсованого, 
знищеного, втраченого або 
використаного для власних потреб 
підакцизного товару. 

Акциз у чеку РРО 

ДФС у Листі від 31.01.2015р. 
№807/3/99-99-22-07-03-14 вказала, що 
акцизний податок з роздрібного продажу 
підакцизних товарів повинен 
відображатися у розрахунковому 
документі (фіскальному чеку) як окрема 
податкова група. 

Враховуючи вказане, чинне 
законодавство, яке регламентує 
відображення реквізитів у фіскальному 
чеку РРО щодо виділення акцизного 
податку змін не потребує.  

Відповідальність за відсутність акцизу 
в чеку 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого у разі 
відсутності у чеку РРО акцизу, до СГ 
можуть бути застосовані санкції згідно із 
п.1 ст.17 Закону пр. РРО, а саме:  

- вчинене вперше — штраф 1 грн.; 
- вчинене вдруге — 100% вартості 

проданих з порушеннями, встановленими 
цим підпунктом, товарів (послуг);        

 - за кожне наступне вчинене 
порушення — у п’ятикратному розмірі 
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вартості проданих з порушеннями, 
встановленими цим підпунктом, товарів 
(послуг).         

Також за порушення вимог Закону 
про РРО відповідно до ст. 155 КУПАП, до 
осіб  застосовується штраф у розмірі від 
2 до 5 нмдг та на посадових осіб — від 5 
до 10 нмдг.        Дії, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано 
адміністративному стягненню за такі ж 
порушення, тягнуть за собою накладення 
штрафу на осіб, які здійснюють 
розрахункові операції, від 5 до 10 нмдг; 
на посадових осіб — від 10 до 20 нмдг. 

Роздрібний акциз з продажу 
нафтопродуктів 

В листі від 18.03.2015 №9132/7/99-
99-19-03-17 ДФС надала роз’яснення 
щодо сплати акцизного податку з 
роздрібного продажу нафтопродуктів: 

- здійснення роздрібного продажу 
нафтопродуктів кінцевому споживачеві 
через мережу АЗС є об’єктом 
оподаткування акцизним податком 
відповідно до підпункту 213.1.9 ПК. При 
відпуску через мережу АЗС 
нафтопродуктів здійснюється 
розрахункова операція, дата якої є датою 
виникнення податкових зобов’язань щодо 
реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
(нафтопродуктів) згідно з пунктом 216.9 
ПК; 

- податкові зобов’язання зі сплати 
5-відсоткового акцизного податку з 
роздрібного продажу підакцизних товарів 
виникають у особи, яка безпосередньо 
здійснює відпуск нафтопродуктів з 
колонок через мережу заправних 
комплексів (АЗС) безпосередньо 
споживачам. Причому незалежно від 
умов продажу нафтопродуктів та форми 
розрахунків (готівкова, безготівкова), під 
час здійснення розрахункових операцій. 

Заповнення декларації з акцизного 
податку 

ДФСУ роз’яснила деякі 
особливості заповнення декларації 
акцизного податку. 

Так, суб’єкти господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
заповнюють розділ Ґ декларації. 

Податкові зобов’язання по даному 
розділу визначаються окремо за кожним 
видом реалізованих в роздрібній торгівлі 
підакцизних товарів. 

За кодом операції Ґ1 зазначається 
податкове зобов’язання по Розділу Ґ, за 
кодами операцій Ґ1.1 — Ґ1.11 — суми 
акцизного податку з реалізованих в 
роздрібній торгівлі підакцизних товарів, 
які визначаються із сум податку, 
зазначених в усіх примірниках додатку 6, 
що додаються до декларації. 

За кодом операції Ґ 2 
зазначається це ж податкове 
зобов’язання по Розділу Ґ але вже в 
розрізі КОАТУУ, яке в наступних рядках 
без коду операції зазначається окремо по 
кожному КОАТУУ. 

Розділ Ґ Декларації заповнюється 
на підставі даних розрахунків сум 
акцизного податку згідно з додатком 6.  
Суб’єкт господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизними товарами, що має 
один або декілька пунктів продажу, які 
розташовані на території підпорядкованій 
одному органу місцевого самоврядування 
(один код КОАТУУ) формує Декларацію 
та заповнює один додаток 6 до 
Декларації відповідно до цього КОАТУУ. 
Суб’єкт господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизними товарами, що має 
один або декілька пунктів продажу 
товарів, які розташовані на території 
підпорядкованій різним органам 
самоврядування (різні коди КОАТУУ), 
формує Декларацію та заповнює додаток 
6 до Декларації окремо за кожним 
КОАТУУ. Якщо у суб’єкта 
господарювання точки продажу 
зареєстровані в декількох органах 
самоврядування, які обслуговуються 
одним контролюючим органом 
(наприклад об’єднана ДПІ), то платник 
подає до такого контролюючого 
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органу одну Декларацію з відповідною 
кількістю додатків 6. 

Оскільки датою виникнення 
податкових зобов’язань щодо реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів є дата 
здійснення розрахункової операції 
відповідно до Закону про РРО, а у разі 
реалізації товарів фізичними особами — 
підприємцями, які сплачують єдиний 
податок, — є дата надходження оплати 
за проданий товар (п. 216.9 ст. 216 
Податкового кодексу), то при здійсненні 
реалізації підакцизних товарів у разі 
необхідності можливо ідентифікувати 
покупців щодо наявності/відсутності у цих 
покупців ліцензії на право 
оптової/роздрібної торгівлі підакцизними 
товарами, що може бути здійснено 
шляхом пред’явлення ними вказаних 
ліцензій при придбанні підакцизних 
товарів та оформленні податкової 
(покупцям — платникам ПДВ) або 
видаткової (покупцям — неплатникам 
ПДВ) накладної (у такому разі вартість 
реалізованих товарів для комерційного 
використання знайде своє відображення 
у графі 4 Додатка 6 до декларації). У разі 
не надання покупцями вказаних 
ліцензій необхідно вважати, що 
підакцизні товари придбаваються для 
особистого некомерційного 
споживання, і покупець є кінцевим 
споживачем (вартість таких 
реалізованих підакцизних товарів буде 
відображатися у графі 3 Додатка 6 до 
декларації). 

У разі подання до однієї 
декларації декількох додатків 6 
перенесення даних до Розділу Ґ 
відбуватиметься наступним чином.  Суми 
податкового зобов’язання із графи 7 
(рядок «Усього») додатків 6 складуються 
та переносяться до рядка Ґ1 Розділу Ґ 
декларації. Аналогічний порядок 
застосовується до перенесення сум 
податкового зобов’язання в розрізі 
підакцизних товарів. В рядки Ґ2 Розділу Ґ 
декларації переносяться загальні суми 
податкового зобов’язання із графи 7 
(рядок «Усього») за кожним кодом 

КОАТУУ відповідно до наданих додатків 
6 до декларації. 

Що відноситься до будівель 
промисловості 

В роз’ясненні із ЗІР 
конкретизовано які об'єкти нерухомості 
відносяться до будівель промисловості з 
метою застосування пп. 266.2.2 ПКУ. 

Будівлі промисловості, зокрема 
виробничі корпуси, цехи, складські 
приміщення промислових підприємств, не 
є об'єктом оподаткування податком на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки (пп. "є" пп. 266.2.2 ПКУ). 

Відповідно до Державного 
класифікатора будівель та споруд ДК 
018-2000, затвердженого наказом 
Державного комітету України по 
стандартизації, метрології та сертифікації 
від 17.08.2000 N 507 (далі - ДК 018-2000), 
будівлі промисловості (криті будівлі 
промислового призначення, наприклад, 
фабрики, майстерні, бойні, пивоварні 
заводи, складальні підприємства тощо) 
віднесено до підрозділу "Будівлі 
нежитлові" група 125 "Будівлі промислові 
та склади" клас 1251 "Будівлі 
промисловості". 

Цей клас включає підкласи: 
1251.1 "Будівлі підприємств 

машинобудування та металообробної 
промисловості; 

1251.2 "Будівлі підприємств чорної 
металургії"; 

1251.3 "Будівлі підприємств 
хімічної та нафтохімічної промисловості"; 

1251.4 "Будівлі підприємств легкої 
промисловості"; 

1251.5 "Будівлі підприємств 
харчової промисловості"; 

1251.6 "Будівлі підприємств 
медичної та мікробіологічної 
промисловості"; 

1251.7 "Будівлі підприємств 
лісової деревообробної та целюлозно-
паперової промисловості"; 
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1251.8 "Будівлі підприємств 
будівельної індустрії, будівельних 
матеріалів та індустрії, будівельних 
матеріалів та виробів, скляної та 
фарфоро-фаянсової промисловості"; 

1251.9 "Будівлі інших промислових 
виробництв, включаючи поліграфічне". 

Таким чином, з метою 
застосування норм пп. 266.2.2 ПКУ до 
будівель промисловості відносяться 
об'єкти нерухомості, які відповідно до ДК 
018-2000 належать до класу 1251 
"Будівлі промислові" (підкласи 1251.1 - 
1251.9). 

Які підприємства вважаються 
промисловими 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого з метою 
застосування норм пп. 266.2.2 ПКУ 
промисловими вважаються 
підприємства, які відповідно до ДК 
009:2010 відносяться до секцій: 

B "Добувна промисловість та 
розроблення кар'єрів", 

C "Переробна промисловість", 
зокрема виробництво харчових продуктів, 
напоїв, тютюнових виробів, текстильне 
виробництво, виробництво шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів,виробництво 
паперу та паперових виробів, 
поліграфічна діяльність, тиражування 
записаної інформації тощо, 

D "Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря", 

E "Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами", 

F "Будівництво". 
Згідно з ДК 018-2000 до групи 

"Будівлі промислові та склади" (код 125) 
належать будівлі промислові - будівлі 
промислового призначення, наприклад, 
фабрики, майстерні, бойні, пивоварні 
заводи, складальні підприємства 
тощо. 

Оподаткування адміністративно-
побутових (офісних) приміщень 

В роз’ясненні із ЗІР розміщена 
інформація стосовно оподаткування 
податком на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, виробничої 
будівлі, яка використовується як 
адміністративно-побутові (офісні) 
приміщення. 

Так, підпунктом "є" пп. 266.2.2 п. 
266.2 ст. 266 ПКУ визначено перелік 
об'єктів нерухомості, які не є об'єктом 
оподаткування, до яких віднесено будівлі 
промисловості, зокрема виробничі 
корпуси, цехи, складські приміщення 
промислових підприємств. 

Державним комітетом України по 
стандартизації, метрології та сертифікації 
наказом від 17.08.2000 N 507 
затверджено і введено в дію Державний 
класифікатор будівель та споруд ДК 018-
2000 (далі - ДК 018-2000), призначений 
для використання органами центральної 
та місцевої виконавчої та законодавчої 
влади, фінансовими службами, органами 
статистики та всіма суб'єктами 
господарювання (юридичними та 
фізичними особами) України. Об'єктами 
класифікації в ДК 018-2000 є будівлі 
виробничого та невиробничого 
призначення та інженерні споруди різного 
функціонального призначення. 

Згідно ДК 018-2000 до групи 
"Будівлі промислові та склади" (код 125) 
належить клас "Будівлі промисловості" 
(код 1251), який включає будівлі 
промисловості, зокрема виробничі 
корпуси, цехи, складські приміщення 
промислових підприємств тощо. 

До групи "Будівлі офісні" (код 122) 
належать будівлі, що використовуються 
як приміщення для конторських та 
адміністративних цілей, в тому числі для 
промислових підприємств. 

Враховуючи зазначене, будівлі, 
що використовуються як приміщення 
для конторських та адміністративних 
цілей, в тому числі для промислових 
підприємств, є об'єктом 
оподаткування податком на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, з 
врахуванням рішень сільських, селищних 
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міських рад щодо податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки. 

Порядок компенсації зарплати 
мобілізованих працівників 

Кабмін затвердив Порядок 
виплати компенсації підприємствам, 
установам, організаціям у межах 
середнього заробітку працівників, 
призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період (Постанова КМУ від 4 
березня 2015 р. N 105). 

Для виплати компенсації 
підприємство повинно подавати 
щомісяця до 15 числа органу соціального 
захисту населення Звіт про фактичні 
витрати на виплату середнього заробітку 
працівникам, погоджений районним 
(міським) військовим комісаріатом, який 
здійснював призов працівника на 
військову службу, в частині 
підтвердження призову та проходження 
військової служби. 

Обчислення середнього заробітку 
працівників здійснюється відповідно до 
Порядку обчислення середньої заробітної 
плати, затвердженого постановою КМУ 
від 08.02.1995р. №100. 

За інформацією Департаменту 
праці та соціального захисту населення 
Полтавської облдержадміністрації 
компенсація здійснюється за 2015 
рік  за рахунок коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України. 

Для отримання компенсації 
підприємство, установа, організація за 
місцем реєстрації щомісячно подають до 
управління праці та соціального захисту 
населення звіт про фактичні витрати на 
виплату середнього заробітку 
працівникам, призваним на військову 
службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, погоджений 
районним (міським) військовим 
комісаріатом,  який 
здійснював  призов працівника  на 
військову службу. Перші звіти за 
січень, лютий, березень 2015 року 

підприємства подають до 15 квітня 
поточного року. 

Гарантії демобілізованим 

18.03.2015р. ВРУ прийняла Закон 
«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення окремих 
питань мобілізації та соціального захисту 
громадян, які підлягають звільненню з 
військової служби під час особливого 
періоду або у зв'язку з оголошенням 
демобілізації». 

Закон, зокрема, зобов’язує 
зберігати місце роботи (посаду), середній 
заробіток на підприємстві, в установі, 
організації незалежно від 
підпорядкування та форми власності за 
працівниками, які під час проходження 
військової служби отримали поранення 
(інші ушкодження здоров'я) та 
знаходяться на лікуванні у медичних 
закладах, а також потрапили у полон або 
визнані безвісно відсутніми, на строк до 
дня, наступного за днем їх взяття на 
військовий облік у районних (міських) 
військових комісаріатах після їх 
звільнення з військової служби у разі 
закінчення ними лікування у закладах 
охорони здоров'я незалежно від строку 
лікування, повернення з полону, появи їх 
після визнання безвісно відсутніми або 
до дня визнання судом їх померлими. 

Про економічну діяльність на 
території ВЕЗ «Крим» 

ДФС у Листі від 26.12.2014р. 
№9825/6/99-99-19-02-02-15 зауважила на 
деяких моментах взаємовідносин із 
контрагентами з АРК. 

Так, якщо платниками податків є 
відокремлені підрозділи на території АРК 
тих юридичних осіб, що мають 
місцезнаходження на іншій території 
України або перебувають на обліку в 
контролюючих органах, які здійснюють 
супроводження великих платників 
податків, то такі відокремлені підрозділи 
перебувають на обліку в 
контролюючих органах за основним 
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місцем обліку відповідних юридичних 
осіб. 

Результати діяльності юридичної 
особи із місцезнаходженням на іншій 
території України та її відокремленого 
підрозділу із місцезнаходженням на 
території ВЕЗ "Крим" обліковуються 
окремо, причому доходи і витрати такого 
відокремленого підрозділу не 
враховуються у складі доходів і витрат 
головного підприємства. 

Відокремлені підрозділи із 
місцезнаходженням на іншій території 
України, що є структурними підрозділами 
юридичної особи із місцезнаходженням 
на території ВЕЗ "Крим", здійснюють 
самостійно сплату податку на прибуток як 
окремі платники цього податку на такій 
іншій території України. 

Виплата доходів, визначених п. 
160.1 ПКУ, особам із місцезнаходженням 
на території ВЕЗ "Крим", підлягає 
оподаткуванню із застосуванням 
відповідних ставок податку (п. 160.2 - 
160.7 ст. ПКУ) без застосування правил 
міжнародних договорів України про 
уникнення подвійного оподаткування 
щодо повного або часткового звільнення 
від оподаткування доходів нерезидентів 
із джерелом їх походження з України, 
визначений п. 103.1 ПКУ. 

Операції, здійснені з особами, які 
мають податкову адресу на території ВЕЗ 
"Крим" та досягли вартісного критерію, 
визначеного пп. 39.2.1.4 ПКУ, 
визнаються контрольованими 
незалежно від того, чи є така особа 
пов'язаною, чи ні. 

Оскільки для цілей податкового 
контролю за трансфертним 
ціноутворенням звітним періодом є 
календарний рік (пп. 39.4.1 ПКУ), то для 
визначення вартісного критерію 
контрольованих операцій з особами, які 
мають податкову адресу на території ВЕЗ 
"Крим", враховуються операції окремо з 
кожним контрагентом у цілому за 
календарний рік, тобто з 1 січня 2014 
року по 31 грудня 2014 року. У звіті про 
контрольовані операції за 2014 рік 

платник податку повинен зазначити 
контрольовані операції з такими особами, 
здійснені з 27.09.2014 р. по 31.12.2014 р. 

Відображення санкцій у КОР 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося нове 
роз’яснення, відповідно до якого грошові 
зобов'язання, визначені контролюючим 
органом, у разі їх оскарження 
(адміністративного або судового) з 
дотриманням визначених строків, в 
інтегрованих картках платників податків 
не обліковуються. 

Облік за МСФЗ 

МФУ у Листі від 20.09.2013р. №31-
08410-07-10/27744 вказало на те, що 
підприємства, які відповідно до 
законодавства складають фінансову 
звітність за міжнародними стандартами 
фінансової звітності, для відображення в 
бухгалтерському обліку господарських 
операцій повинні застосовувати План 
рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, 
затверджений наказом МФУ від 
09.12.2011р. №1591 "Про внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів 
Міністерства фінансів України з 
бухгалтерського обліку"в новій редакції. 

Щодо ТЦО 

ДФС у Листі від 23.04.2015 р. № 
9853/7/99-99-22-01-02-17 зазначила, що 
при направленні після 01.01.2015 р. 
Державною фіскальною службою України 
запитів платникам податків про надання 
документації з трансфертного 
ціноутворення щодо окремих 
контрольованих операцій, здійснених у 
2013 - 2014 рр., платники податків та 
контролюючі органи зобов’язані 
застосовувати норми підпунктів 39.4.4 - 
39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Кодексу у редакції, 
що діє після 01.01.2015 р., тобто 
застосовувати норми, чинні на момент 
направлення запиту. 
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У разі встановлення та фіксації у 
2015р. контролюючими органами фактів 
неподання платниками податків звітів про 
здійснені ними в період з 1 вересня по 
31 грудня 2013 р. контрольовані 
операції застосовується штрафна 
санкція у розмірі 100 розмірів 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року, тобто на 
01.01.2013 р. 

У разі встановлення 
контролюючими органами після 
01.01.2015 р. фактів:       

  - неподання платником податків 
звіту про контрольовані операції, 
здійснені ним у 2014 р., - застосовується 
штрафна санкція у розмірі 100 розмірів 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої на 01.01.2014 р.;       

  - невключення до поданого звіту 
про контрольовані операції за 2014 р. 
окремих контрольованих операцій, - 
застосовується штрафна санкції у розмірі 
5 відсотків суми контрольованих 
операцій, що не задекларовані у звіті. 

 
СУДОВА ПРАКТИКА 

Правомірність утримання податків із 
середнього заробітку мобілізованого 
працівника 

Житомирський апеляційний 
адміністративний суд в Ухвалі від 
18.02.2015р. у справі №817/4004/14 
дійшов висновку про те, що 
роботодавець, утримуючи податки з 
середнього заробітку мобілізованого 
працівника, діяв не на підставі, не в 
межах повноважень та не в спосіб, що 
визначені чинним законодавством 
України. 

Суд відхилив доводи роботодавця 
про відсутність визначеного порядку 
відшкодування компенсаційних виплат із 
бюджету в межах середнього заробітку 
мобілізованих працівників та відсутність у 
Державному бюджеті України коштів, 
передбачених на виплату зазначених 

компенсацій, оскільки чинним 
законодавством в даних випадках не 
ставиться в залежність виконання ч.7 ст.7 
Закону України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування» та 
пп.165.1.1 п.165.1 ст.165 Податкового 
кодексу України від того чи є механізм 
повернення відповідних коштів з бюджету 
та від того чи закладені такі кошти в 
Державному бюджеті. 

Цікавим є той факт, що в даному 
судовому спорі позивачем виступав 
головний державний інспектор-працівник 
податкового органу, а відповідачем – 
податкова інспекція-роботодавець. 

Право на бюджетне відшкодування на 
етапі будівництві основних засобів  

В постанові ВСУ від 20.01.2015 № 
21-316а14 суд визнав право 
підприємства на отримання бюджетного 
відшкодування, адже згідно з нормами 
податкового законодавства відповідні 
платники податку мають право на таке 
відшкодування, якщо за даними їх обліку 
податковий кредит нарахований 
унаслідок придбання або спорудження 
(будівництва) основних фондів (основних 
засобів, у т. ч. інших НМА та 
незавершених капітальних інвестицій у 
необоротні капітальні активи). І це право 
не пов’язане з моментом надходження 
основних засобів на баланс 
підприємства та відображенням їх на 
рахунку 10 «Основні засоби». У цій 
справі підприємство сформувало 
податковий кредит у зв’язку з 
придбанням обладнання та проведенням 
будівельно-монтажних робіт із 
реконструкції об’єкта нерухомості. На 
момент звернення до суду цей об’єкт в 
експлуатацію не був уведений та 
обліковувався на рахунку 15 
«Капітальні інвестиції». 



У	  ВИПУСКУ:	   

 

 

 

 

Шановні партнери та колеги! 
 

Звертаємо Вашу увагу, що в минулому місяці для багатьох 
наших клієнтів були актуальними питання, пов'язані з 
проблематикою списання безнадійної заборгованості за 
рахунок резерву сумнівних боргів в контексті норм ПКУ в 
редакції з 01.01.2015р. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


