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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо індексації ОЗ станом на 
31.12.2014р. 

ДФС у Листі від 02.03.2015р. 
№4307/6/99-99-19-02-02-15 зазначила, 
що згідно з п.144.1 ПКУ в редакції до 
01.01.2015р. сума переоцінки вартості 
основних засобів, проведеної відповідно 
до ст.146 ПКУ, підлягає амортизації. 

Відповідно до п.146.21 ПКУ у 
редакції, що діяла до 01.01.2015р., 
платники податку всіх форм власності 
мають право проводити переоцінку 
об'єктів основних засобів, застосовуючи 
щорічну індексацію вартості основних 
засобів, що амортизується, та суми 
накопиченої амортизації на коефіцієнт 
індексації. 

Пунктом 11 підрозділу 4 розділу 
XX "Перехідних положень" ПКУ 
передбачено, що при розрахунку 
амортизації основних засобів та 
нематеріальних активів відповідно до 
п.138 ПКУ балансова вартість ОЗ та 
нематеріальних активів станом на 1 січня 
2015 року має дорівнювати балансовій 
вартості таких активів, що визначена 
станом на 31 грудня 2014 року відповідно 
до статей 144 - 146 та 148 розділу III ПКУ 
у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. 

Отже, амортизації підлягає 
балансова вартість ОЗ та 

нематеріальних активів відповідно до 
положень п.138.3 ПКУ у редакції, чинній з 
01.01.2015р., сформована станом на 
31.12.2014р. за правилами податкового 
обліку. 

Як бачимо, контролюючі органи не 
проти амортизації суми індексації ОЗ, 
проведеної до 01.01.2015р., у періодах, 
починаючи з 2015р. 

Щодо права подати «збиткову» 
декларацію за 1 кв.2015р. та не 
платити АВ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, у якому контролюючі органи 
повідомили, що із нової редакції п.57.1 
ПКУ норму щодо можливості припинення 
сплати авансових внесків у зв’язку з 
неотриманням за підсумками І кварталу 
звітного (податкового) року прибутку або 
отримання збитку вилучено. 

Отже, нараховані щомісячні 
авансові внески у декларації за 2014 рік 
платник сплачує у березні 2015 року – 
травні 2016 року. 

ФР від операцій з цінними паперами 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, у якому контролюючі органи 
повідомили, що враховуючи те, що 
починаючи з 01.01.2015 року визначення 
фінансового результату за операціями з 
продажу або іншого відчуження цінних 
паперів здійснюється згідно з вимогами 
національних або міжнародних 
стандартів фінансової звітності, то 
від'ємний фінансовий результат за 
операціями з цінними паперами, 
сформований станом на 01.01.2015 за 
правилами податкового обліку, не 
зменшує загальний фінансовий 
результат від операцій з продажу або 
іншого відчуження цінних паперів у 
звітних періодах, починаючи з 2015 
року. 
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Податок на додану вартість 

Щодо коригування імпортного ПДВ 

Територіальні органи ДФС у 
Тернопільській області повідомили, що 
сума ПДВ, яка сплачується при імпорті 
товарів, визначається виходячи із їх 
митної вартості, тому платник податку 
має право віднести до податкового 
кредиту суми ПДВ, сплачені у зв’язку з 
імпортом товарів за умови подальшого 
використання цих товарів у межах 
господарської діяльності. 

 При зменшенні нерезидентом 
ціни на імпортований товар 
податковий кредит коригуванню не 
підлягає. 

Щодо коригування ПДВ у разі 
зарахування зустрічних вимог 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, у якому контролюючі органи 
повідомили, що у разі зарахування 
зустрічних однорідних вимог за 
договорами поставки товарів/послуг, за 
якими контрагентами було здійснено 
попередню оплату, підстави для 
складання розрахунку коригування до 
податкової накладної відповідно до 
ст.192 ПКУ відсутні. 

При цьому платники податку (як 
продавець, так і покупець) зобов'язані 
самостійно, на підставі бухгалтерської 
довідки, зменшити нараховані 
податкові зобов'язання та 
сформований податковий кредит. До 
внесення змін до Порядку заповнення і 
подання податкової звітності з ПДВ, 
затвердженого наказом МФУ від 
23.09.2014 №966, таке зменшення 
відображається у рядку 8.1 (8.2) розділу 
I податкової декларації з ПДВ у 
продавця і у рядку 16.1 (16.2) розділу II 
податкової декларації з ПДВ у покупця 
того звітного (податкового) періоду, в 
якому складено бухгалтерську довідку, з 
обов'язковим поданням додатка 1 до 
податкової декларації з ПДВ. 

Щодо коригування ПДВ у разі 
списання виданого авансу 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, у якому контролюючі органи 
повідомили, що якщо покупцем на дату 
перерахування попередньої (авансової) 
оплати за товари/послуги був 
сформований податковий кредит, але 
протягом терміну позовної давності такі 
товари/послуги від постачальника так і не 
отримані, то такий платник податку 
(покупець) при списанні дебіторської 
заборгованості зобов'язаний 
самостійно зменшити раніше 
сформований ним податковий кредит 
за такою операцією на підставі 
бухгалтерської довідки. 

До внесення змін до Порядку 
заповнення і подання податкової звітності 
з ПДВ, затвердженого наказом МФУ від 
23.09.2014 №966, в податковій декларації 
з ПДВ операція зі зменшення податкового 
кредиту при списанні дебіторської 
заборгованості, за якою минув термін 
позовної давності, відображається у 
рядку 16.1 з обов'язковим поданням 
додатка 1 до податкової декларації з 
ПДВ. 

Порядок визначення бази 
оподаткування ПДВ при постачанні 
самостійно виготовлених товарів та 
заповнення ПН 

ДФС надала роз’яснення, 
відповідно до яких база оподаткування 
операцій з постачання самостійно 
виготовлених товарів/послуг не може 
бути нижче їх виробничої собівартості, 
визначеної відповідно до П(С)БО 16 
«Витрати». 

Відповідно до пункту 11 ПСБО 16 
до виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг) включаються: 

 прямі матеріальні витрати; 

 прямі витрати на оплату праці; 

 інші прямі витрати; 

 змінні загальновиробничі та 
постійні розподілені загальновиробничі 
витрати. 
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Якщо "першою подією" є 
попередня оплата за товар, який ще не 
виготовлено, то на дату отримання такої 
попередньої оплати постачальник - 
платник ПДВ повинен визначити 
податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з 
договірної вартості такого товару, 
скласти ПН та зареєструвати її в ЄРПН. 

Якщо при оприбуткуванні на 
баланс підприємства/установи власно 
виготовленого товару, його виробнича 
собівартість перевищить договірну 
вартість, то на дату його 
оприбуткування на баланс платник 
податку повинен скласти другу ПН 
виходячи з різниці між виробничою 
собівартістю та договірною вартістю 
такого товару. У ПН, яка складена на 
різницю між виробничою собівартістю та 
договірною вартістю, у верхній лівій 
частині робиться відповідна помітка "Х" 
та зазначається тип причини: 17 - 
складена на суму перевищення 
собівартості самостійно виготовлених 
товарів/послуг над фактичною ціною їх 
постачання. Така ПН підлягає 
обов’язковій реєстрації в ЄРПН. 

Якщо першою подією при 
постачанні власно виготовленого товару 
буде відвантаження такого товару, і його 
виробнича собівартість перевищить 
договірну вартість, то на дату 
відвантаження платник податку повинен 
скласти дві ПН: одну – виходячи з 
договірної вартості товару, а другу на 
різницю між виробничою собівартістю та 
договірною вартістю з типом причини 17 - 
складена на суму перевищення 
собівартості самостійно виготовлених 
товарів/послуг над фактичною ціною їх 
постачання. 

Сума ПЗ з ПДВ, що підлягає сплаті за 
УР у вигляді додатка до податкової 
декларації з ПДВ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилася 
відповідь на питання: «Яка сума 
податкових зобов'язань з ПДВ підлягає 
сплаті до бюджету при поданні платником 
податку уточнюючого розрахунку у 

вигляді додатка до податкової декларації 
з ПДВ за звітний період з позитивним 
значенням, якщо в такій декларації 
задеклароване від'ємне значення?». 

Так, контролюючий орган 
зазначив, що нарахування узгоджених 
сум грошових зобов'язань, нарахованих 
до сплати, в інтегрованій картці платника 
здійснюється датою граничного строку 
сплати таких нарахувань. 

При поданні УР нарахування в 
інтегрованій картці платника проводиться 
датою його подання. 

УР незалежно від обраної форми 
подання (як окремий документ чи як 
додаток до декларації) відображаються в 
обліку контролюючим органом як окремі 
документи. При цьому значення графи 6 
рядка 25.3 УР заноситься до інтегрованої 
картки платника незалежно від 
результатів розрахунків з бюджетом, 
визначених у декларації за звітний 
(податковий) період. 

Тобто, якщо в податковій 
декларації з ПДВ за звітний період 
задекларовано від'ємне значення, то при 
поданні платником податку УР 
податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з 
виправленням самостійно виявлених 
помилок у вигляді додатка до такої 
декларації з позитивним значенням 
платник податку повинен з поточного 
рахунка до відповідного бюджету 
сплатити суму ПЗ, задекларовану в 
УР, а також суму нарахованих таким 
платником штрафу і пені. 

Формування податкового кредиту на 
підставі ПН, складених починаючи з 
01.01.2015 

ДФС у роз’ясненні від 15 квітня 
2015 року нагадала, що 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. 

ПН, які складені постачальником 
товарів/послуг у січні 2015 року та які не 
підлягали обов’язковій реєстрації в ЄРПН 
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(сума ПДВ не перевищує 10 тис.грн. та 
складені за операціями з постачання 
товарів, що не відносяться до підакцизної 
та імпортованої продукції), включаються 
до складу податкового кредиту покупця 
за січень 2015 року (за умови 
дотримання інших вимог ПКУ щодо 
формування податкового кредиту). До 
складу податкового кредиту наступних 
звітних періодів такі ПН не можуть бути 
включені. 

ПН, складені з 1 січня 2015 року та 
своєчасно зареєстровані в ЄРПН, 
включаються до складу податкового 
кредиту 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 п. 
201.10 ПКУ, але не більше ніж 180 
календарних днів з дати їх складання, 
відносяться до податкового кредиту за 
звітний податковий період, в якому ПН 
зареєстровано в ЄРПН. 

ПН, не зареєстровані в ЄРПН 
протягом 180 календарних днів з дати їх 
складання, не можуть бути підставою для 
формування податкового кредиту. 

Щодо виписки ПН за щоденними 
підсумками операцій 

ДФС у Листі від 03.03.2015р. 
№4436/6/99-99-19-03-02-15 вказала, що 
платник податку, який здійснює операції з 
постачання товарів кінцевому споживачу 
з використанням двох і більше касових 
апаратів, у тому числі через свої філії 
та/або структурні підрозділи, яким 
делегується право виписки ПН, на 
власний розсуд може прийняти рішення 
щодо складання ПН за такими 
операціями, а саме: 

• складати окрему ПН за 
щоденними підсумками операцій з 
постачання товарів, здійснених через 
окремий касовий апарат, в якій обсяг 
постачання та сума ПДВ повинні 
відповідати фактичній сумі виторгу та 
сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті такого 
касового апарату; 

• складати одну ПН за 
щоденними підсумками операцій з 
постачання товарів, здійснених через усі 
касові апарати платника (в тому числі 
через ті, що знаходяться в філіях чи 
структурних підрозділах). При цьому 
обсяг постачання та сума ПДВ, зазначені 
в такій ПН, повинні відповідати загальній 
сумі виторгу та сумі ПДВ, яка 
відображена у Z-звітах всіх касових 
апаратів підприємства. 

Щодо коригування ПДВ митними 
органами 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого, якщо 
контролюючим органом прийнято 
рішення про коригування 
(зменшення/збільшення) заявленої 
митної вартості товарів, які ввозяться 
платником ПДВ на митну територію 
України з поміщенням у митний режим 
імпорту, то коригування податкового 
кредиту, що проводиться у зв'язку зі 
зміною митної вартості товарів, на дату 
прийняття цього рішення відображається 
на підставі аркуша коригування до 
митної декларації та сплати ПДВ (у разі 
збільшення) у рядку 12.1 податкової 
декларації з ПДВ. 

Зміна ІПН у ПН 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, у якому контролюючі органи 
пояснили порядок виправлення помилки, 
допущеної в полі "ІПН покупця" 
податкової накладної. 

Так, виправлення здійснюється 
наступним чином: 

1) продавець повинен скласти РК 
до такої ПН з урахуванням таких 
особливостей: 

 у заголовній частині 
зазначаються дані із заголовної частини 
ПН з помилкою (тобто з помилковим 
ІПН), а в табличній частині зазначається 
зі знаком "-" обсяг операцій з постачання 
товарів/послуг та інші показники, що були 
зазначені в ПН; 
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 у полі "Дата складання" 
зазначається дата складання ПН із 
"невірним" ІПН; 

2) такий РК підлягає реєстрації в 
ЄРПН платником податку, чий "невірний" 
ІПН, був зазначений у графі "ІПН 
покупця" ПН, до якої складається такий 
РК (відповідно до вимог п. 16 Порядку 
електронного адміністрування податку на 
додану вартість, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16.10.2014 N 569); 

3) продавець повинен скласти та 
зареєструвати в ЄРПН другу ПН із 
урахуванням таких особливостей: 

 реквізити заголовної частини 
зазначаються без помилок, тобто у полі 
"ІПН покупця" зазначається правильний 
ІПН покупця; 

 у полі "Дата складання" 
зазначається дата виникнення 
податкових зобов'язань продавця, тобто 
дата складання ПН із "невірним" ІПН; 

 такій ПН присвоюється новий 
порядковий номер, відмінний від 
порядкового номера ПН із "невірним" ІПН 
покупця; 

 в табличній частині такої ПН 
зазначаються обсяг операцій з 
постачання товарів/послуг та інші 
показники, що були зазначені в ПН із 
"невірним" ІПН. 

У випадку якщо в період з дати 
складання ПН із "невірним" ІПН до дати 
фактичного складання другої ПН (із 
неправильним ІПН) відбулася зміна суми 
компенсації вартості зазначених у 
податковій накладній з "невірним" ІПН 
товарів/послуг, включаючи наступний за 
постачанням перегляд цін, перерахунок у 
випадках повернення товарів/послуг або 
при поверненні постачальником суми 
попередньої оплати товарів/послуг, то у 
другій ПН не допускається зазначення 
показників з урахуванням таких змін. 

У такому випадку складається РК 
до другої ПН, в якому відображається 
відповідне коригування кількісних і 
вартісних показників. 

Оскільки відповідно до вимог ПКУ 
можливість реєстрації в ЄРПН ПН та РК 
зберігається протягом 180 календарних 
днів з дати їх складання, виправлення 
ІПН покупця можливо лише у випадку, 
коли з дати складання ПН із "невірним" 
ІПН покупця не минуло 180 календарних 
днів, тобто РК до ПН із "невірним" ІПН 
покупця та друга ПН можуть бути 
зареєстровані не пізніше ніж через 180 
календарних днів з дати їх складання, що 
зазначена в таких РК та ПН. 

Поставка відходів та брухту чорних і 
кольорових металів, а також паперу та 
картону для утилізації (макулатури та 
відходів) 

 У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого з 
01.01.2015 до 30.03.2015 включно 
операції з постачання, у тому числі 
операції з імпорту відходів та брухту 
чорних і кольорових металів, а також 
паперу та картону для утилізації 
(макулатури та відходів) товарної позиції 
4707 згідно з УКТЗЕД, оподатковувались 
в загальному порядку з нарахуванням 
ПДВ за ставкою 20 відсотків. 

Починаючи з 31.03.2015 режим 
звільнення від оподаткування ПДВ 
операцій з постачання, у тому числі 
операцій з імпорту відходів та брухту 
чорних і кольорових металів, а також 
паперу та картону для утилізації 
(макулатури та відходів) товарної позиції 
4707 згідно з УКТЗЕД, продовжено до 
01.01.2017. 

Щодо виписки ПН при постачанні 
електроенергії 

ДФС у Листі від 23.02.2015р. 
№3706/6/99-99-19-03-02-15 роз’яснила 
деякі питання виписки ПН 
постачальниками електроенергії. 

Так, платник податку, який 
постачає електричну енергію, не повинен 
складати окремі ПН на кожне 
надходження коштів за електричну 
енергію. 
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Наприклад, у разі надходження на 
поточний рахунок платника податку, який 
постачає електричну енергію, коштів від 
споживача в рахунок оплати за 
електричну енергію 5-го, 7-го та 10-го 
числа місяця такий платник податку 
складає одну ПН 10-го числа, в якій 
враховуються всі суми коштів, отримані 
5-го, 7-го та 10-го числа такого місяця. 

При цьому в графі 2 ПН "Дата 
виникнення податкового зобов'язання 
(постачання (оплати2))" зазначається 
дата виписки ПН, тобто 10-те число 
звітного місяця. 

В останній день місяця платник 
податку, який постачає електричну 
енергію, складає ПН, в якій враховує 
суму коштів, що надійшли в рахунок 
оплати за електричну енергію на 
поточний рахунок протягом третьої 
декади місяця, та додатково враховує 
остаточний розрахунок зі споживачами 
електричної енергії з урахуванням 
поставленої електричної енергії та 
отриманих коштів протягом всього 
місяця. 

Якщо в місяці 31 (28) календарний 
день, то за третю декаду місяця ПН 
складається 31-го (28-го) числа такого 
місяця. У такій ПН платник податку 
враховує суму коштів, що надійшли в 
рахунок оплати за електричну енергію на 
поточний рахунок протягом третьої 
декади місяця (за 11 (8) календарних 
днів), та додатково враховує остаточний 
розрахунок зі споживачами електричної 
енергії з урахуванням поставленої 
електричної енергії та отриманих коштів 
протягом всього місяця. Окрема ПН за 
третю декаду місяця, в якому 31 
календарний день, 30-го числа такого 
місяця не складається. 

Щодо повернення товарів після 
сплину 1095 днів 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого при 
поверненні покупцем товарів, з дати 
придбання яких минуло більше 1095 днів, 
така операція визнається операцією з 

постачання, за якою мають бути 
нараховані податкові зобов'язання. Таке 
постачання відображається у податковій 
декларації з ПДВ за звітний (податковий) 
період, в якому відбулося повернення 
товарів продавцю. Податкове 
зобов'язання продавцем 
зменшуватися не повинно. 

У разі подальшого використання 
таких товарів в оподатковуваних 
операціях платник податку, який їх 
отримав, матиме право на податковий 
кредит. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Оподаткування середнього заробітку 
мобілізованих 

ДФС надала роз’яснення, згідно з 
яким з метою виконання гарантій 
передбачених частиною 3 ст. 119 КЗпП, 
зокрема, виплати працівникам 
компенсації у межах середнього 
заробітку, роботодавці визначають 
середню заробітну плату таких 
працівників як розрахункову величину, та 
інформують про її розмір органи 
соціального захисту населення, шляхом 
заповнення Звітів, доданих до Порядку 
від 04 березня 2015 року N 105 . Після 

отримання коштів, передбачених у 
державному бюджеті, роботодавці 
проводять виплату компенсації у строки, 
визначені ст. 115 КЗпП. 

Оскільки Порядок №105 набув 
чинності з 17.03.2015, то в цілях 
звільнення від оподаткування ПДФО, 
військовим збором компенсаційних 
виплат з бюджету в межах середнього 
заробітку працівників, призваних на 
військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, та не 
нарахування і не утримання єдиного 
внеску на такі компенсаційні виплати, 
вказаний Порядок підприємствами, 
установами, організаціями 
застосовується починаючи з березня 
місяця. 
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Виправлення помилок у звіті 1 ДФ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого звітний 
новий та уточнюючий податкові 
розрахунки подаються на підставі 
інформації з попередньо поданого 
податкового розрахунку і містять 
інформацію лише за рядками й 
реквізитами, які уточнюються.  

Коригування показників розділу I: 
        - для виключення одного 
помилкового рядка з попередньо 
введеної інформації потрібно повторити 
всі графи такого рядка і у графі 9 указати 
«1» - на виключення рядка;         

- для введення нового або 
пропущеного рядка потрібно повністю 
заповнити всі його графи і у графі 9 
указати «0» - на введення рядка;         

 - для заміни одного помилкового 
рядка іншим потрібно виключити 
помилкову інформацію відповідно до 
абзацу другого цього пункту та ввести 
правильну інформацію відповідно до 
абзацу третього цього пункту, тобто 
повністю заповнити два рядки, один з 
яких виключає попередньо внесену 
інформацію, а другий вносить правильну 
інформацію.  

У такому разі в першому рядку в 
графі 9 указується «1» - рядок на 
виключення, а в другому – «0» - рядок на 
введення.          

Коригування показників розділу II: 

- підрозділ «Оподаткування 
процентів»: 

 - для виключення помилкового 
рядка з попередньо введеної інформації 
у рядку «Оподаткування процентів - 
виключення**» потрібно повторити всі 
графи помилкового рядка, а в рядку 
«Оподаткування процентів» відобразити 
правильну інформацію;         підрозділ 
«Оподаткування виграшів (призів) у 
лотерею»:          

- для виключення помилкового 
рядка з попередньо введеної інформації 
у рядку «Оподаткування виграшів (призів) 
у лотерею - виключення***» потрібно 

повторити всі графи помилкового рядка, 
а в рядку «Оподаткування виграшів 
(призів) у лотерею» відобразити 
правильну інформацію;          

підрозділ «Військовий збір»:          

- для виключення помилкового 
рядка з попередньо введеної інформації 
у рядку «Військовий збір - 
виключення****» потрібно повторити всі 
графи помилкового рядка, а в рядку 
«Військовий збір» відобразити правильну 
інформацію. 

Щодо нового звіту 1ДФ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого 
Податковий розрахунок за оновленою 
формою № 1ДФ подаватиметься за 
підсумками І кварталу 2015 року.        Тож 
податковим агентам не потрібно 
подавати уточнюючий розрахунок за 
формою № 1ДФ за періоди 2014 року з 
метою відображення військового 
збору та сум податку на доходи фізичних 
осіб з нарахованих та виплачених 
доходів у вигляді процентів. 

ПДФО та середній заробіток 
мобілізованих 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого дохід, 
отриманий працівниками, призваними на 
військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період у вигляді 
компенсаційних виплат, який 
виплачується роботодавцем за рахунок 
коштів державного бюджету в межах 
середнього заробітку відповідно до 
Постанови КМУ від 04 березня 2015 року 
№105 "Про затвердження Порядку 
виплати компенсації підприємствам, 
установам, організаціям у межах 
середнього заробітку працівників, 
призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період", не включається до 
оподатковуваного доходу таких 
працівників, тобто не оподатковується 
податком на доходи фізичних осіб. 
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Щодо відображення у 1ДФ повернення 
передоплати ФОП 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого у разі 
повернення фізичною особою — 
підприємцем суми попередньої оплати 
при розірванні договору, яка була 
відображена суб’єктом господарювання у 
розрахунку за формою № 1ДФ за 
попередній квартал, суб’єкт 
господарювання зазначає таку суму 
повернення з від’ємним значенням у 
складі податкового розрахунку за будь-
який наступний податковий період, 
протягом якого відбулося таке 
повернення коштів. 

Єдиний соціальний внесок 

Щодо ЄСВ на вартість подарунків 
працівникам 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого вартість 
подарунків (наприклад, до ювілейних та 
пам'ятних дат, як у грошовій, так і 
натуральній формі), безоплатно 
переданих роботодавцем працівникам, 
які не перебувають у трудових 
відносинах з підприємством, відноситься 
до інших виплат, що не належать до 
фонду оплати праці, а саме: є сумою 
благодійної допомоги, виплаченої 
особам, які не перебувають у трудових 
відносинах з підприємством (п. 3.32 розд. 
3 Інструкції N 5).  

Таким чином, вартість подарунків, 
безоплатно переданих працівникам 
(наприклад, до ювілейних та пам'ятних 
дат, як у грошовій, так і натуральній 
формі), є базою нарахування та 
утримання ЄВ лише у разі перебування їх 
у трудових відносинах з роботодавцем. 

Про відображення коефіцієнта у 
звітності з єдиного внеску 

ДФС у Листі від 06.03.2015р. 
№7689/7/99-99-17-03-01-17 роз’яснила, як 

заповнювати Звіт з ЄСВ у разі 
застосування коефіцієнта. 

Таблиця 6 додатка 4 формується у 
звичайному режимі. Після заповнення і 
закриття таблиці 6 необхідно сформувати 
таблицю 1. При закритих таблицях 
необхідно вибрати меню "Правка" і зняти 
позначку заповнення таблиці 1 із таблиці 
6. 

Далі у відкритій таблиці 1 в меню 
"Правка" необхідно обов’язково 
відключити функцію "автоматичний 
розрахунок". 

Суми про нараховану ЗП, 
нарахований і утриманий ЄСВ повинні 
бути відображені в таблиці 1, а саме: 

 у рядку 1 (в т.ч. рядки 1.1 - 
1.5) зазначаємо загальну суму 
нарахованої ЗП, винагород за виконану 
роботу (надані послуги) за ЦПД, оплати 
допомоги по тимчасовій 
непрацездатності та допомоги у зв’язку з 
вагітністю та пологами; 

 у рядку 2 (в т.ч. рядки 2.1 - 
2.5) - суми нарахованої ЗП, на які 
нараховується ЄСВ. 

У рядках згідно з категорією 
платників, до яких віднесено 
роботодавця, робимо відповідні 
коригування: 

 у рядку 3.1.1 таблиці 1 - 
рядок 2.1.1 х (36,76 відс. - 49,7 відс.) х на 
відповідний коефіцієнт; 

 у рядку 3.1.2 - рядок 2.1.2 х 
36,3 відс. х на відповідний коефіцієнт; 

 у рядку 3.1.3 - рядок 2.1.3 х 
45,96 відс. х на відповідний коефіцієнт; 

 у рядку 3.1.7 - рядок 2.1.7 х 
33,2 відс. х на відповідний коефіцієнт; 

 у рядку 3.2.1 - рядок 2.2.1 х 
34,7 відс. х на відповідний коефіцієнт; 

 у рядку 3.2.3 - рядок 2.2.3 х 
33,2 відс. х на відповідний коефіцієнт. 

Перевіряємо і перераховуємо 
суми "усього". 

Після відправки звіту необхідно 
повернути позначки на місце. 
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Оподаткування безповоротної 
допомоги 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого 
матеріальна допомога, що має 
систематичний характер, надана всім 
або більшості працівників (на 
оздоровлення, у зв'язку з екологічним 
станом, крім сум, указаних у п. 3.31 
Інструкції 5), входить до фонду 
додаткової заробітної плати, на яку 
нараховується ЄВ ( пп. 2.3.3 Інструкції 5). 

Згідно з п. 3.31 Інструкції 5 
матеріальна допомога разового 
характеру, що надається підприємством 
окремим працівникам підприємства у 
зв'язку із сімейними обставинами, на 
оплату лікування, оздоровлення дітей, 
поховання відноситься до інших виплат, 
що не належать до фонду оплати 
праці. 

Суми матеріальної та благодійної 
допомоги, виплачені особам, які не 
перебувають у трудових відносинах з 
підприємством, відносяться до інших 
виплат, що не належать до фонду 
оплати праці та не підлягають 
нарахуванню та утриманню ЄВ (п.3.32 
Інструкції 5).  

Таким чином, базою нарахування 
та утримання ЄВ є безповоротна 
фінансова допомога, що має 
систематичний характер та виплачена 
роботодавцем працівникам, які 
перебувають з ним у трудових 
відносинах. 

Не є базою нарахування ЄВ сума 
безповоротної фінансової допомоги 
разового характеру та безповоротна 
фінансова допомога, виплачена 
роботодавцем особам, які не 
перебувають з ним у трудових 
відносинах. 

Щодо застосування коефіцієнту 

ДФС у Листі від 09.04.2015р. 
№12518/7/99-99-17-03-01-17 роз’яснила 
порядок застосування понижуючого 
коефіцієнта для ЄСВ. 

Звертаємо Вашу увагу, що 
контролюючий орган пропонує виключати 
при розрахунку необхідних показників ЗП, 
нараховану інвалідам, та, відповідно, 
кількість працюючих інвалідів. 

У Листі від 31.03.2015р. 

№6589/6/99-99-17-03-01-15 ДФС 
зауважила, що працівники, які 
перебувають у відпустці без збереження 
заробітної плати, у тому числі й 
працівники, зазначені в п. 18 ст. 25 
Закону України від 15.11.96 р. N 504/96-
ВР "Про відпустки", не зараховуються в 
кількість застрахованих осіб у звітному 
періоді, яким нараховані виплати, 
оскільки таким працівникам заробітна 
плата не нараховується. Роз’яснення 
надане з урахуванням чинності п. 3 р. ІІ 
Закону України від 28.12.2014р. № 77-VIII 
(з 13.03.2015 р. цей пункт не діє). 

ЄСВ та праця засновника 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого, якщо 
працівник, який є власником, виконував 
роботу на умовах трудового договору, 
укладеного відповідно до вимог статей 
21, 24 КЗПП, то йому повинна бути 
виплачена ЗП (згідно з трудовим 
договором (контрактом)), розмір якої не 
може бути меншим за мінімальний, 
установлений законодавством. 

Якщо ж установчими документами 
передбачено, що на період тимчасового 
припинення діяльності підприємства 
функцію керівника виконує його 
засновник, однак при цьому не отримує 
за це винагороди (доходу), то ЄСВ не 
нараховується. 

 

ІНШЕ 

Щодо внесення майна платником ЄП 
до статутного капіталу 

ДФС у Листі від 25.02.2013 
№203/10/15-120 зазначила, що внесення 
засновником майнових внесків до 
статутного фонду іншої юридичної особи 
передбачає перехід права власності на 
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такі майнові внески, для інвестора 
операція з передачі основних засобів 
у якості внеску до статутного капіталу 
кваліфікується як продаж одного 
активу (об’єкта основних засобів) в 
обмін на інший актив – корпоративні 
права. 

Для платників єдиного податку 
п.291.6 ПКУ чітко передбачено, що 
розрахунки за відвантажені товари 
(виконані роботи, надані послуги) повинні 
здійснюватися виключно в грошовій 
формі (готівковій та/або безготівковій).     

Входячи з вищевикладеного, 
операція по обміну основних засобів як 
внеску до статутного капіталу на 
корпоративні права передбачає форму 
розрахунків відмінну від грошової, та 
відповідно до положень частини 7 
п.299.15 ПКУ є підставою для 
анулювання свідоцтва платника 
єдиного податку. 

Військовий збір та подарунки 

ДФС у Листі    від 19.02.2015 р. 
№2842/10/26-15-17-01-12 зазначила, що 
сума доходу ФО у вигляді подарунку, що 
перевищує 609 грн. (у 2015р.), 
включається до загального місячного 
оподатковуваного доходу платника 
податку, і такий дохід підлягає 
оподаткуванню військовим збором на 
загальних підставах. 

Пунктом 16 прим. 1 підрозділу 10 
розділу XX ПКУ для військового збору 
застосування коефіцієнта, 
визначеного пунктом 164.5 ПКУ, не 
передбачено. 

Військовий збір та середній заробіток 
мобілізованих 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого дохід, 
отриманий працівниками, призваними на 
військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, у 
вигляді компенсаційних виплат, який 
виплачується роботодавцем за рахунок 
коштів державного бюджету в межах 
середнього заробітку відповідно до 

Постанови КМУ від 04 березня 2015 року 
№105 "Про затвердження Порядку 
виплати компенсації підприємствам, 
установам, організаціям у межах 
середнього заробітку працівників, 
призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період", звільняється від 
оподатковування військовим збором. 

ВЗ та вихідна допомога 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого дохід у 
вигляді суми вихідної допомоги при 
звільненні найманого працівника слід 
розглядати як інші доходи на підставі 
пп.164.2.20 ПКУ, що включаються до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника 
податку, тобто підлягає оподаткуванню 
військовим збором на загальних 
підставах. 

Військовий збір у 1ДФ 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, у якому контролюючі органи 
нагадали, що ЗП, що виплачується у 
встановлені терміни в наступному місяці, 
повинна бути відображена в податковому 
розрахунку за той період, у який входить 
попередній місяць, за який ЗП було 
нараховано. Наприклад, до податкового 
розрахунку за I квартал входить 
заробітна плата за січень, яка 
нарахована у січні та виплачена в 
лютому, за лютий (нарахована у лютому 
та виплачена в березні), за березень 
(нарахована в березні та виплачена у 
квітні). 

Графи 3, 3а та 4, 4а рядків 
"Військовий збір" та "Оподаткування 
процентів" розділу II податкового 
розрахунку за ф. 1ДФ заповнюються 
аналогічно відповідним графам розділу I 
такого розрахунку. 

Щодо використання печаток 

 Державна регуляторна служба 
України вказала на те, що  якщо в 
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установчих документах юридичної особи 
приватного права зазначено про 
наявність печатки, вона повинна 
використовуватися. 

Законом від 15.04.2014 № 1206-
VII не передбачено норм, що 
встановлюють необхідність приведення 
підзаконних нормативно-правових актів у 
відповідність до зазначеного Закону. 
Проте, відповідно до частини 4 статті 4 
Цивільного кодексу України актами 
цивільного законодавства, зокрема, є 
постанови Кабінету Міністрів України, які 
відповідно до статі 117 Конституції 
України є обов’язковими до виконання.     

Враховуючи вищевикладене, всі 
норми чинних актів законодавства щодо 
використання печаток та штампів в 
документах кадрового діловодства, при 
оформленні податкових накладних тощо 
підлягають застосуванню. 

Щодо оплати лікарняних 

Фонд соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності у Листі 
"Щодо оплати перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності» від 
06.03.15 р. № 5.2-32-488 та Міністерство 
соціальної політики України у Листі 
"Щодо оплати перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності» від 
12.03.15 р. № 170/18/99-15 висловили 
різні позиції з приводу необхідності 
застосування при нарахуванні лікарняних 
норм ЗУ від 23.09.99 р. № 1105-XIV  та 
Постанови КМУ від 06.05.01 р. № 439. 

Так, Фонд вважає необхідним 
застосовувати норми Закону, 
Міністерство – Постанови. 

Зі свого боку вважаємо, що норми 
Закону вищі за норми підзаконного акту. 
Крім того, Закон вимагає від КМУ 
протягом шести місяців привести свої 
НПА у відповідність до його норм. 

Чекаємо на зміни до Постанови. 

Здавання готівки до банку через ПКТС 
відокремленим підрозділом 

На питання: «Чи може 
відокремлений підрозділ здавати 
готівкову виручку на рахунок 
підприємства через ПТКС (програмно-
технічний комплекс самообслуговування), 
та який документ при цьому буде 
підтвердженням здавання готівки до 
банку?» контролюючий орган у ресурсі 
Зір відповів позитивно. 

При цьому зазначено, що сліп у 
розумінні Закону про РРО не є 
розрахунковим документом, натомість 
може слугувати як документ, що 
підтверджує приймання готівки 
програмно-технічним комплексом 
самообслуговування відокремленого 
підрозділу для подальшого її переказу, 
зокрема до установи банку, оскільки 
містить набір даних щодо цієї операції та 
реквізити платіжної картки. Наприкінці 
робочого дня на підставі сліпів таким 
підрозділом складається видатковий 
касовий ордер на загальну суму 
проведених операцій за день та 
здійснюється відповідний запис у касовій 
книзі. 

Трудові відносини з мобілізованими 

Міністерство соціальної політики у 
Листі 14.02.2015р. №1911/0/14-15/06 
зазначило, що частина третя статті 119 
КЗпП передбачає, що між роботодавцем і 
працівником, покликаним на військову 
службу під час мобілізації, на особливий 
період, зберігаються трудові відносини 
(але не більше одного року), а працівник 
лише звільняється від виконання 
виробничих або службових обов'язків. 
Якщо працівник після закінчення 
зазначеного періоду не приступить до 
виконання виробничих або службових 
обов'язків, трудові відносини з ним 
повинні бути припинені. 

У випадку закінчення строку 
трудового договору, укладеного з 
працівником, покликаним на військову 
службу за призовом під час 
мобілізації, дія трудового договору 
може бути призупинено. 
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Обмеження щодо звільнення 
працівників, призваних на військову 
службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період поширюються на 
звільнення працівників з ініціативи 
роботодавця. 

Крім того, відповідно до частини 
першої статті 39 1 КЗпП, якщо після 
закінчення строку трудового договору 
(пункти 2 і 3 статті 23 КЗпП) трудові 
відносини фактично тривають і жодна з 
сторін не вимагає їх припинення, дія 
цього договору вважається продовженою 
на невизначений термін. 

Мобілізовані працівники у 
статистичній звітності 

Держстат у Листі від 04.07.2014 р. 
№ 09.3-6/145-14 вказала, що у ф. № 1-
ПВ (квартальна) «Звіт з праці» 
працівники, які проходять військову 
службу за призовом під час мобілізації, 
відображаються лише у рядку 3070 
«Облікова кількість штатних працівників 
на кінець звітного періоду». При цьому 
вище згадані працівники не включаються 
до середньооблікової кількості штатних 
працівників по аналогії з працівниками, 
які перебувають у відпустці у зв’язку з 
вагітністю та пологами та для догляду за 
дитиною. Так само не слід їх відображати 
і в показниках руху кадрів та фонду 
робочого часу. 

У ф.№ 1-ПВ (місячна) «Звіт з 
праці» нарахування згаданим 
працівникам відображаються у показнику 
рядка 1020 «Фонд оплати праці усіх 
працівників», без відображення їхньої 
кількості у рядку 1040 
«Середньооблікова кількість штатних 
працівників». 

 

Щодо орендної плати за землю 

У ресурсі «ЗІР» з’явилося 
роз’яснення, відповідно до якого орендна 
плата за земельні ділянки державної та 
комунальної власності сплачується 
орендарем з дня виникнення права 

користування земельною ділянкою, а 
саме з дня реєстрації договору оренди 
земельної ділянки. 

Про надання відпусток особам, що 
мають дітей 

Мінсоцполітики у Листі  від 
31.07.2014р. №292/13/133-14 зауважило 
на тому, що якщо працівник звільнився з 
попереднього місця роботи в поточному 
(2014) році і не скористався в цьому році 
своїм правом на соціальну відпустку за 
статтею 19 Закону України «Про 
відпустки» йому мала бути виплачена за 
неї грошова компенсація. 

Влаштувавшись на інше місце 
роботи, працівник має пред'явити довідку 
з попереднього місця роботи про те, що 
він або використав таку відпустку за 2014 
рік, або отримав за неї грошову 
компенсацію. Отже, на новому місці 
роботи працівник не матиме права на 
отримання додаткової відпустки 
працівникам, які мають дітей, оскільки ця 
відпустка надається один раз протягом 
відповідного календарного року. 

Відповідно до частини першої 
статті 18 Закону після закінчення 
відпустки у зв'язку з вагітністю та 
пологами за бажанням жінки їй надається 
відпустка для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку. Чинне 
законодавство не містить заборони 
перервати зазначену відпустку для 
отримання відпустки у зв'язку з 
навчанням. Аналогічно після закінчення 
відпустки у зв'язку з навчанням може 
бути оформлена відпустка для догляду 
за дитиною. 

На час додаткових відпусток у 
зв'язку з навчанням за працівниками за 
основним місцем роботи зберігається 
середня заробітна плата (стаття 217 
КЗпП).



У ВИПУСКУ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


