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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо авансових внесків при виплаті 
дивідендів 

ДФС у листі від 14.05.2015р. 
№10269/6/99-99-19-02-01-15 нагадала, 
що у Податковій декларації з податку на 
прибуток підприємства, затвердженій 
наказом МФУ від 28.09.2011р. №1213, 

значення р.13.5.1 "Сума, що відноситься 
на зменшення нарахованої суми податку 
юридичної особи в поточному (звітному) 
податковому періоді" Додатка ЗП не 
може перевищувати значення (р.11 + 
р.12 + сума податку на прибуток від 
операцій з торгівлі цінними паперами - 
(р.13.1 +р.13.2 + р.13.6 + р.13.7 Додатка 
ЗП до р.13)). 

Сума АВ при виплаті дивідендів, 
що не врахована у зменшення 
податкових зобов'язань у поточному 
звітному (податковому) періоді та не 
відображена у р.13.5.1 додатка ЗП до цих 
Декларацій, відноситься на зменшення 
нарахованої суми податку в наступних 
звітних (податкових) періодах та 
відображається у р.13.5.2 додатка ЗП до 
Податкової декларації №1213 або №872. 

 Сума неврахованого у зменшення 

нарахованої суми податкового 
зобов'язання з податку на прибуток 

залишку АВ при виплаті дивідендів, що 
відображається у р. 13.5.2 додатка ЗП до 
Податкової декларації N 872 за 2014 рік, 
буде врахована у зменшення 
нарахованої суми податку на прибуток у 
декларації з податку на прибуток за 2015 
рік при визначенні щомісячних авансових 
внесків, що підлягатимуть сплаті в 
наступний 12 місячний період. 

Щодо права платника подати збиткову 
декларацію за 1 квартал та припинити 
сплату АВ 

ДФС у Листі від 02.06.2015р. 
№19441/7/99-99-19-02-02-17 
продублювала положення попередніх 
роз’яснень, відповідно до яких новою 
редакцією п.57.1 ПКУ не передбачено 
право платника податку, який сплачує 
авансовий внесок, подавати податкову 
декларацію за I квартал у разі 
неотримання ним прибутку або 
отримання збитку та можливість 
припинити сплату авансових внесків. 

Тобто, якщо платник податку на 
прибуток, який сплачує авансові внески 
за результатами 2014 року та за 
підсумками I кварталу 2015 року не 
отримав прибуток або отримав збиток, 
такий платник не має підстав для 
подання податкової декларації за I 
квартал 2015 року та повинен 
сплачувати нараховані щомісячні 
авансові внески в декларації за 2014 
рік у березні 2015 року - травні 2016 
року. 

Щодо гарантійних замін 

ДФС у Листі від 24.04.2015р. 
№8703/6/99-99-19-02-02-15 повідомила, 
що відповідно до пп.134.1.1 ПКУ у 
редакції, чинній з 1 січня 2015 року, 
об'єктом оподаткування є прибуток із 
джерелом походження з України та за її 
межами, який визначається шляхом 
коригування (збільшення або зменшення) 
фінансового результату до 
оподаткування (прибутку або збитку), 
визначеного у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до національних 
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положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, на різниці, які 
виникають відповідно до положень 
розділу III Кодексу. 

Кодексом не передбачено 
обмеження витрат на гарантійний 
ремонт (обслуговування) або 
гарантійні заміни товарів, проданих 
платником податку, вартість яких не 
компенсується за рахунок покупців таких 
товарів, та ведення обліку покупців, що 
отримали таку заміну товарів або послуги 
з ремонту (обслуговування). 

Деякі питання обліку податку на 
прибуток з 2015р. 

ДФС у Листі від 09.06.2015р. 
№11999/6/99-99-19-01-01-15 роз’яснила 
деякі питання обліку податку на прибуток 
з 2015р. 

Так, у відповіді на питання, чи має 
право платник податку відносити на 
витрати «негосподарські» витрати на 
придбання води для працівників, 
контролюючий орган зазначив, що такі 
витрати відображаються за правилами 
бухгалтерського обліку. 

Авансовий внесок з податку на 
майно, сплачений за IV квартал 2015 
року до 30 січня 2016 року, зменшує 
податок на прибуток, нарахований за 
2015 рік. 

Перевищення витрат палива над 
лінійною нормою відображається згідно з 
правилами бухгалтерського обліку на 
підставі відповідного документа, 
затвердженого наказом підприємства. 
При цьому коригування фінансового 
результату до оподаткування на суму 
перевищення витрат палива над лінійною 
нормою розділом III Кодексу не 
передбачено. 

Як бачимо, контролюючі органи 
підтримують позицію про віднесення до 
складу податкових витрат 
«негосподарських» витрат, зазначаючи 
при цьому, що коригувань ФР щодо таких 
витрат нормами ПКУ не передбачено. 

Податок на додану вартість 

Нарахування ПДВ на операції з 
надання подарунків працівникам 

Територіальні органи ДФС у 
м.Києві вказали, що у разі дарування 
товарів працівникам, така операція 
належатиме до постачання. Отже, слід 
нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ 
(крім випадків, передбачених ст. 196, 197 
розділу V та розділом ХХ ПКУ) в періоді 
передачі подарунків працівникам. 

Базою для нарахування ПЗ з ПДВ 
буде договірна вартість таких подарунків, 
але не нижче ціни придбання товарів чи 
їх собівартості (якщо подарунком є 
продукція підприємства). 

Що стосується податкового 
кредиту, то тут, хоча товари й 
використані в оподатковуваних 
операціях, але, немає зв'язку із 
господарською діяльністю. Отже, при 
купівлі (виготовленні) таких товарів не 
формується ПК з ПДВ згідно з п.198.3 
ПКУ (якщо відомо, що такі товари 
закуповуються або виготовляються з 
метою дарування). 

Включення РК до звіту про податкові 
пільги 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що показники рядка 8 
«Коригування податкових зобов’язань» 
декларації з ПДВ уключаються до 
розрахунку загальної суми ПЗ, а 
показники рядка 16 «Коригування 
податкового кредиту» — до розрахунку 
загальної суми ПК за відповідний звітний 
податковий період.  

Таким чином, при заповненні 
звіту про суми податкових пільг 
ураховуються показники і ПН, і РК. 

Щодо передачі поліпшень 
орендованого приміщення 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо витрати на 
поліпшення об'єкта оренди проведено за 
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згодою орендодавця та не компенсовано 
орендарю, то при поверненні об'єкта 
оренди вартість поліпшення вважається 
безоплатно наданою та підлягає 
оподаткуванню ПДВ за основною 
ставкою, виходячи з ціни придбання 
товарів/послуг, використаних для 
такого поліпшення. 

Уточнення показників, відображених у 
декларації з ПДВ за лютий 2015 року та 
послідуючі звітні періоди 

ДФС надала роз’яснення щодо 
уточнення показників, відображених у 
податковій звітності з ПДВ за звітний 
період лютий 2015 року та послідуючі 
звітні періоди. 

Так, для того, щоб виправити 
помилку, допущену при заповненні 
таблиці 1 додатка 2 до податкової 
звітності з ПДВ за лютий 2015 року, або 
послідуючі звітні періоди (в разі 
необхідності), необхідно заповнити УР до 
декларації з ПДВ за відповідний 
звітний період та разом з УР подати 
додаток 2 до декларації. 

В таблиці 1 додатка 2 до 
декларації, який подається разом з УР, 
необхідно вказати: 

– зі знаком "+" суму залишків 
від’ємного значення попередніх звітних 
періодів станом на 1 лютого 2015 року, 
яка не була врахована в колонках 2–5 
таблиці 1 додатку 2 (повністю або 
частково) до декларації за відповідний 
звітний період; 

– зі знаком "–" суму таких 
залишків, яка була зайво вказана в 
колонках 2–5 таблиці 1 додатку 2 до 
декларації за відповідний звітний період. 

За аналогічним принципом 
заповнюються і інші колонки таблиці 1 
додатку 2, у яких завищені або занижені 
показники, а також коригуються 
показники декларації, в яких завищені 
(занижені) показники. 

Значення рядка "Усього" колонки 6 
таблиці 1 додатка 2 до декларації, який 
подається разом з УР, повинно 

дорівнювати значенню колонки 6 рядка 
26 розділу ІV УР. 

Якщо платником завищено 
суму, яка відображена в текстовому 
полі "а" перед таблицею 1 додатка 2 до 
декларації за лютий 2015 року або 
послідуючі звітні періоди, така помилка 
виправляється шляхом подання УР та 
додатка 2 до декларації. 

В текстовому полі "а" перед 
таблицею 1 додатка 2 до декларації, який 
подається до такого УР, із знаком "–" 
вказується різниця, на яку має бути 
зменшено значення поля "а" звітного 
періоду, який виправляється. На 
зазначену суму буде зменшена 
реєстраційна сума в звітному періоді, у 
якому подано УР. 

Крім того, при коригуванні 
реєстраційної суми обов’язковому 
коригуванню підлягає сума, на яку 
збільшено податковий кредит наступного 
звітного періоду. 

Щодо обкладення ПДВ операцій із 
постачання електронних версій 
періодичних видань 

ДФС у Листі від 22.04.2015р. 
№8508/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 
що режим звільнення від оподаткування 
ПДВ, визначений підпунктом 197.1.25 
ПКУ, з 04.03.2015 р. (Закон України від 13 
лютого 2015 року №206-VIII «Про 
внесення зміни до Податкового 

кодексу України щодо підготовлення, 

виготовлення, розповсюдження книжок та 
періодичних видань друкованих засобів 
масової інформації вітчизняного 
виробництва") поширюється на операції 
з: 

• постачання (передплати) та 
доставки періодичних видань друкованих 
засобів масової інформації (крім видань 
еротичного характеру) вітчизняного 
виробництва; 

• підготовлення (літературне, 
наукове і технічне редагування, 
коригування, дизайн та верстка), 
виготовлення (друк на папері чи запис на 
електронному носієві) та 
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розповсюдження книжок, у тому числі 
електронного контенту (крім видань 
еротичного характеру) вітчизняного 
виробництва, учнівських зошитів, 
підручників та навчальних посібників і 
словників українсько-іноземної або 
іноземно-української мови вітчизняного 
виробництва. 

Враховуючи викладене, операції 
платника податку з постачання 
(передплати) електронних версій 
періодичних видань друкованих засобів 
масової інформації вітчизняного 
виробництва, у тому числі поставлених 
за допомогою мережі Internet та/або 
записаних на електронних носіях (CD-
диск, DVD-диск тощо), оподатковуються 
ПДВ у загальновстановленому 
порядку за ставкою 20 відсотків. 

Щодо заповнення ПН при постачанні 
електроенергії 

ДФС у Листі від 28.05.2015р. 
№11249/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 
що при здійсненні операції з постачання 
підакцизних товарів, у тому числі 
електричної енергії, яка відповідно до 
пункту 215.1 ПКУ є підакцизним 
товаром, платник податку на всіх 
етапах постачання, починаючи від 
виробника електричної енергії, в графі 4 
податкової накладної зазначає код 
товару (електричної енергії) згідно з УКТ 
ЗЕД. 

Щодо неврахованого залишку 
від’ємного значення на 01.02.2015р. 

ДФС у Листі від 28.05.2015р. 
№11246/6/99-99-19-03-02-15 повідомила, 
що якщо підприємством у таблиці 1 
додатка 2 до декларації з ПДВ за лютий 
2015 року помилково не було 
відображено непогашений залишок 
сум ПДВ, що були заявлені до 
бюджетного відшкодування на 
рахунок платника у банку за звітні 
(податкові) періоди до 1 лютого 2015 
року, платник може виправити таку 
помилку шляхом подання уточнюючого 

розрахунку до такої декларації (з 

урахуванням строків давності, 
визначених статтею 102 глави 9 розділу II 
Кодексу) із поданням додатка 2, який 
містить інформацію про уточнені 
показники, зокрема у графі 5 таблиці 1.  

Надалі суми, відображені у графі 5 
таблиці 1 додатка 2, можуть бути 
спрямовані лише для врахування у 
розрахунку реєстраційної суми 
(підпункт "а" пункту 33 підрозділу 2 
розділу XX Кодексу) і не можуть бути 
передекларовані як бюджетне 
відшкодування. 

Виправлення помилки в умовному ІПН 

Податківці втретє змінили свою 
думку стосовно порядку виправлення 
помилки в ІПН покупця при складенні ПН. 

Так, у ресурсі ЗІР з’явилося 
роз’яснення, згідно з яким виправлення 
помилки, допущеної в ІПН покупця ПН, 
зареєстрованої ЄРПН, 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; 

у полі "Дата складання" 
зазначається "поточна" дата, тобто 
дата, на яку було виявлено помилку у 
ІПН покупця; 

2) такий РК підлягає реєстрації в 
ЄРПН платником податку, чий "невірний" 
ІПН був зазначений у графі "ІПН покупця" 
ПН, до якої складається такий РК; 

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 ПЗ 
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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 
правильним ІПН) відбулася зміна суми 
компенсації вартості зазначених у ПН 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. 

Відповідно до вимог ПКУ 
можливість реєстрації в ЄРПН ПН та РК 
зберігається протягом 180 календарних 
днів з дати їх складання. 

Таким чином, виправлення ІПН 
покупця можливо лише у випадку, коли з 
дати складання ПН із "невірним" ІПН 
покупця не минуло 180 календарних днів, 
тобто друга ПН (з правильним ІПН) може 
бути зареєстрована не пізніше ніж через 
180 календарних днів з дати її складання, 
що зазначена в такій ПН. 

У випадку, коли з дати складання 
податкової накладної, в якій зазначено 
"невірний" ІПН покупця, минуло 180 
календарних днів, можлива лише 
реєстрація РК (за умови, якщо з дати 
його складання також не минуло 180 
календарних днів) з "невірним" ІПН, при 
цьому друга ПН (з правильним ІПН) не 
може бути зареєстрована в ЄРПН, 
оскільки в такій накладній зазначається 

дата складання ПН із "невірним" ІПН, 
тобто дата виникнення ПЗ продавця. 

Помилка в умовному ІПН 
виправляється аналогічним шляхом. 

РК у разі зміни коду УКТЗЕД 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що за операцією з 
постачання ввезених на митну територію 
України товарів (за які отримано 
попередню оплату) у разі зміни кодів УКТ 
ЗЕД під час митного оформлення таких 
товарів, розрахунок коригування до 
податкової накладної складається на 
дату їх митного оформлення. 

У РК (зміна номенклатури 
постачання товарів) продавець вносить 
товари, кількість (вартість) яких 
зменшується, та зазначає інформацію 
про товари, які постачаються на їх заміну. 

Коригування ПДВ при встановленні 
нестачі товарів покупцем 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо при 
отриманні покупцем товарів встановлено 
їх нестачу понад норми природного 
убутку та повідомлено про це 
постачальника, то постачальник таких 
товарів має скласти РК до відповідної ПН 
та направити його покупцю, якщо визнає 
претензію покупця щодо такої нестачі 
та не прийме рішення про передання 
кількості товару, якої не вистачає. 

На підставі РК постачальник 
(продавець) товарів/послуг здійснює 
коригування ПЗ, а отримувач (покупець) 
товарів/послуг здійснює коригування ПК 
відповідно до ст.92 ПКУ (за умови 
дотримання положень законодавства 
щодо віднесення сум до ПК). 

Деякі питання обліку ПДВ 

ДФС у Листі від 09.06.2015р. 
№11999/6/99-99-19-01-01-15 роз’яснила 
деякі питання обліку ПДВ. 

Так, на сьогодні здійснюється 
комплекс заходів щодо можливості 
подання УР в складі декларації. Отже 
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наразі платнику доцільно подати УР до 
податкової декларації як окремий 
документ. 

Цікавою є відповідь на питання: 
«Підприємство надає протягом місяця 
послуги (кур'єрська доставка). 
Фактична собівартість послуг 
розраховується за підсумками місяця: на 
практиці в кращому випадку до 5-го 
числа наступного місяця. Якою датою 
виписувати податкову накладну на суму 
перевищення собівартості послуги над 
її договірною вартістю?». 

Так, якщо першою подією є 
попередня оплата за послугу, то на дату 
отримання такої попередньої оплати 
постачальник - платник ПДВ повинен 
визначити ПЗ з ПДВ виходячи з суми 
попередньої оплати такої послуги, 
скласти ПН та зареєструвати її в ЄРПН. 

Якщо фактична собівартість 
наданої послуги перевищить суму 
передоплати (з якої були визначені ПЗ на 
дату отримання передплати та складена 
ПН), то на дату визначення фактичної 
собівартості наданої послуги платник 
податку повинен скласти другу ПН, 
виходячи з різниці між фактичною 
собівартістю та договірною вартістю такої 
послуги. У такій ПН у верхньому лівому 
куті робиться відповідна помітка "X" 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 є надання 
послуги, а після розрахунку собівартості 
фактична собівартість перевищить 
договірну вартість, то на дату надання 
послуги платник податку повинен скласти 
одну ПН виходячи з договірної вартості 
послуги, а другу ПН - на різницю між 
фактичною собівартістю та договірною 
вартістю з типом причини 17 - складена 
на суму перевищення собівартості 
самостійно виготовлених товарів/послуг 
над фактичною ціною їх постачання. 

Крім того, якщо платником не 
було заповнено текстове поле "а" чи 
поле "б" перед таблицею 1 додатка 2 
(Д2) до декларації за лютий 2015 року 
(або інший період), це не вважається 
помилкою та не виправляється шляхом 
подання УР, збільшення реєстраційної 
суми в березні (або іншому періоді) не 
відбувається. 

У тому звітному періоді, в якому 
відбудеться збільшення реєстраційної 
суми платника в системі електронного 
адміністрування ПДВ, розмір зарахованої 
суми вказується в графі 7 таблиці 1 
додатка 2 (Д2) до декларації з ПДВ та 
включається до складу податкового 
кредиту. 

У випадку помилкового 
складання ПН на операцію з 
постачання товарів/послуг (складення 
двох ПН на одну операцію з 
постачання товарів/послуг) платник 
податку має право скласти РК до 
помилкової (другої) ПН. Такий РК 
підлягає реєстрації в ЄРПН у 
встановленому порядку. 

ПК за авансовим звітом 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що оскільки 
документи, що підтверджують витрати 
понесені підзвітною особою під час 
відрядження або виконання окремої 
цивільно-правової дії за дорученням та 
за рахунок податкового агента платника 
податку, подаються разом зі Звітом про 
використання коштів, виданих на 
відрядження або під звіт, то датою 
формування податкового кредиту на 
підставі податкової накладної та інших 
документів, які дають право на 
формування податкового кредиту без 
отримання податкової накладної, є дата 
подання авансового звіту. 

Збільшення реєстраційної суми за 
рахунок переплати відкладається 

ДФС у Листі від 22.06.2015р. 
№22361/7/99-99-19-03-02-17 вказала, що 
уточнені дані про помилково та/або 
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надміру сплачені до бюджету платежі 
станом на 01.07.2015 можуть бути 
сформовані після завантаження 
відповідної інформації до центральної 
бази даних ДФС. 

Таке завантаження згідно з 
Тимчасовим регламентом експлуатації 
інформаційної системи «Податковий 
блок» можливе на п’ятий (юридичні 
особи) та шостий (фізособи — суб’єкти 
господарської діяльності) робочі дні 
звітного місяця.        У зв’язку з цим 
збільшення суми ПДВ, на яку платник має 
право зареєструвати ПН в ЄРПН, за 
рахунок сум помилково та/або надміру 
сплачених станом на 01.07.2015 
грошових зобов’язань з ПДВ з 
урахуванням технологічного процесу 
буде здійснено до 10.07.2015. 

Про ПДВ 

ДФС у Листі    від 22.06.2015р. 
№22408/7/99-99-19-03-01-17 роз’яснила 
деякі моменти обліку ПДВ з 01.07.2015р. 

Так, якщо у платника податку 
станом на 1 липня 2015 року наявні суми 
переплат та за результатами звітного 
періоду червень 2015 року/ ІІ квартал 
2015 року платник визначає суму 
податку, що підлягає сплаті до бюджету, 
така сума в повному обсязі 
відображається в рядку 25.1 декларації 
0110 за такий звітний період.        При 
цьому у реєстрах, сформованих на 
підставі даних, що задекларовані в 
деклараціях за звітний період червень 
2015 року/ ІІ квартал 2015 року, на 
підставі яких Казначейство здійснює 
перерахування сум ПДВ до бюджету, 
зазначаються суми, зменшені на суми 
переплат.         

Після цього:         

1) у випадку якщо сума переплат 
дорівнює сумі податку, що задекларована 
до сплати до бюджету, сума переплат 
вважається погашеною та автоматично 
списується з інтегрованої картки 
платника податку (далі – ІКПП) 
контролюючим органом, а сума 
задекларованого в рядку 25.1 декларації 

0110 податкового зобов’язання за 
червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року 
вважається погашеною.         

2) у випадку якщо сума переплат є 
меншою ніж сума податку, що 
задекларована до сплати до бюджету, 
сума переплат вважається погашеною та 
автоматично списується з ІКПП 
контролюючим органом, а 
сума            задекларованого в рядку 25.1 
декларації 0110 податкового 
зобов’язання за червень 2015 року/ ІІ 
квартал 2015 року в частині, що дорівнює 
сумі переплат, вважається погашеною. 

Сума податкового зобов’язання за 
червень 2015 року/ ІІ квартал 2015 року в 
частині, що перевищує суму переплат, 
підлягає перерахуванню до бюджету у 
загальному порядку, тобто, платник 
податку повинен у строки, визначені 
Кодексом для самостійної сплати 
податкових зобов’язань, забезпечити 
наявність такої суми на своєму рахунку в 
системі електронного адміністрування 
ПДВ.       

3) у випадку якщо сума переплат 
перевищує суму податку, що підлягає 
сплаті до бюджету, зазначену у рядку 
25.1 декларації 0110 за червень 2015 
року/ ІІ квартал 2015 року, то:        така 
сума податку, що задекларована до 
сплати до бюджету, вважається 
погашеною;        сума переплат у розмірі, 
що дорівнює сумі податку, 
задекларованій до сплати до бюджету, 
вважається погашеною та автоматично 
списується з ІКПП контролюючим 
органом;        сума перевищення суми 
переплат над зазначеною сумою податку, 
що задекларована до сплати до 
бюджету, переноситься платником 
податку до рядка 20.2 декларації 0110 
наступного звітного (податкового) періоду 
(липень 2015 року / ІІІ квартал 2015 року). 

Така сума може бути врахована 
виключно у зменшення суми податку, що 
підлягає сплаті до бюджету за 
результатами наступних звітних 
(податкових) періодів.        
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ІІ. Якщо у платника податку 
станом на 1 липня 2015 року наявні суми 
переплати та за результатами звітного 
періоду червень 2015 року /ІІ квартал 
2015 року платник декларує суму 
податку, що підлягає бюджетному 
відшкодуванню (рядок 23.2 декларації 
0110), або суму від’ємного значення, що 
зараховується до складу податкового 
кредиту наступного звітного періоду 
(рядок 24 декларації 0110) чи платник 
податку декларує відсутність показників, 
що відображаються у розділі ІІІ 
декларації, то суми переплати станом на 
1 липня 2015 року переносяться 
платником до рядка 20.2 декларації 0110 
наступного звітного (податкового) періоду 
(липень 2015 року/ ІІІ квартал 2015 року). 

Така сума може бути врахована 
виключно у зменшення суми податку, що 
підлягає сплаті до бюджету.        У цьому 
випадку після подання платником 
декларації 0110 за червень 2015 року/ ІІ 
квартал 2015 року суми переплат 
автоматично списуються контролюючим 
органом з ІКПП та є погашеними.  

Податок на доходи фізичних осіб 

Працівника прийнято в одному 
періоді, а доходи нараховано в 
іншому: 1ДФ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо працівника 
було прийнято на роботу в звітному 
періоді (наприклад, 31 березня), а дохід 
нараховано і виплачено у наступному 
(наприклад, 01 квітня), то дата прийняття 
на роботу (31 березня) не 
відображається при заповненні та 
поданні податкового розрахунку за той 
звітний період, в якому нараховано дохід 
працівнику. 

Заповнення графи «Працювало за 
трудовими договорами» ф. 1ДФ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що в графі 
"Працювало за трудовими договорами" 

податкового розрахунку за ф. 1ДФ 
проставляється кількість працівників, які 
працюють за трудовими договорами 
(контрактами), окрім тих, які 
знаходяться у відпустках по вагітності 
та пологах, по догляду за дітьми, у 
відпустці без збереження зарплати, 
тощо, незалежно від того, 
нараховувався їм дохід чи ні. 

Роздача рекламного товару та ПДФО 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо під час 
проведення рекламної акції здійснюється 
розповсюдження рекламного товару, а 
споживачами реклами є невизначене 
коло платників податку, то вартість 
такого товару не розглядається як 
дохід фізичних осіб - споживачів таких 
рекламних заходів та, відповідно, не є 
об'єктом оподаткування ПДФО. 

Разом з тим, якщо в період 
проведення рекламної акції надаються 
подарунки, отримувачами яких є 
конкретні особи, то вартість таких 
подарунків є об'єктом оподаткування 
ПДФО з урахуванням обмежень, 
встановлених пп. 165.1.39 ПКУ. 

ПДФО на дивіденди ФО-нерезиденту 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що дивіденди по 
акціях та корпоративних правах, 
нарахованих резидентами - платниками 
податку на прибуток підприємств (крім 
доходів у вигляді дивідендів по акціях, 
інвестиційних сертифікатах, які 
виплачуються інститутами спільного 
інвестування) на користь фізичних осіб - 
нерезидентів, оподатковуються за 
ставкою 5 відсотків. 

Щодо заповнення 1 ДФ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
відповіли на питання: «Яким чином 
відображаються у податковому 
розрахунку ф. 1ДФ результати 
проведеного остаточного розрахунку з 
найманим працівником, який припиняє 
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трудові відносини, якщо з метою 
уникнення від'ємного значення 
розрахунків (недоплати з податку) 
працівник вносить до каси підприємства 
суму надміру виплаченого 
оподатковуваного доходу?». 

Так, якщо у зв'язку із припиненням 
трудових відносин з роботодавцем 
найманим працівником повертається 
сума надміру виплаченого 
оподатковуваного доходу, яка була 
відображена податковим агентом у 
податковому розрахунку за ф.1ДФ за 
попередній квартал, то податковий агент 
зазначає суму такого повернення з 
від'ємним значенням у складі 
податкового розрахунку за будь-який 
наступний податковий період, 
протягом якого відбулося таке 
повернення коштів. 

Оподаткування подарунків 

ДФС у Листі   від 02.04.2015p. 
№5524/10/26-15-17-01-12 вказала, що 
якщо під час проведення семінару 
здійснюється розповсюдження 
подарунків, а отримувачами подарунків є 
невизначене коло платників податку, 
то вартість такого товару не 
розглядається як дохід фізичних осіб 
та, відповідно, не є об'єктом 
оподаткування ПДФО.         

Водночас, якщо отримувачами 
подарунків є конкретні особи, вартість 
таких подарунків, з урахуванням 
пп.165.1.39 ПКУ, є об'єктом 
оподаткування ПДФО і оподатковується 
згідно чинного законодавства.        Таким 
чином, сума подарункових сертифікатів 
включається до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу 
платника податку виключно у випадку, 
якщо вони носять індивідуальний 
(персональний) характер. 

Єдиний соціальний внесок 

 Нецільова допомога та ЄСВ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що оскільки нецільова 
благодійна допомога не належить до 
основної, додаткової заробітної плати 
та інших заохочувальних, 
компенсаційних виплат, а відповідно до 
п.3.31 розд. 3 Інструкції №5 є 
матеріальною допомогою разового 
характеру і, відповідно "іншою виплатою, 
що не належить до фонду оплати праці", 
то вона не є базою нарахування та 
утримання ЄВ. 

ЄСВ на суму допомоги по вагітності та 
пологах, виплачену інваліду 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
нагадали про те, що роботодавці, 
зокрема підприємства, установи та 
організації, інші ЮО нараховують ЄВ 
працюючим інвалідам на суми 
нарахованої допомоги по вагітності та 
пологах у розмірі 8,41 відс. та утримують 
із зазначених сум ЄВ у розмірі 2 відсотка. 

Щодо застосування коефіцієнта 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що з метою 
застосування понижуючого коефіцієнту 
працівники, яким нараховані доходи за 
декілька місяців (зокрема, відпустка, 
лікарняний, допомога у зв'язку з 
вагітністю та пологами), включаються до 
середньомісячної кількості застрахованих 
осіб лише в звітному місяці, в якому 
нараховані такі доходи. 

Крім того, кількість працівників, 
призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації на 
особливий період, не включається до 
середньомісячної кількості застрахованих 
осіб з метою застосування понижуючого 
коефіцієнта. 

Щодо понижуючого коефіцієнта 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що понижуючий 
коефіцієнт не застосовується до ставки 
ЄСВ для підприємств, установ, 
організацій за працюючих інвалідів (8,41 
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відс.) та до всіх ставок ЄСВ у вигляді 
утримання (3,6 відс., 6,1 відс., 2,6 відс., 2 
відс., 2,85 відс.), тобто у розрахунок 
понижуючого коефіцієнту показники 
кількості працюючих інвалідів та 
нарахованої їм ЗП (доходу) не 
враховуються. 

Перерахунок ЄСВ за попередній 
звітний період з метою застосування 
коефіцієнта 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що оскільки 
обчислення ЄСВ здійснюється щомісяця 
на підставі бухгалтерських та інших 
документів, законодавством не 
передбачений перерахунок ЄСВ за 
минулий період з метою застосування 
понижуючого коефіцієнту. 

Код нарахувань для доходів 
мобілізованих працівників у Звіті з 
ЄСВ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що у таблиці 6 Звіту з 
ЄСВ інформацію про доходи, отримані 
працівниками, призваними на військову 
службу за призовом під час мобілізації, 
зазначається наступним чином: 

- 9 "Код категорії ЗО" - 48, 
відображаються лише мобілізовані 
наймані працівники, яким роботодавець 
нараховує середній заробіток 
(розрахунково для отримання 
компенсації), подає Звіти на отримання 
компенсаційних виплат із бюджету та, 
відповідно, отримує такі компенсації. 

Як бачимо, податківці 
продовжують дотримуватися думки, що з 
метою нарахування та утримання ЄСВ 
доходи, отримані працівниками, 
призваними на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період, у вигляді сум 
середнього заробітку та 
компенсаційних виплат з бюджету у 
межах середнього заробітку, 
встановлених ст. 119 КЗпП, слід 
розглядати окремо, оскільки види 
таких доходів є різними. 

 

ІНШЕ 

Про призначення матеріального 
забезпечення працівникам 

Виконавча дирекція ФСС у 
листі  від 02.06.2014р. №5.2-32-1264 
звернула увагу на деякі питання 
призначення матеріального 
забезпечення працівникам. 

Так, ФСС зауважив, що на 
сьогодні чинним законодавством не 
передбачено обмеження будь-яким 
строком терміну подачі документів для 
призначення матеріального 
забезпечення. 

Якщо листок непрацездатності 
загублений внаслідок форс-мажорних 
обставин після оплати, то керівник 
підприємства повинен письмово 
повідомити про це правоохоронні органи 
та наказом призначити комісію для 
встановлення переліку відсутніх 
документів і розслідування причин їх 
втрати або знищення. 

Крім того, необхідно отримати 
офіційні довідки відповідних органів 
про настання таких обставин та 
звернутися із заявою до свого 
відділення ФСС з проханням надати 
копії всіх втрачених звітів. До заяви 
доцільно додати підтверджуючі 
документи, зокрема, наприклад, довідку 
органу пожежної служби та акт комісії з 
переліком втрачених документів із 
зазначенням причин їх втрати. 

Оскільки новий листок 
непрацездатності з позначкою "дублікат" 
видається тільки на підставі довідки з 
місця роботи про те, що за період 
тимчасової непрацездатності виплата 
допомоги по тимчасовій 
непрацездатності не здійснювалася, то 
від медичного закладу, за відповідно 
оформленим запитом, можна отримати 
тільки реєстр виданих документів, який 
засвідчить тимчасову непрацездатність 
(вагітність та пологи) працівників 
підприємства. 
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На підставі отриманих копій 
документів підприємство повинне 
відновити оригінали власних вихідних 
первинних документів; сформувати 
журнали господарських операцій та 
регістри бухгалтерського обліку. 

Якщо підсумкові обороти у 
відновлених регістрах збігатимуться з 
даними, відображеними у звітності по 
коштах Фонду за відповідні звітні періоди, 
якщо будуть відновлені протоколи комісії 
із соціального страхування про 
призначення матеріального 
забезпечення застрахованим особам, 
якщо банківськими виписками і (або) 
касовими документами буде 
підтверджена своєчасність виплати 
(перерахування) матеріального 
забезпечення застрахованим особам, то 
бухгалтерський облік по коштах Фонду 
можна вважати повністю відновленим, а 
кошти Фонду використаними за 
призначенням. 

Відновлення листка 
непрацездатності після його оплати в 
результаті втрати через недбалість 
посадових осіб чинним законодавством 
не передбачено, і відповідальність за 
недбалість, згідно чинного 
законодавства, несуть посадові особи 
підприємства. 

Щодо щорічної додаткової відпустки 
працівникам з ненормованим днем 

Мінсоцполітики у Листі від 
02.02.2015р. №102/13/84-15 зазначило, 
що у разі коли працівник після закінчення 
роботи в основній посаді відразу 
приступає до виконання роботи за 
сумісництвом в одній установі, тобто у 
нього немає можливості періодично 
виконувати роботу понад встановлену 
тривалість робочого часу, то, на нашу 
думку, немає підстав для 
встановлення йому ненормованого 
робочого дня за основним місцем 
роботи. Відповідно він не матиме права і 
на отримання додаткової відпустки. 

Затверджена Узагальнююча 
консультація щодо застосування пільг 
із сплати земельного податку 

Документ затверджено Наказом 
ДФС від 28 травня 2015 року №379. 

Контролюючі органи наголосили 
на тому, що якщо рішення органу 
місцевого самоврядування щодо 
встановлення пільг із сплати земельного 
податку прийнято, то таке рішення є 
обов’язковим для виконання всіма 
розташованими на відповідній території 
органами виконавчої влади, 
об’єднаннями громадян, підприємствами, 
установами та організаціями, посадовими 
особами з урахуванням строків, 
визначених таким рішенням. 

Щодо утримання аліментів із 
середньої ЗП мобілізованих та 
допомоги на лікування 

Мін’юст у Листі від 06.03.2015р. 
№356-0-3-15/7.2 зауважив на тому, що 
Постановою КМУ від 26.02.93р. №146 
затверджено Перелік видів доходів, які 
враховуються при визначенні розміру 
аліментів на одного з подружжя, батьків, 
дітей, інших осіб. 

Пунктом 1 Переліку, зокрема, 
передбачено, що утримання аліментів з 
працівників провадиться з усіх видів 
заробітку і додаткової винагороди як за 
основною роботою, так і за роботою за 
сумісництвом, в тому числі з основної 
заробітної плати за посадовим окладом, 
тарифною ставкою, відрядними 
розцінками тощо; усіх видів доплат і 
надбавок до заробітної плати; заробітної 
плати, що зберігається під час виконання 
державних і громадських обов'язків, та в 
інших випадках збереження середньої 
заробітної плати; інших видів заробітку. 

Інструкція зі статистики заробітної 
плати, затверджена наказом Державного 
комітету статистики України від 
13.01.2004р. №5,  матеріальну допомогу, 

що має систематичний характер, надана 
всім або більшості працівників, в т.ч. на 
оздоровлення, відносить до складу ФОП. 



 
  

  

13 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Червень 2015 

 

Як бачимо, утримання аліментів із 
середнього заробітку мобілізованих 
працівників і допомоги на оздоровлення, 
що має систематичний характер, 
правомірне. 

До 01.07.2015 року платникам 
земельного податку (орендної плати) 
на території м. Києва необхідно 
отримати новий витяг з технічної 
документації про нормативну грошову 
оцінку земельної ділянки 

ДПІ у Голосіївському районі ГУ 
ДФС у м. Києві нагадала про те, що 
введення в дію рішення столичної 
міськради від 03.07.2014 року №23/23 
«Про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової 
оцінки земель міста Києва», яким 
затверджено, зокрема, нормативну 
грошову оцінку земель міста Києва, 
передбачено з 01.07.2015 року (рішення 
Київради № 565/565 від 10 грудня 2014 
року). 

Відповідно до п.286.2 ПКУ 
платники плати за землю (крім фізичних 
осіб) самостійно обчислюють суму 
податку щороку станом на 1 січня і не 
пізніше 20 лютого поточного року 
подають відповідному контролюючому 
органу за місцезнаходженням земельної 
ділянки податкову декларацію на 
поточний рік за формою, встановленою у 
порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, 
з розбивкою річної суми рівними 
частками за місяцями. Подання такої 
декларації звільняє від обов'язку подання 
щомісячних декларацій. При поданні 
першої декларації (фактичного початку 
діяльності як платника плати за землю) 
разом з нею подається довідка (витяг) 
про розмір нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки, а надалі 
така довідка подається у разі 
затвердження нової нормативної 
грошової оцінки землі. 

Враховуючи вищенаведене, всім 
платникам земельного податку (орендної 
плати), що сплачують земельний податок 
(орендну плату) на території м. Києва, 

необхідно терміново звернутися до 
відповідних органів місцевого 
самоврядування та отримати до 
01.07.2015 року новий витяг з технічної 
документації про нормативну грошову 
оцінку земельної ділянки. 

Отримати довідки про розмір 
нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок можна в Департаменті земельних 
ресурсів КМДА (вул. Хрещатик, 32а, кімн. 
211, понеділок-вівторок 14.00-17.30, 
четвер-п’ятниця 09.30-12.30, тел. 202-79-
87, 279-44-69). 

Після отримання нового витягу з 
технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки, у разі 
збільшення або зменшення та 
нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки та у відповідності до ст.50 
ПКУ платник повинен подати уточнюючу 
податкову декларацію з плати за 
землю (земельний податок та/або 
орендна плата за земельні ділянки 
державної або комунальної власності) та 
провести коригування податкових 
зобов’язань з 01.0.2015 року. 

Одразу ж оговоримося, що в 
попередньому абзаці, ДПІ, скоріш за все, 
мала на увазі 01.07.2015р. 

Продовжено дію валютних обмежень 

НБУ у Постанові  від 03.06.2015р. 
№354 продовжив строк дії вимоги щодо 
обов’язкового продажу 75 відсотків 
надходжень в іноземній валюті із-за 
кордону. 

Розрахунки за операціями з 
експорту та імпорту товарів, передбачені 
в статтях 1 та 2 Закону України «Про 
порядок здійснення розрахунків в 
іноземній валюті», здійснюються у строк, 
що не перевищує 90 календарних днів. 

Уповноважені банки не можуть 
знімати з контролю експортні операції 
клієнтів на підставі документів про 
припинення зобов'язань зарахуванням 
зустрічних однорідних вимог. 

В той же час НБУ підвищив розмір 
граничної суми видачі готівкових коштів у 
національній валюті через каси та 
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банкомати на добу на одного клієнта з 
150 000 до 300 000 гривень. 

Уповноважений банк купує 
іноземну валюту за дорученням клієнта-
резидента (крім фізичної особи), якщо 
такий клієнт на дату подання заяви на 
купівлю іноземної валюти має кошти в 
іноземних валютах, розміщених на 
поточних та депозитних рахунках у цьому 
та/або інших уповноважених банках, у 
сумі меншій, ніж 25000 доларів США (в 
еквіваленті за офіційним курсом гривні до 
відповідних валют). 

Постанова набирає чинності з 04 
червня 2015 року і діє до 03 вересня 2015 
року включно. 

Підвищено поріг для отримання акту 
цінової експертизи 
Держзовнішінформу 

НБУ у Постанові  від 03.06.2015р. 
№355 підвищив з 25 000 до 50 000 євро 
поріг для необхідності отримання акту 
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, з 
метою проведення розрахунків з 
постачальниками вказаних послуг. 

Скасовано ВЗ з операцій з 
купівлі/продажу валюти 

Законом від 12.05.2015р. №381-
VIII «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо військового збору» 
з 11.06.2015р. скасовується 1,5% 
військовий збір з доходів громадян від 
операції з купівлі/продажу валюти.  

Щодо застосування РРО при продажу 
товарів (послуг) через Інтернет 

ДФС у роз’ясненні від 8 червня 
2015 року нагадала, що пунктом 2 статті 
3 Закону про РРО передбачено, що СГ, 
які здійснюють розрахункові операції в 
готівковій та/або безготівковій формі, 

зобов’язані видавати особі, яка отримує 
або повертає товар, отримує послугу або 
відмовляється від неї, включаючи ті, 

замовлення або оплата яких 
здійснюється з використанням мережі 
Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в 
обов’язковому порядку розрахунковий 

документ встановленої форми на 
повну суму проведеної операції. 

Так, наприклад, громадянином у 
інтернет-магазині було замовлено 
кондиціонер для власних потреб. За 
умовами договору доставку товару 
забезпечує продавець. 

У цьому випадку інтернет-магазин 
зобов’язаний забезпечити видачу 
покупцеві розрахункових документів 
(чеків), які підтверджують сплату 
громадянином коштів за реалізований 
йому інтернет-магазином кондиціонер. 
При цьому, є два способи видачі 
громадянину такого розрахункового 
документу (чеку). 

Перший спосіб передбачає видачу 
громадянину розрахункового документу 
(чеку) за допомогою кур’єрської служби, 
яка може бути як сторонньою 
організацією, так і структурною одиницею 
інтернет-магазину. 

Інший спосіб видачі громадянину 
розрахункового документу (чеку) - 
пробиття його через зареєстрований на 
інтернет-магазин портативний РРО при 
передачі громадянину придбаного 
кондиціонеру та сплаті ним коштів за його 
придбання. 

Приклад 2. 

Громадянином у розробника 
замовлено комп’ютерну програму. За 
умовами договору доставка та установка 
такої програми здійснюється через 
мережу Інтернет. Також через Інтернет у 
безготівковій формі проводиться сплата 
коштів за її отримання (шляхом 
перерахування коштів з розрахункового 
рахунку на розрахунковий рахунок). 

У цьому випадку, враховуючи що 
розрахунки здійснювались у безготівковій 
формі (наприклад, за допомогою 
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платіжних карт MasterCard, Visa), РРО 
не застосовується. 

Мобілізаційні питання 

З 11.06.2015р. до КЗПП внесено 
зміни ЗУ від 14.05.2015 №433-VIII. 

Так, відтепер зберігаються місце 
роботи, посада і компенсується із 
бюджету середній заробіток на 
підприємстві і для призовників-
строковиків. 

Збереження посади та виплата 
середнього заробітку з подальшою 
компенсацією з бюджету передбачається 
мобілізованим на особливий період 
працівникам, працівникам призваними на 
строкову військову службу та 
працівникам, прийнятими на військову 
службу за контрактом, в т.ч. 
демобілізованим.  

Раніше компенсація з бюджету 
здійснювалась лише для мобілізованих 
працівників. Строковикам взагалі 
середній заробіток не виплачувався, вони 
підлягали звільненню. Демобілізованим 
контрактникам роботодавець платив 
середній заробіток за власний кошт без 
компенсації. 

Тепер такі «пільги» зберігаються 
за працівниками до закінчення 
особливого періоду або до дня фактичної 
демобілізації (закінчення строку 
контракту). Раніше такий період 
обмежувався роком. 

Варто зауважити, що зміни до ПКУ 
та Закону про ЄСВ внесені не були. Тому, 
на нашу думку, підстав для звільнення 
компенсаційних виплат для працівників 
інших, ніж мобілізовані, від 
оподаткування немає. 

Розрахунок рентабельності для ТЦО 

Відповідно до підпункту пп.39.3.2.3 
ПКУ КМУ Постановою від 4 червня 
2015р. №381 затвердив Порядок 
розрахунку діапазону  
цін (рентабельності) та медіани такого 
діапазону для цілей трансфертного 
ціноутворення. 

Постанова КМУ від 17 жовтня 
2013р. №763 «Про затвердження 
Порядку розрахунку та застосування 
ринкового діапазону цін і ринкового 
діапазону рентабельності для цілей 
трансфертного ціноутворення» втратила 
чинність. 

Щодо джерел для встановлення 
відповідності умов контрольованої 
операції принципу "витягнутої руки" 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо платник 
податків з метою встановлення 
відповідності умов контрольованої 
операції принципу "витягнутої руки" за 
методами, визначеними п.39.3 ПКУ, 
використав джерела інформації, 
передбачені пп.39.5.3.1 ПКУ, 
контролюючий орган використовує ті 
самі джерела інформації, якщо не 
доведено, що інші джерела інформації 
дають можливість отримати вищий рівень 
зіставності комерційних та фінансових 
умов операцій (пп.39.5.3.2 ПКУ). 

Для зіставлення з метою 
оподаткування умов контрольованих 
операцій з умовами неконтрольованих 
операцій контролюючий орган не має 
права використовувати інформацію, 
яка не є загальнодоступною (зокрема 
інформацію, доступ до якої наявний 
тільки у органів державної влади) 
(пп.39.5.3.3 ПКУ). 

Аудиторам необхідно стати на облік як 
суб’єктам первинного фінмоніторингу 

 МФУ нагадало листом від 
28.05.2015р. №31-11010-08-10/17417, що 
згідно із ч. 1 ст. 8 Закону України №1702-
VII аудитори та аудиторські фірми є 
спеціально визначеними суб'єктами 
первинного фінансового моніторингу, 
якщо вони задіяні у фінансовій операції 
для свого клієнта щодо:        - купівлі-
продажу нерухомості;        - управління 
активами клієнта;        - управління 
банківським рахунком або рахунком у 
цінних паперах;        - залучення коштів 
для утворення юридичних осіб, 
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забезпечення їх діяльності та управління 
ними;        - утворення юридичних осіб, 
забезпечення їх діяльності (включаючи 
аудит) чи управління ними, а також 
купівлі-продажу юридичних осіб 
(корпоративних прав).         

На виконання п.1 ч.2 ст.6 Закону 
України №1702-VII такі суб'єкти 
зобов'язані стати на облік у спеціально 
вповноваженому органі — Державній 
службі фінансового моніторингу України 
як суб'єкти первинного фінансового 
моніторингу не пізніше дня встановлення 
ділових відносин із клієнтом (проведення 
фінансової операції) у випадках, 
визначених ст.8 ЗУ №1702-VII. 

Щодо виплат мобілізованим 

Мінсоцполітики у Листі від 
22.05.2015р. №7551/0/14-15/13 
зауважило, що відповідно до Порядку 
виплати компенсації підприємствам, 
установам, організаціям у межах 
середнього заробітку працівників, 
призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період, затвердженого 
постановою КМУ від 4 березня 2015р. 
№105, виплату працівникам 
середнього заробітку здійснюватиме 
підприємство. Компенсація 
підприємствам витрат на виплату 
середнього заробітку працівникам 
здійснюватиметься Міністерством 
соціальної політики шляхом 
перерахування коштів на зазначені цілі 
обласним департаментам соціального 
захисту, які, в свою чергу, 
перераховуватимуть їх в районні (міські) 
управління, а вони - підприємствам. 

Звіти про фактичні витрати на 
виплату середнього заробітку 
працівникам підприємство подає за 
кожний місяць окремо, починаючи з січня 
2015 року. 

Як бачимо, Мінсоцполітики, на 
відміну від контролюючих органів, 
закликає роботодавців виплачувати 
кошти мобілізованим, не чекаючи 
компенсації з бюджету. 

Щодо нарахування лікарняних 
демобілізованим 

Мінсоцполітики у Листі від 
21.05.2015р. №319/18/99-15 зазначило, 
що у разі відсутності у розрахунковому 
періоді у демобілізованої застрахованої 
особи ЗП для обчислення середньої ЗП 
для розрахунку допомоги по тимчасовій 
непрацездатності може бути застосовано 
пункт 10 Порядку обчислення середньої 
заробітної плати (доходу, грошового 
забезпечення) для розрахунку виплат за 
загальнообов'язковим державним 
соціальним страхуванням, затвердженого 
постановою КМУ від 26.09.2001 р. N 
1266, згідно із яким середня ЗП для 
розрахунку страхових виплат 
визначається виходячи з місячної 
тарифної ставки (посадового окладу), 
встановленої працівникові на момент 
настання страхового випадку. 

Це пов’язано з тим, що виплати за 
період коли особа не працювала та за 
нею зберігався середній заробіток (ст.119 
КЗПП) не включаються до розрахунку 
допомоги по тимчасовій 
непрацездатності. 

Роздруківка електронного авіаквитка 
не є розрахунковим документом 

Відповідне роз’яснення було 
розміщене контролюючими органами у 
ресурсі ЗІР. 

Репатріація при оплаті реклами 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що відповідно до 
пп.141.4.6 ПКУ резиденти, які здійснюють 
виплати нерезидентам за виробництво 
та/або розповсюдження реклами, під час 
такої виплати сплачують податок за 
ставкою 20 відсотків суми таких виплат за 
власний рахунок. 

Отже, резиденти, які здійснюють 
виплати нерезидентам за виробництво 
та/або розповсюдження реклами, під час 
такої виплати сплачують податок за 
ставкою 20 відсотків суми таких виплат за 
власний рахунок, звільнення 



 
  

  

17 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Червень 2015 

 

(зменшення) суми такого податку 
чинним законодавством не 
передбачено. 

Повідомлення про прийняття 
працівника на роботу 

27.06.2015 року опубліковано 
Постанову КМУ «Про порядок 
повідомлення Державній 
фіскальній службі та її територіальним 
органам про прийняття працівника на 
роботу» від 17.06.2015 № 413. 

Постановою встановлена форма 
повідомлення органів ДФС про прийняття 
на роботу нового працівника. 

Нагадуємо, що повідомлення 
подається до територіальних органів 
Державної фіскальної служби за місцем 
обліку їх як платника єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування до початку роботи 
працівника за укладеним трудовим 
договором одним із таких способів: 

 засобами електронного 
зв’язку з використанням електронного 
цифрового підпису відповідальних осіб 
відповідно до вимог законодавства у 
сфері електронного документообігу та 
електронного підпису; 

 на паперових носіях разом 
з копією в електронній формі; 

 на паперових носіях, якщо 
трудові договори укладено не більше ніж 
із п’ятьма особами. 

Варто зауважити, що Постанова 
була опублікована частково – відсутній 
сам бланк повідомлення, через що деякі 
спеціалісти вважають, що без повного 
опублікування тексту Постанови вона не 
може вступити в дію. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Запис у КОРО олівцем не вважається 
неоприбуткуванням готівки 

ВАСУ в Ухвалі від 05.02.2015 
№К/800/20487/13 дійшов висновку про те, 
що проведення розрахункових операцій 
через РРО, щоденне друкування 

фіскальних звітних чеків та їх зберігання 
у КОРО є свідченням того, що готівкові 
кошти оприбутковані, оскільки їх рух 
відображено в фіскальній пам’яті РРО, 
роздруковано та вклеєно відповідний Z-
звіт.        

 Натомість, щоденний запис про 
рух готівки та суми розрахунків у КОРО — 
це лише звіт про фактичне надходження 
готівкових коштів до каси. Відсутність 
такого запису в КОРО за наявності у ній 
відповідних розрахункових документів та 
відображення надходжень цієї готівки у 
касовій книзі підприємства чи наявність 
такого запису, зробленого олівцем, а не 
кульковою ручкою, не свідчить про факт 
ненадходження грошових коштів до каси, 
її неоприбуткування, а означає лише 
порушення порядку ведення КОРО. 

Чинне законодавство України не 
передбачає, що наявність запису у КОРО 
олівцем при наявності прибуткового 
касового ордеру, фіскальних звітних чеків 
є однозначним підтвердженням факту 
неоприбуткування коштів. 

Щодо формування ПК з ПДВ на основі 
тимчасових МД 

ВСУ розглянув судову справу 
стосовно неоднакового застосування 
норм матеріального права судом 
касаційної інстанції в спорах про 
завищення платником податків показників 
податкового кредиту з ПДВ, 
сформованого на підставі тимчасових 
митних декларацій. 

ВСУ став на сторону фіскальних 
органів та встановив, що платники 
податку не мають право на формування 
податкового кредиту з податку на додану 
вартість на підставі вказаних декларацій. 

Платникам ПДВ, які включили 
суми ПДВ до складу податкового кредиту 
на підставі тимчасової декларації, а дата 
митної декларації, яка заповнена в 
звичайному режимі складена в іншому 
звітному періоді, необхідно внести зміни 
до податкової звітності, а саме: 

- в декларації з ПДВ зменшити 
суму податкового кредиту на суму 
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податку, який включено на підставі 
тимчасової декларації та сплатити суму 
податку разом із штрафними санкціями 
(3%) до подання такого уточнюючого 
розрахунку;         

- збільшити суму податкового 
кредиту в періоді, коли була складена 
митна декларація форми ІМ 40.        У 
іншому випадку, фіскальні органи під час 
проведення перевірок здійснять 
відповідні донарахування самостійно, але 
в такому випадку штраф буде складати 
25% від суми неправомірно 
сформованого податкового кредиту. 

Враховуючи ж рішення ВСУ, тепер 
фіскальні органи можуть відкликати свій 
попередній лист, або просто видати 
новий лист, яким встановити, що 
платники не можуть використовувати 
тимчасові декларації для формування 
податкового кредиту. Також, швидше за 
все, буде дано «рознарядку» перевірити 
усі підприємства, які таким чином діяли, в 
тому числі на підставі листа податкової, 
та застосувати до них штрафи. 
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