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Зміни до ПКУ щодо СЕА ПДВ 

Зміни до ПКУ щодо СЕА ПДВ 

29.07.2015р. набрав чинності 
Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
удосконалення адміністрування податку 
на додану вартість» №643-VIII від 
16.07.2015р. Законом, зокрема: 

1. уточнено, що штрафи за 
ст.1201 ПКУ застосовуються у разі 
несвоєчасної реєстрації ПН та РК, що 
підлягають наданню покупцеві. 

2. уточнено, що штрафи за 
ст.1201 ПКУ застосовуються до платників, 
на яких законодавством покладено 
обов’язок реєстрації ПН та РК.  

3. штрафи за п.1201.1 ПКУ 
застосовуються за несвоєчасну 
реєстрацію ПН, складених після 
01.10.2015р. (50 % штрафу залишилось). 

4. для ПН, складених з 01.07 
по 30.09, не діє стандартний строк 
реєстрації – 15 к.д. Натомість такі ПН, що 
складаються з 1-го по 15-те число 
відповідного місяця, мають бути 
зареєстровані до кінця місяця. ПН, що 
складаються з 16-го по кінець  місяця, 
мають бути зареєстровані до 15-го числа 
включно наступного місяця. 

5. передбачено розробку 
порядку накладення штрафів за ст. 1201 
ПКУ. 

6. з 4-го робочого дня після 
набрання чинності Законом (29.07) 
реєстрація ПН та РК, складених до 
01.07.2015р., не обмежується 
реєстраційною сумою. 

7. у п.198.1, 198.2 та 198.3 
ПКУ «право» платника на віднесення сум 
ПДВ до ПК змінено на обов’язок (за 
контекстом). 

8. у разі нарахування ПЗ 
відповідно до п.198.5 ПКУ платник має 
скласти зведену ПН не пізніше 
останнього дня звітного (податкового) 
періоду і зареєструвати її в ЄРПН. 

9. у п.198.5 уточнено, що ПЗ 
мають нараховуватися за операціями, 
здійсненими до 01.07.2015р., лише у разі 
визнання платником ПК за такими 
операціями. 

10. право на включення ПК за 
зареєстрованою ПН зберігається за 
платником протягом 365 днів з дати її 
виписки (п.198.6 ПКУ). 

11. при визнанні ПЗ за п.199.1 
ПКУ платник має скласти та 
зареєструвати не пізніше останнього дня 
звітного періоду зведену ПН на 
загальну суму частки. 

12. з п.199.4 ПКУ виключено 
норму, відповідно до якої платник мав 
здійснювати перерахунок частки 
використання необоротних активів в 
оподатковуваних операціях за 
підсумками одного, двох і трьох 
календарних років, що настають за 
роком, в якому вони почали 
використовуватися (введені в 
експлуатацію). Натомість у п.44 
підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ вказано, що 
такий перерахунок продовжує 
здійснюватися за НА, що були придбані 
до 01.07.2015р. 

13. с\г підприємствам, що 
використовують спецрежим, в СЕА ПДВ 
додатково відкриваються рахунки для 
перерахування коштів на їх спецрахунки. 

14. станом на третій робочий 
день після набрання чинності Законом 
(29.07) реєстраційна сума обнуляється, 
крім значень складових  SНаклОтр, 
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SМитн, SНаклВид, що були сформовані з 
01.07.2015р. 

15. реєстраційна сума 
обчислюється з 1 липня 2015р. До 
показників SНаклОтр та SНаклВид 
включається РК, складені та 
зареєстровані після 01.07 до ПН, 
складених до 01.07, що підлягали 
наданню покупцям. 

16. з п.201.1 ПКУ прибрано 
обов’язок продавця надавати ПН 
покупцеві. 

17. з переліку обов’язкових 
реквізитів ПН виключено 
місцезнаходження юридичної особи - 
продавця або податкова адреса фізичної 
особи - продавця, зареєстрованої як 
платник податку, та  вид цивільно-
правового договору. 

18. права на ПК не дає ПН, 
виписана з порушенням порядку 
заповнення обов’язкових реквізитів, 
передбачених п.201.1 ПКУ. 

19. з п.201.4 ПКУ виключено 
норму, відповідно до якої платники, які 
постачають електричну енергію, 
складають податкові накладні 
щодекадно. Натомість платникам надано 
право у разі здійснення ритмічного або 
безперервного постачання складати по 
одній зведеній ПН вкінці місяця на 
кожного покупця-платника податку та 
одну загальну зведену ПН - на всіх 
покупців-неплатників, виходячи з 
загального обсягу постачання за місяць. 
Якщо протягом місяця обсяг постачання 
менший за суму коштів, що надійшли в 
рахунок його оплати, на суму авансу 
складається ПН у загальному порядку. 
Також визначено порядок складення ПН 
за щоденними підсумками операцій. 

20. збільшено строк дії права 
платника на подання скарги на 
постачальника з 60 до 365 днів. 

21. штрафи та пеня за 
порушення строків сплати ПЗ з ПДВ не 
застосовуються, якщо на рахунку в СЕА 
ПДВ достатньо коштів для покриття 
узгоджених зобов’язань. 

22. якщо контролюючий орган 
виявить завищення від’ємного 
значення, яке залишилось 
непогашеним на 01.07.2015р., що 
призвело до завищення реєстраційної 
суми, до платника застосовуються, крім 
штрафів, передбачених ст.123 ПКУ, 
застосовується штраф у розмірі 10% 
суми завищення такого від’ємного 
значення. Реєстраційна сума 
зменшується на підставі ППР. Зміни 
діють з 01.08.2015р. 

23. якщо за результатами 
червня 2015р. платник задекларує 
від’ємне значення (рядок 19 декларації), 
таке від’ємне значення може бути 
задеклароване ним до БВ або в 
погашення податкового боргу без 
обмежень реєстраційною сумою (п.43 
підр.2 р. ХХ ПКУ). 

24. заборонено накладення 
арешту на кошти, які знаходяться на 
електронних рахунках платників. 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо представництв нерезидентів 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що представництва 
нерезидентів, у тому числі і 
представництва, які провадять 
господарську діяльність в Україні, не 
можуть бути зареєстровані як 
неприбуткові установи та організації і 
відповідно не вносяться до Реєстру 
неприбуткових установ або організацій. 

Разом з цим, представництва 
нерезидентів, що не провадять 
господарську діяльність в Україні, і при 
цьому не підпадають під визначення 
"постійне представництво", наведене у 
пп.14.1.193 ПКУ, не є платниками податку 
на прибуток з числа нерезидентів. 
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Щодо обліку недоамортизованої 
частини ремонту орендованого ОЗ по 
закінченню договору оперативної 
оренди 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
зауважили, що затрати орендаря на 
поліпшення об'єкта операційної оренди 
(модернізація, модифікація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), що 
приводять до збільшення майбутніх 
економічних вигод, які первісно 
очікувалися від його використання, 
відображаються орендарем як капітальні 
інвестиції у створення (будівництво) 
інших необоротних матеріальних 
активів. Такі затрати зараховуються до 
складу основних засобів як первісна 
вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 
класифікації основних засобів, наведеної 
в п. 7 Методичних рекомендацій №561. 

Таким чином, при визначенні 
фінансового результату до 
оподаткування у витратах 
враховується недоамортизована 
частина ремонту орендованого 
основного засобу по закінченню 
договору оперативної оренди. 

При цьому при визначенні об'єкта 
оподаткування платник податку - орендар 
на підставі положень абз. четвертого п. 
138.1 та абз. третього п. 138.2 ПКУ має 
збільшити ФР на суму 
недоамортизованої частини витрат на 
ремонт/поліпшення орендованих 
основних засобів, визначеної відповідно 
до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, та зменшити ФР 
на суму недоамортизованої частини 
витрат на ремонт/поліпшення 
орендованих основних засобів, 
визначеної з урахуванням положень 
ст.138 ПКУ. 

Повернена ПФД включається до 
витрат 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що починаючи з 
01.01.2015 проводиться зменшення 
фінансового результату на суму 

поверненої поворотної фінансової 
допомоги, отриманої платником податку 
до 01.01.2015 від осіб, які не є 
платниками податку на прибуток або 
мають пільги з цього податку, та 
включеної до складу доходу при 
визначенні об’єкту оподаткування на 
прибуток до цієї дати. 

Така ж думка викладена у Листі від 
18.06.2015р. №12810/6/99-99-19-02-02-
15. 

Відповідальність у разі несплати або 
несвоєчасної сплати АВ при виплаті 
дивідендів 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
зауважили, що при нарахуванні 
суми	  дивідендів, призначених для 
виплати власникам корпоративних прав, 
платник податків повинен 
нарахувати	  авансовий внесок на суму 
таких	  дивідендів за встановленою 
ставкою і внести його до бюджету до/або 
під час такої виплати.  

У разі ненарахування, 
неутримання та/або несплати 
(неперерахування),	  авансового внеску до 
бюджету до/або одночасно з 
виплатою	  дивідендів до платників 
застосовується відповідальність у вигляді 
штрафів, передбачених ст.127 ПКУ, та 
пені відповідно до ст.	  129 ПКУ. 

Відповідальність за несплату АВ з 
податку на прибуток у 2015 році 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
зауважили, що норма п. 31 підр. 10 розд. 
XX "Перехідні положення" ПКУ не 
розповсюджується на застосування 
штрафних санкцій за несплату авансових 
внесків з податку на прибуток. 

Так, за несплату авансових 
внесків з податку на прибуток у 2015 році 
до платників податків застосовується 
відповідальність у вигляді штрафів, 
передбачених п.126.1 ПКУ, та пені 
відповідно до пп.129.1.1 ПКУ. 
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Об’єднано коди бюджетної 
класифікації з податку на прибуток та 
авансових внесків 

Відповідний наказ МФУ 
затверджено  20 липня 2015 року під 
номером 651. 

Щодо подачі декларації за півріччя 

ДФС у Листі  від 29.07.2015р. 
№27719/7/99-99-19-02-01-17 закликала 
платників податку подати декларації з 
податку на прибуток за перше півріччя 
2015р. (у разі необхідності) за чинною 
формою, затвердженою наказом 
Міністерства доходів і зборів України від 
30.12.2013 № 872. 

При цьому ДФС зауважила, що до 
такої декларації на підставі положень 
п.46.4 ПКУ платнику необхідно подати 
проект декларації, розміщеної на веб-
порталі ДФС, як додаток до неї.	  

Податок на додану вартість 

Пояснення щодо оновлень СЕА ПДВ 

ДФС у зв’язку з нововведеннями 
опублікувала План заходів ДФС для 
забезпечення реалізації норм Закону 
України № 643-VІІІ з удосконалення СЕА. 

Так, 2 серпня 2015 року о 23 
годині 00 хвилин  буде призупинено 
роботу Єдиного вікна подання 
електронної звітності в частині 
реєстрації ПН і РК та прийняття 
податкової звітності для проведення 
технічних робіт. Функціонування ЄРПН 
та прийом декларацій буде відновлено не 
пізніше 00 годин 00 хвилин 04 серпня 
2015 року.	  

З 00 годин 00 хвилин 3 серпня 
2015 буде проведено  обнулення суми 
податку, на яку платник має право 
зареєструвати ПН/РК в ЄРПН (ΣНакл), 
сформовану відповідно до пункту 2001.3 
та пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ 
«Перехідні положення» ПКУ, та значення 
усіх її складових, визначених ПКУ, крім 

показників ΣНаклОтр,, Σ Митн та 
Σ НаклВид,, що були сформовані, 
починаючи з 1 липня 2015 року. 

Протягом 3 серпня 2015 року 
сума ΣНакл зареєстрованим платникам 
податку збільшиться на: 

• суму середньомісячного 
розміру сум ПДВ, задекларованих 
платником до сплати до бюджету та 
погашених або розстрочених за останні 
12 звітних місяців/ 4 квартали 
(Σовердрафт); 

• суму помилково та/або 
надміру сплачених грошових зобов'язань 
з ПДВ станом на 01.07.2015 (ΣПерепл); 

• суму від’ємного значення 
податку, непогашеного станом на 
01.07.2015 та задекларованого 
платником у рядках 24 та 31 податкової 
декларації з ПДВ за червень 2015 року; 

• суму залишків коштів на 
електронних рахунках платників у СЕА 
ПДВ станом на початок робочого дня 3 
серпня 2015 року за вирахуванням сум, 
заявлених платником у складі податкової 
звітності з податку за звітний 
(податковий) період за червень 2015 року 
до перерахування з електронного 
рахунку до бюджету в рахунок сплати 
податкових зобов’язань з податку та/або 
на поточний рахунок платника відповідно 
до пункту 2001.6 ПКУ,  також така сума 
зменшується на суму податкових 
зобов’язань, задекларованих платником 
за звітний (податковий) період за червень 
2015 року/II квартал 2015 року. 

На кінець третього робочого дня 
після дня набрання чинності Законом 
№643 сума податку, на яку платник має 
право зареєструвати ПН/РК в ЄРПН 
(ΣНакл),   буде обрахована на підставі 
оновлених значень усіх її складових та 
інших показників, які згідно з вимогами 
пункту 34 підрозділу 2 розділу XX 
"Перехідні положення" ПКУ враховуються 
під час обрахунку суми податку, 
обчисленої за формулою, визначеною 
пунктом 2001.3 ПКУ. 
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Починаючи з 04.08.2015 
реєстрація в ЄРПН ПН та РК, 
складених  до 1 липня 2015 року, 
здійснюватиметься без обмеження 
сумою ΣНакл. 

Щодо обов’язкових реквізитів ПН 

ДФС у Листі   від 29.07.2015р. 
№27651/7/99-99-19-03-02-17 вказала, що 
з 29.07.2015р. у ПН не обов’язково 
зазначати наступні реквізити: 

• місцезнаходження (податкова 
адреса продавця);        

• місцезнаходження (податкова 
адреса покупця);         

• номер телефону (продавця та 
покупця);         

• вид цивільно-правового 
договору, його номер та дата;        

• форма проведених 
розрахунків.        

 При цьому наявність чи 
відсутність у ПН/ РК заповнених полів 
реквізитів заголовної частини, які не є 
обов’язковими, не може бути 
підставою для виключення такої ПН / 
РК зі складу податкового кредиту, 
якщо немає інших підстав для його 
зменшення. 

Помилково виписана ПН 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що у випадку 
помилкового складання ПН на операцію з 
постачання товарів/послуг (складення 
двох ПН на одну операцію з постачання 
товарів/послуг) та реєстрації їх в ЄРПН, 
платник податку, з метою виправлення 
допущеної помилки, має право скласти 
РК до помилкової (другої) ПН. Такий РК 
підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем 
(отримувачем) товарів/послуг, з 
дотриманням термінів реєстрації, 
визначених п.198.6 ПКУ. 

Щодо права на ПК 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що реалізувати право 

на формування податкового кредиту 
покупець - платник ПДВ може лише після 
складання податкової накладної 
постачальником - платником ПДВ, 
зокрема, в момент відвантаження товарів 
та реєстрації цієї податкової накладної в 
ЄРПН, але не раніше отримання права 
власності на такий товар. 

 

Щодо імпортного ПК 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
зауважили, що враховуючи те, що сума 
ПДВ, яка сплачується на митниці при 
імпорті товарів, основних фондів, 
визначається виходячи із їх митної 
вартості, платник податку має право 
віднести до податкового кредиту суми 
ПДВ, сплачені у зв'язку з імпортом 
товарів, основних фондів, виходячи з 
їх митної вартості. 

Продаж майна в Криму 

ДФС у Листі від 28.05.2015р. 
№11250/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 
що при здійсненні платниками податку 
операцій з відчуження об'єкта нерухомого 
майна, місцем розташування яких 
відповідно до пунктів 186.2 - 186.4 ПКУ є 
територія ВЕЗ "Крим", ПДВ не 
справляється, тобто за цими операціями 
у резидента - платника ПДВ не виникає 
об'єкт оподаткування ПДВ (незалежно 
від того, хто є покупцем - резидент чи 
нерезидент). 

Водночас пунктом 198.5 ПКУ 
визначено, що платник податку 
зобов'язаний нарахувати податкові 
зобов'язання виходячи з бази 
оподаткування, визначеної відповідно до 
пункту 189.1 ПКУ, за 
товарами/послугами, необоротними 
активами, під час придбання або 
виготовлення яких суми податку були 
включені до складу податкового кредиту, 
у разі якщо такі товари/послуги, 
необоротні активи починають 
використовуватися, зокрема, у 
неоподатковуваних операціях. 
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Щодо обкладення ПДВ операцій з 
надання права на використання 
програмного забезпечення на умовах 
ліцензійного договору 

ДФС у Листі від 27.05.2015р. 
№11175/6/99-99-19-03-02-15 зауважила 
на тому, що якщо згідно з умовами 
ліцензійного договору передбачено 
надання ліцензіату права на 
використання програмного забезпечення 
без можливості продажу такого 
програмного забезпечення або 
здійснення відчуження в інший спосіб 
та/або умови використання не 
обмежені функціональним 
призначенням програмного 
забезпечення і його відтворення не 
обмежене кількістю копій, необхідних 
для такого використання (використання 
"кінцевим споживачем"), то отримання 
ліцензіаром платежу від ліцензіата як 
винагороди за надання вказаного права 
для цілей оподаткування ПДВ 
визначається як роялті та відповідно 
така операція не є об'єктом 
оподаткування ПДВ. 

Якщо згідно з умовами 
ліцензійного договору передбачено 
надання ліцензіату права на 
використання програмного забезпечення 
з можливістю продажу такого 
програмного забезпечення або 
здійснення відчуження в інший спосіб, 
та/або умови використання обмежені 
функціональним призначенням такого 
програмного забезпечення і його 
відтворення обмежене кількістю копій, 
необхідних для такого використання 
(використання "кінцевим споживачем"), 
то отримання ліцензіаром платежу від 
ліцензіата як винагороди за надання 
вказаного права не буде вважатися 
роялті та відповідно на таку операцію 
поширюватиметься режим звільнення 
від оподаткування ПДВ згідно з пунктом 
261	  підрозділу 2 розділу XX ПКУ. 

 
 

Експорт за договором комісії 

Контролюючі органи зазначили, 
що   експорт товарів із залученням 
комісіонера не впливає на порядок 
визначення податкових зобов'язань з 
ПДВ.         

Право на застосування нульової 
ставки ПДВ і, відповідно, на 
отримання бюджетного 
відшкодування має продавець 
експортної продукції – її власник. 

Щодо обкладення ПДВ операцій з 
надання нерезидентом доступу до 
інформаційного продукту на веб-сайті 

ДФС у Листі від 10.04.2015р. 
№7695/6/99-99-19-03-02-15 зазначила на 
тому, що надання доступу до 
глобальних інформаційних мереж 
передбачає надання доступу до 
інформаційних ресурсів та продуктів, які 
знаходяться на веб-сайтах, через 
іноземні та міжнародні мережі передачі 
даних, у тому числі мережу Інтернет. 

Таким чином, при визначенні місця 
постачання послуги з надання доступу до 
інформаційних продуктів, які знаходяться 
на веб-сайтах, через мережу Інтернет, 
слід застосовувати положення підпункту 
"д" п.186.3 ПКУ. 

Так, пп."д" п.186.3 ПКУ визначено, 
що місцем постачання 
телекомунікаційних послуг, а саме: 
послуг, пов'язаних з передаванням, 
поширенням або прийманням сигналів, 
слів, зображень та звуків або інформації 
будь-якого характеру за допомогою 
дротових, супутникових, стільникових, 
радіотехнічних, оптичних або інших 
електромагнітних систем зв'язку, 
включаючи відповідне надання або 
передання права на використання 
можливостей такого передавання, 
поширення або приймання, у тому числі 
надання доступу до глобальних 
інформаційних мереж, вважається 
місце, в якому отримувач послуг 
зареєстрований як суб'єкт 



 
  

  

8 
	  

Огляд 
законодавства та 
судової практики 
Липень 2015 

 

господарювання або, у разі відсутності 
такого місця, місце постійного чи 
переважного його проживання. 

ПДВ та імпорт за договором комісії 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що дата збільшення 
податкових зобов’язань та 
податкового кредиту платників податку, 
що здійснюють постачання/отримання 
товарів/послуг у межах договорів комісії 
(консигнації), поруки, доручення, 
довірчого управління, інших цивільно-
правових договорів та без права 
власності на такі товари/послуги, 
визначається за правилами, 
встановленими ст.187 і ст.198 ПКУ.         

Отже, під час ввезення 
комісіонером - імпортером платником 
ПДВ на митну територію України товарів 
датою виникнення податкових 
зобов’язань згідно із п.187.8 ПКУ є дата 
подання митної декларації для митного 
оформлення, а датою віднесення сум 
податку до податкового кредиту 
відповідно до п.198.2 ПКУ є дата сплати 
(нарахування) податку за такими 
податковими зобов’язаннями.        

При подальшій передачі 
ввезених товарів комісіонером - 
імпортером комітенту згідно із п.187.1 
ПКУ податкові зобов’язання 
визначаються або на дату 
зарахування коштів від комітента, або 
на дату відвантаження таких товарів 
комітенту. 

Уточнення імпортного ПДВ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що у разі якщо 
платником податку при імпорті товарів, 
основних фондів сплачені суми ПДВ, 
зазначені у митній декларації, 
помилково не були включені до 
складу податкового кредиту, то 
платник податку має можливість суми 
сплаченого ПДВ включити до 
податкового кредиту шляхом подання 

уточнюючого розрахунку (з 
урахуванням строків давності). 

Податок на доходи фізичних осіб 

Щодо посадкового талону 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо відряджена 
особа не надає роботодавцю посадковий 
талон, то сума відшкодованих йому у 
встановленому законодавством порядку 
витрат на придбання електронного квитка 
є об'єктом оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб відповідно до норм 
пп. "г" пп. 164.2.17 ПКУ. 

Єдиний соціальний внесок 

 Коефіцієнт та додаткова база для ЄСВ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що оскільки 
коефіцієнт застосовується до 
нарахованих сум: заробітної плати 
(доходів), винагороди за цивільно-
правовими договорами, допомоги по 
тимчасовій непрацездатності та допомоги 
у зв'язку з вагітністю та пологами, то, у 
разі застосування норми щодо 
визначення бази нарахування ЄСВ із 
розрахунку мінімальної заробітної плати, 
до додаткової бази нарахування 
(різниця між мінімальною та фактично 
нарахованою заробітною платою) 
коефіцієнт не застосовується.  

Пізніше ДФС зауважила, що 
винятком є лікарняні, відпускні та 
допомога у зв'язку з вагітністю та 
пологами. 

Після чого контролюючі органи у 
ресурсі ЗІР повідомили, що при умові, 
якщо хоча б по одній застрахованій 
особі здійснюється донарахування 
сум ЄВ до розміру мінімальної 
заробітної плати, понижуючий 
коефіцієнт страхувальником не 
застосовується взагалі. 
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Як бачимо, логіка податківців 
залишається сумнівною. 

 Кількість ЗО у звіті з ЄСВ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що працівнику чи 
іншій фізичній особі, у зв'язку з 
відпусткою без збереження зарплати, 
перебуванням повний місяць на 
лікарняному, який буде оплачено в 
наступному місяці, чи відсутністю доходу, 
оскільки відпускні були нараховані в 
попередньому місяці, у таблиці 6 звіту з 
ЄСВ зазначається тільки кількість днів. 
Відповідно, до показника "Кількість 
застрахованих осіб у звітному періоді, 
яким нараховані виплати" таблиці 1 
звіту з ЄСВ такі особи не 
включаються. 

Коефіцієнт та «перехідні виплати» 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що з метою 
застосування понижуючого коефіцієнта 
до бази нарахування ЄВ включаються 
доходи, нараховані працівникам за 
декілька місяців (зокрема, відпустка, 
лікарняний, допомога у зв'язку з 
вагітністю та пологами), у звітному 
місяці, в якому були нараховані такі 
доходи. 

Уникнення подвійного оподаткування 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що з метою уникнення 
подвійного нарахування ЄВ фізична 
особа - підприємець, яка виконує 
роботи (надає послуги) відповідно до 
укладених цивільно-правових договорів, 
повинна надати суб'єктам 
господарювання копію документа, що 
підтверджує її державну реєстрацію 
(виписку з Єдиного державного 
реєстру, в якій зазначаються основні 
види діяльності). 

Якщо ж СГ виплачує особі, яка 
займається незалежною професійною 
діяльністю, дохід, безпосередньо 

пов'язаний з такою діяльністю, ЄВ 
суб'єктом господарювання на зазначені 
виплати не нараховується в разі надання 
такою ФО копії повідомлення про 
взяття її на облік в контролюючих 
органах як ФО, яка провадить 
незалежну професійну діяльність. 

 
ІНШЕ 

Затверджено Порядок оплати перших 
п'яти днів тимчасової 
непрацездатності  

Відповідна Постанова КМУ від 26 
червня 2015р. №440 вступила в силу з 
17.07.2015р. 

Щодо плати за землю 

Мінфін у Листі   від 26.05.2015р. 
№31-05130-03-3/17068 роз’яснив деякі 
питання оформлення відносин між 
сторонами, що впливають на сплату 
плати за землю. 

Так,   відповідно до пункту 288.1 
ПКУ підставою для нарахування орендної 
плати за земельну ділянку є договір 
оренди такої земельної ділянки, 
оформлений та зареєстрований 
відповідно до законодавства. При цьому, 
згідно з пунктом 288.4 ПКУ, розмір та 
умови внесення орендної плати 
встановлюються у договорі оренди між 
орендодавцем (власником) та 
орендарем.        Розмір орендної плати за 
земельну ділянку встановлюється у 
договорі оренди у відсотках від її 
нормативної грошової оцінки.  

Таким чином, на у думку МФУ, у 
кожному податковому (звітному) 
періоді розмір орендної плати 
залежить від тієї нормативної 
грошової оцінки, яка є чинною у 
такому періоді, оскільки у договорі 
доцільно визначати розмір відсотка, який 
застосовується до нормативної грошової 
оцінки.         

За відсутності державної 
реєстрації земельна ділянка не може 
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вважатися такою, що знаходиться у 
власності або є орендованою для особи, 
яка фактично використовує таку 
земельну ділянку. 

Пільг із сплати орендної плати 
за землю державної та комунальної 
власності чинним законодавством не 
передбачено. 

Щодо РРО для IBOX 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо платіжні 
термінали та IBOX належать 
банківським установам, то РРО не 
застосовується при виконанні 
банківських послуг з приймання готівки 
для подальшого її переказу на рахунки 
отримувачів. Комерційні агенти банків 
або інші суб'єкти господарювання, які 
здійснюють приймання готівки через 
платіжні термінали та IBOX для 
подальшого переказу на рахунки 
отримувачів, зобов'язані застосувати 
РРО. 

З 01.08.2015р. Австрія не потрапляє в 
перелік країн відповідно до пп. 39.2.1.2 
ПКУ 

Такі зміни внесені 
розпорядженням КМУ від 1 липня 2015 
року N 677-р. 

Затверджено зміни до порядку 
розрахунку середньої ЗП для оплати 
лікарняних 

Постанова КМУ від 26 червня 
2015р. N 439 діє з 04.07.2015р. 

Згідно з Листом ФСС від 
07.07.2015р. №2.4-17-1112 для 
страхових випадків, які настали до 04 
липня 2015 року, обчислення середньої 
заробітної плати для розрахунку 
допомоги за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням у 
зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, 
зумовленими похованням, необхідно 

здійснювати без урахування змін, 
внесених Постановою N 439. 

Серед основних змін: 
розрахунковим періодом є 12 місяців 
перед настанням страхового випадку; до 
розрахунку приймаються календарні дні 
зайнятості; оплаті підлягають календарні 
дні непрацездатності; середньогодинна 
ЗП тепер не розраховується. 

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. 

Постанову опубліковано без 
самого бланку повідомлення. 

Бланк опубліковано лише 
03.07.2015р., тому подавати відповідне 
повідомлення необхідно з 03.07.2015р. 
(хоча не виключена й протилежна думка 
податківців). 

Опубліковано Закон про РРО 

23.07.2015р. опубліковано Закон 
України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
законів України щодо застосування 
реєстраторів розрахункових операцій» 
№569-VІІІ. 

Так, від обов’язку використання 
РРО звільнили платників ЄП другої і 
третьої груп (фізичних осіб - 
підприємців) незалежно від обраного 
виду діяльності, обсяг доходу яких 
протягом календарного року не 
перевищує 1 000 000 гривень. 

СГ тепер не зобов’язані 
забезпечувати зберігання щоденних 
чеків в КОРО. 

Тепер під штраф потрапляє факт 
невідповідності у юридичних осіб на місці 
проведення розрахунків суми готівкових 
коштів сумі коштів, зазначеній у денному 
звіті, більше ніж на 10 відсотків 
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розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої на початок року (раніше 
штрафувалася будь-яка невідповідність). 

Виключено штраф у 
п'ятикратному розмірі вартості 
проданих з порушеннями, 
встановленими підпунктом 1 ст.17 
Закону про РРО, товарів (послуг). 

Тепер перший штраф – 1 гривня 
(як і було), всі наступні - 100 відсотків 
вартості проданих з порушеннями, 
встановленими підпунктом 1 ст.17 Закону 
про РРО, товарів (послуг). 

Скасовано штраф у розмірі 
двадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян - у разі невиконання 
щоденного друку фіскального звітного 
чеку або його незберігання. 

Скасована відповідальність за 
незбереження контрольної стрічки 
протягом трьох років. 

Розмір орендної плати може 
перевищувати 12 відсотків 
нормативної грошової оцінки, якщо 
орендар визначений на конкурентних 
засадах 

Такі зміни вніс до п.288.5 ПКУ ЗУ 
«Про внесення зміни до статті 288 ПКУ 
щодо граничного розміру орендної 
плати» №557-V від 30.06.2015р., що був 
оприлюднений 23.07.2015р. 

Повідомлення про прийняття 
працівника на роботу за договором 
ЦПХ не подається 

Про це повідомили контролюючі 
органи  у ресурсі ЗІР. 

Зміни у Плані рахунків 

МФУ Наказом від 18 червня 2015 
року №573 ввів нові рахунки до Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій. 

Так, з’явився субрахунок 315 
«Спеціальні рахунки в національній 

валюті» призначений для обліку коштів 
на рахунку у СЕА ПДВ, відкритому 
платнику податку в Казначействі, а також 
на інших спеціальних рахунках, відкритих 
у банку та/або органі Казначейства 
відповідно до законодавства, тощо. 

Новий субрахунок 316 
«Спеціальні рахунки в іноземній 
валюті» призначений для обліку коштів в 
іноземній валюті, що підлягають 
розподілу або додатковому 
попередньому контролю, у тому числі сум 
коштів в іноземній валюті, що підлягають 
обов'язковому продажу відповідно до 
законодавства. 

З ПСБО 7 «Основні засоби» 
виключений пункт про можливість 
збільшення первісної (переоціненої) 
вартості ОЗ на суму витрат, пов'язаних з 
поліпшенням та ремонтом об'єкта, 
визначену у порядку, встановленому 
податковим законодавством. 

Мораторій на перевірки 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що норми п. 3 розд. II 
"Прикінцеві положення" Закону України 
від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи» не 
містять посилань на види перевірок, що 
зазначені у ст.75 ПКУ.  

Отже, встановлене обмеження 
стосується всіх видів перевірок, з 
урахуванням дотримання підстав та 
обмежень, встановлених п.3 розд.II 
"Прикінцеві положення" Закону. 

ТЦО 

ДФС у Листі від 07.07.2015р. 
№24525/7/99-99-22-01-02-17 нагадала, 
що пунктом 120.3 ПКУ встановлено, що 
неподання платником податків 
обов'язкової документації про здійснені 
ним протягом року контрольовані 
операції тягне за собою накладення 
штрафу у розмірі три відсотки суми 
контрольованих операцій, щодо яких 
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не була подана документація, визначена 
пп.39.4.8 ПКУ, але не більше 200 розмірів 
мінімальної ЗП за всі незадекларовані 
контрольовані операції. 

Таким чином, штрафна санкція, 
передбачена п.120.3 ПКУ, застосовується 
контролюючим органом до платника 
податків у таких випадках: 

• якщо платник податків не надав 
відповідь на запит згідно з вимогами 
пп.39.4.4 ПКУ. Оскільки документація 
подається платником податків у довільній 
формі, неподанням документації слід 
вважати саме відсутність відповіді 
платника податків на запит ДФС у 
встановлений Кодексом строк; 

• якщо платник надав на перший 
запит документацію, але не в повному 
обсязі, як передбачено пп.39.4.6 ПКУ, 
платнику податків обов'язково 
направляється додатковий запит 
відповідно до вимог пп.39.4.8 ПКУ. У разі 
якщо відповідь на додатковий запит 
не містить обсяг інформації, 
визначеної пп.39.4.6 ПКУ, до платника 
податків застосовується штрафна 
санкція. 

Платник податків повинен надати 
відповідь на запит, надісланий згідно з 
вимогами пп.39.4.8 ПКУ, протягом 10 
календарних днів. При цьому день 
отримання запиту враховується до 
вказаного строку. 

У разі застосування у 2015 році 
штрафної (фінансової) санкції за 
неподання документації щодо 
контрольованих операцій, здійснених 
платником податків у 2013 - 2014 роках, 
застосовується штрафна (фінансова) 
санкція у розмірі, передбаченому п.120.3 
ПКУ, у редакції, чинній на день прийняття 
рішень щодо застосування такої 
штрафної (фінансової) санкції. 

 
 
 

Єдиний податок та вексельна форма 
розрахунків 

ДФС у Листі від 04.06.2015р. 
№5267/Д/99-99-17-02-02-14 повідомила, 
що платники ЄП не можуть 
використовувати векселі в якості 
форми розрахунків. Суб'єкти 
господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері фінансового 
посередництва з використанням векселів, 
не можуть бути платниками ЄП. 

Щодо використання факсиміле 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що приписами 
частини третьої ст. 207 Цивільного 
кодексу України передбачено, що 
використання при здійсненні операцій 
факсимільного відтворення підпису за 
допомогою засобів механічного або 
іншого копіювання, електронно-
цифрового підпису або іншого аналога 
власноручного підпису допускається у 
випадках, встановлених законом, іншими 
актами цивільного законодавства, або за 
письмовою угодою сторін, в якій 
повинні міститися зразки відповідного 
аналога їх власноручних підписів.          

Тобто, використання 
факсимільного відтворення підпису 
при оформленні первинних 
документів за письмовою угодою 
сторін, в якій містяться зразки 
відповідного аналога їх власноручних 
підписів, не порушує законодавства 
України. 
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