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ТЦУ: ЗМІНИ 

12.08.2015 року опубліковано 
Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
трансфертного ціноутворення» від 
15.07.2015р. №609-VIII. 

З 13.08.2015р. у сфері ТЦУ діють 
наступні зміни: 

1. У разі якщо ціни (націнки) 
на товари (роботи, послуги) підлягають 
державному регулюванню згідно із 
законодавством, звичайною вважається 
ціна, встановлена відповідно до правил 
такого регулювання. Якщо на товари, 
роботи, послуги встановлюється 
мінімальна ціна продажу або індикативна 
ціна, звичайною ціною вважається ціна, 
визначена сторонами договору 
(раніше - звичайна ціна за ст.39 ПКУ), 
але не нижче за мінімальну або 
індикативну ціну. 

2. Якщо під час здійснення 
операції обов'язковим є проведення 
оцінки, вартість об'єкта оцінки є 
підставою для визначення звичайної ціни 
для цілей оподаткування без умови про 
неможливість застосування методів 
визначення ціни за ст.39 ПКУ. 

3. Якщо постачання товарів 
(робіт, послуг) здійснюється на підставі 

форвардного або ф'ючерсного контракту, 
звичайною ціною є ціна, яка відповідає 
форвардній або ф’ючерсній ціні на 
дату укладення такого контракту (раніше 
– ринкова ціна). 

4. Контроль ТЦУ не 
поширюється на ПДВ. 

5. Уточнено, що для цілей 
нарахування податку на прибуток 
підприємств контрольованими 
операціями є зовнішньоекономічні 
господарські операції з продажу товарів 
через комісіонерів - нерезидентів. 
(раніше – всі) (пп.39.2.1.1 ПКУ). 

6. Операції з контрагентом, 
зареєстрованим у державі (на території), 
включеній до переліку, затвердженого 
Розпорядженням КМУ від 14 травня 
2015р. № 449-р, визнаються 
контрольованими з дати включення 
держави (території) до такого переліку. 

7. До переліку не 
включаються держави, які не 
розкривають у публічному доступі 
інформацію про структуру власності 
юридичних осіб. 

8. Перелік держав повинен 
публікуватися із зазначенням ставок 
податку на прибуток підприємств 
(корпоративний податок). 

9. Господарською операцією 
для цілей ТЦУ є всі види операцій, 
договорів або домовленостей, 
документально підтверджених або 
непідтверджених, що можуть впливати 
на об’єкт оподаткування податком на 
прибуток підприємств (раніше -
оподатковуваний дохід платника податків 
(пп.39.2.1.4 ПКУ)). 

10. До КО відносяться, 
зокрема, операції з купівлі чи продажу 
корпоративних прав, акцій або інших 
інвестицій, купівлі чи продажу 
довгострокових матеріальних і 
нематеріальних активів (раніше - операції 
з капіталом). 

11. Якщо в ланцюгу 
господарських операцій між платником 
податків і його пов’язаною особою - 
нерезидентом, передбачених 
підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 
підпункту 39.2.1 цього пункту, право 
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власності на предмет такої операції перш 
ніж перейти від платника податків до 
пов’язаної особи - нерезидента (у разі 
експортних операцій) або перш ніж 
перейти від пов’язаної особи - 
нерезидента до платника податків (у разі 
імпортних операцій) переходить до однієї 
або декількох непов’язаних осіб, така 
операція для цілей оподаткування 
податком на прибуток підприємств 
вважається контрольованою операцією 
між платником податків та його 
пов’язаною особою - нерезидентом, якщо 
ці непов’язані особи відповідають 
критеріям, наведеним у пп.39.2.1.5 ПКУ. 

12. Неконтрольовані операції - 
будь-які господарські операції, не 
передбачені підпунктами 39.2.1.1, 
39.2.1.2 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього 
пункту, що здійснюються між 
непов’язаними особами (пп.39.2.1.6 ПКУ). 

13. Господарські операції 
визнаються контрольованими, якщо 
одночасно виконуються такі умови: 

 річний дохід платника 
податків від будь-якої діяльності, 
визначений за правилами 
бухгалтерського обліку, перевищує 50 
мільйонів гривень (за вирахуванням 
непрямих податків) за відповідний 
податковий (звітний) рік; 

 обсяг таких господарських 
операцій платника податків з кожним 
контрагентом, визначений за правилами 
бухгалтерського обліку, перевищує 5 
мільйонів гривень (за вирахуванням 
непрямих податків) за відповідний 
податковий (звітний) рік (пп.39.2.1.7 ПКУ). 

14. Під час визначення рівня 
рентабельності КО можуть бути 
використані фінансові показники, які 
забезпечують встановлення відповідності 
умов КО принципу "витягнутої руки", 
зокрема, але не виключно: 

а) валова рентабельність, що 
визначається як відношення валового 
прибутку до чистого доходу (виручки) від 
реалізації товарів (робіт, послуг), 
розрахованого без урахування акцизного 
податку, мита, ПДВ, інших податків та 
зборів; 

б) валова рентабельність 
собівартості, що визначається як 
відношення валового прибутку до 
собівартості реалізованих товарів (робіт, 
послуг); 

в) чиста рентабельність, що 
визначається як відношення прибутку від 
операційної діяльності до чистого доходу 
(виручки) від реалізації товарів (робіт, 
послуг), розрахованого без урахування 
акцизного податку, мита, податку на 
додану вартість, інших податків та зборів; 

г) чиста рентабельність витрат, 
що визначається як відношення прибутку 
від операційної діяльності до суми 
собівартості реалізованих товарів (робіт, 
послуг) та операційних витрат 
(адміністративних витрат, витрат на збут 
та інших), пов’язаних з реалізацією 
товарів (робіт, послуг); 

ґ) рентабельність операційних 
витрат, що визначається як відношення 
валового прибутку до операційних витрат 
(адміністративних витрат, витрат на збут 
та інших), пов’язаних з реалізацією 
товарів (робіт, послуг); 

д) рентабельність активів, що 
визначається як відношення прибутку від 
операційної діяльності до поточної 
ринкової вартості необоротних та 
оборотних активів (крім поточних 
фінансових інвестицій і грошових коштів 
та їх еквівалентів), що прямо або 
опосередковано використовуються у 
контрольованій операції. У разі 
відсутності необхідної інформації про 
поточну ринкову вартість активів 
рентабельність активів може визначатися 
на основі даних бухгалтерської звітності; 

е) рентабельність капіталу, що 
визначається як відношення прибутку від 
операційної діяльності до капіталу (сума 
необоротних та оборотних активів, крім 
поточних фінансових інвестицій і 
грошових коштів та їх еквівалентів, крім 
поточних зобов’язань) (пп. 39.3.2.5 ПКУ). 

15. Необхідність подання 
інформації про здійснені КО одночасно з 
поданням декларації з податку на 
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прибуток підприємств (додаток до 
декларації) скасована. 

16. Доповнена документація на 
додатковий запит контролюючих органів 
подається протягом 30 к.д. (раніше – 10 
к.д.) (пп.39.4.8 ПКУ). 

17. Податковий контроль за 
встановленням відповідності умов КО 
принципу "витягнутої руки" здійснюється 
шляхом моніторингу КО та проведення 
перевірок платників податків з питань 
повноти нарахування і сплати податків 
під час здійснення КО (пп.39.5.1 ПКУ). 

18. Отримання від платника 
податків звіту про контрольовані операції 
відповідно не є підставою для перевірки 
КО (пп.39.5.2.1 ПКУ). 

19. Штраф за неподання 
(несвоєчасного подання) звіту про 
контрольовані операції становить 300 
розмірів мінімальної ЗП, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) 
року (раніше – 100 мін.ЗП). 

20. Встановлено штраф у 
розмірі 1 відсоток суми КО, 
незадекларованих у поданому звіті про 
КО, але не більше 300 розмірів 
мінімальної ЗП, встановленої законом на 
1 січня податкового (звітного) року, за всі 
незадекларовані КО (раніше – 5%). 

21.  Формування звіту про КО 

та документації з ТЦУ за господарські 
операції, здійснені у 2015 році, 
здійснюється на підставі та з 
урахуванням норм цього Закону. 

 

НЕПРИБУТКОВІ УСТАНОВИ: ЗМІНИ 

12.08.2015 року опубліковано 
Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
оподаткування неприбуткових 
організацій» від 17.07.2015р. №652-VIII. 

З 13.08.2015р. у сфері 
оподаткування НУ діють наступні зміни: 

1. Неприбутковими 
підприємствами, установами та 
організаціями є неприбуткові 
підприємства, установи та організації, які 
не є платниками податку на прибуток 

підприємств відповідно до пункту 133.4 
ПКУ (пп.14.1.121 ПКУ). 

2. НУ подають звіт про 
використання доходів (прибутків) 
неприбуткової організації  у строки, 
передбачені для подання податкової 
декларації з податку на прибуток 
підприємств. 

3. Платник податку, який за 
підсумками першого кварталу (півріччя, 
трьох кварталів) звітного (податкового) 
року не отримав прибуток або отримав 
збиток, має право подати податкову 
декларацію та фінансову звітність за 
перший квартал (півріччя, трьох 
кварталів) звітного (податкового) року та 
не сплачувати авансові внески:  

 за підсумками першого 
кварталу - з червня - грудня звітного 
(податкового) року та січня - травня 
наступного звітного (податкового) року;  

 за півріччя - з вересня - 
грудня звітного (податкового) року та 
січня - травня наступного звітного 
(податкового) року;  

 за три квартали - з грудня 
звітного (податкового) року та січня - 
травня наступного звітного (податкового) 
року.  

ПЗ визначаються на підставі 
поданих податкових декларацій. 

4. НУ є підприємство, що 
одночасно відповідає таким вимогам: 

 утворена та зареєстрована 
в порядку, визначеному законом, що 
регулює діяльність відповідної НУ; 

 установчі документи якої 
містять заборону розподілу 
отриманих доходів (прибутків) або їх 
частини серед засновників (учасників), 
членів такої організації, працівників (крім 
оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), 
членів органів управління та інших 
пов’язаних з ними осіб; 

 установчі документи якої 
передбачають передачу активів одній 
або кільком НУ відповідного виду або 
зарахування до доходу бюджету у разі 
припинення юридичної особи; 
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 внесена контролюючим 
органом до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій. 

5. Доходи НУ 
використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання 
такої НУ, реалізації мети (цілей, завдань) 
та напрямів діяльності, визначених її 
установчими документами. 

6. У разі недотримання НУ 
вказаних вимог, така НУ виключається 
контролюючим органом з Реєстру. 

7. До НУ, що не є 
платниками податку, зокрема, можуть 
бути віднесені: 

 бюджетні установи; 

 громадські об’єднання, політичні 
партії, творчі спілки, релігійні організації, 
благодійні організації, пенсійні фонди; 

 спілки, асоціації та інші об’єднання 
юридичних осіб; 

 житлово-будівельні кооперативи (з 
першого числа місяця, наступного за 
місяцем, в якому відповідно до закону 
здійснено прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом житлового 
будинку і такий житловий будинок 
споруджувався або придбавався 
житлово-будівельним (житловим) 
кооперативом), дачні (дачно-будівельні), 
садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) 
кооперативи (товариства); 

 об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, асоціації 
власників жилих будинків; 

 професійні спілки, їх об’єднання та 
організації профспілок, а також 
організації роботодавців та їх об’єднання; 

 сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи, кооперативні об’єднання 
сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів; 

 інші юридичні особи, діяльність 
яких відповідає вимогам цього пункту. 

8. Платники податку на 
прибуток мають збільшити ФР до 
оподаткування на суму 30 відсотків 
вартості товарів, у тому числі 
необоротних активів, робіт та послуг 
придбаних у НУ, крім випадків, коли сума 
вартості товарів, у тому числі 

необоротних активів, робіт та послуг, 
придбаних у таких організацій, сукупно 
протягом звітного (податкового) року не 
перевищує 50 розмірів мінімальної ЗП, 
встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, та крім бюджетних 
установ. У разі якщо сума операцій 
перевищує 50 розмірів мінімальної ЗП, 
встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року, коригування ФР до 
оподаткування, визначені цим 
підпунктом, проводяться на всю суму 
операцій. 

9. НУ, внесені до Реєстру на 
день набрання чинності Законом, не 
підлягають виключенню з цього Реєстру 
до 1 січня 2017 року. 

10. НУ, внесені до Реєстру на 
день набрання чинності Законом, що 
відповідають вимогам пункту 133.4 ПКУ, 
включаються контролюючим органом до 
нового Реєстру. За бажанням НУ вона 
може подати до контролюючого органу 
копії установчих документів. 

11. НУ, внесені до Реєстру на 
день набрання чинності Законом, що не 
відповідають вимогам пункту ПКУ, з 
метою включення до нового Реєстру 
зобов’язані до 1 січня 2017 року привести 
свої установчі документи у відповідність 
із нормами цього Кодексу та у цей самий 
строк подати копії таких документів до 
контролюючого органу. 

12. НУ, які не привели свої 
установчі документи у відповідність із 
нормами пункту 133.4 ПКУ, після 1 січня 
2017 року виключаються контролюючим 
органом з Реєстру. 

 

ЗМЕНШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ТИСКУ: 
ЗМІНИ ДО ПКУ 

12.08.2015 року опубліковано 
Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
зменшення податкового тиску на 
платників податків» від 17.07.2015р. 
№655-VIII. 

З 01.09.2015р. діють наступні 
зміни: 
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1. Змінено критерії визнання 
безнадійної заборгованості. 

2. Основними засобами для 
цілей ПО вважаються матеріальні активи 
вартістю понад 6 000 грн. 

3. Доповнення до звітності 
також подається в електронній формі. 

4. Платник може надійслати 
декларацію поштою не пізніше ніж за 5 
днів до закінчення граничного строку 
подання податкової декларації. 

5. Індивідуальна податкова 
консультація обов’язково повинна містити 
опис питань, що порушуються платником 
податків, з урахуванням фактичних 
обставин, вказаних у зверненні платника 
податків, обґрунтування застосування 
норм законодавства та висновок з питань 
практичного використання окремих норм 
податкового законодавства. 

6. У разі внесення змін до 
податкової звітності внаслідок 
самостійного виявлення платником 
податку помилок відповідно до статті 50 
ПКУ пеня, передбачена цією статтею, не 
нараховується, якщо зміни до податкової 
звітності внесені протягом 90 
календарних днів, наступних за останнім 
днем граничного строку сплати 
грошового зобов’язання, визначеного 
ПКУ. 

7. Тимчасово, до 31 грудня 
2016 року включно, платникам податків, 
обсяг доходів та/або операцій яких за 
попередній (звітний) рік складав менше 
20 млн гривень, штрафні (фінансові) 
санкції, нараховані на суму податкового 
зобов’язання, яку платник податків 
сплатив без оскарження податкового 
повідомлення-рішення в терміни, 
визначені ПКУ, скасовуються протягом 10 
днів з дня сплати такого податкового 
зобов’язання у порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує 
державну фінансову політику. Зазначена 
норма не застосовується у разі 
повторного протягом року визначення 
контролюючим органом суми податкового 
зобов’язання з одного й того самого 
податку або збору. При цьому у разі 
скасування штрафної санкції відповідне 

сплачене податкове зобов’язання не 
підлягає подальшому оскарженню. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо обліку операцій оперативної 
оренди 

ДФС у Листі від 16.07.201 р. 
№14862/6/99-99-19-02-02-15 зазначила, 
що затрати орендаря на поліпшення 
об'єкта операційної оренди 
(модернізація, модифікація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), що 
приводять до збільшення майбутніх 
економічних вигід, які первісно 
очікувалися від його використання, 
відображаються орендарем як 
капітальні інвестиції у створення 
(будівництво) інших необоротних 
матеріальних активів.  

Згідно з абзацом першим п. 138.1 
та абзацом першим п. 138.2 ст. 138 ПКУ 
ФР до оподаткування збільшується, 
зокрема, на суму нарахованої 
амортизації ОЗ або нематеріальних 
активів відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності та відповідно 
зменшується на суму розрахованої 
амортизації ОЗ або нематеріальних 
активів відповідно до п.138.3 ПКУ. 

Таким чином, при визначенні 
об'єкта оподаткування платник податку - 
орендар на підставі положень абзацу 
першого п.138.1 та абзацу першого 
п.138.2 ПКУ має збільшити ФР на суму 
амортизації витрат на ремонт/поліпшення 
об'єктів операційної оренди, визначеної 
відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, та 
зменшити ФР на суму амортизації витрат 
на ремонт/поліпшення об'єктів 
операційної оренди, визначеної з 
урахуванням положень ст.138 ПКУ. 
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Сплата АВ у серпні 2015р. 

ДФС повідомила, що 
перерахування сум авансових внесків з 
податку на прибуток з терміном сплати у 
серпні 2015 року повинно здійснюватися 
платниками на діючі бюджетні рахунки за 
кодами бюджетної класифікації, 
передбаченими для обліку авансових 
внесків. 

Це пов’язано з тим, що перехід 
органами ДФС на адміністрування 
податку на прибуток без використання 
кодів бюджетної класифікації, 
передбачених для обліку авансових 
внесків з податку на прибуток, потребує 
часу на реалізацію цих змін в 
інформаційній системі служби. 

Роялті 

ДФС у Листі від 18.08.2015р. 
№30644/7/99-99-19-02-02-17 надала 
відповіді на деякі питання стосовно 
визначення поняття «роялті». 

Платіж за програмне забезпечення 
(примірник), придбане для використання 
за функціональним призначенням, 
тобто для кінцевого споживання, 
незалежно у який спосіб воно було 
придбане (на матеріальних носіях чи в 
електронному вигляді через мережу 
Інтернет), не підпадає під визначення 
роялті. 

Податок на додану вартість 

Нарахування ПДВ при списанні ТМЦ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що оскільки 
платником ПДВ здійснюється операція зі 
списання ТМЦ (в тому числі зіпсованих), 
то вони починають 
використовуватись в операціях, що не 
є господарською діяльністю такого 
платника податку. Так як під час 
придбання ТМЦ (в тому числі зіпсованих) 
суми ПДВ були включені до складу 
податкового кредиту, то платник податку 
повинен не пізніше останнього дня 

звітного (податкового) періоду, в 
якому відбувається їх списання, 
здійснити нарахування податкових 
зобов'язань з ПДВ за основною ставкою 
виходячи з вартості придбання таких 
ТМЦ (в тому числі зіпсованих). 

Пізніше контролюючі органи 
додали, що при списанні в межах норм 
природного убутку товарів, при 
придбанні яких суми ПДВ були віднесені 
до податкового кредиту та які втратили 
товарний вигляд, податкові зобов’язання 
платником ПДВ не нараховуються (за 
умови, що вартість таких товарів 
включається до вартості готової 
продукції, яка підлягає 
оподаткуванню). В інших випадках – 
ПДВ нараховується за основною ставкою. 

Особливості заповнення декларацій з 
ПДВ починаючи з липня 2015 

ДФС на своєму сайті розмістила 
інформацію про особливості обліку ПДВ 
та заповнення декларацій з ПДВ 
починаючи з липня 2015. 

Так, з 1 липня 2015 року ПК 
звітного періоду формується платником 
податку з сум ПДВ, нарахованих 
(сплачених) при придбанні товарів/послуг 
незалежно від напряму їх використання 
(в оподатковуваних чи 
неоподатковуваних операціях). 

ПЗ, які платник податку 
зобов'язаний нарахувати згідно з 
пунктами 198.5 та 199.1 ПКУ, вказуються 
в рядку 1.1 декларації, якщо для 
нарахування податкових зобов’язань 
застосовується ставка податку 20 
відсотків, та у рядку 1.2 декларації – 
якщо застосовується ставка 7 відсотків. 

Для нарахування ПЗ у 
відповідності з п.199.1 ПКУ частка 
використання товарів/послуг, 
необоротних активів в 
неоподатковуваних операціях 
визначається по аналогії з правилами, 
встановленими п.199.2 ПКУ для 
визначення частки використання 
товарів/послуг, необоротних активів в 
оподатковуваних операціях. 
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Починаючи з липня 2015 року для 
визначення ПЗ у відповідності з п. 199.1 
ПКУ слід використовувати частку, яка 
визначається як різниця між 100 
відсотками та значенням графи 6 
таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації 
за січень 2015 року. 

 Всі суми ПДВ, нараховані 
(сплачені) при придбанні товарів/послуг 
починаючи з 01.07.2015, відображаються 
в розділі ІІ податкової декларації з 
податку на додану вартість: 

 в рядку 10.1.1, якщо 
придбані товари/послуги були 
оподатковані постачальником за ставкою 
податку 20 %; 

 в рядку 10.1.2, якщо 
придбані товари/послуги були 
оподатковані постачальником за ставкою 
податку 7 %; 

 в рядку 11.1, якщо придбані 
товари/послуги були оподатковані 
постачальником за ставкою податку 0 %. 

Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 
розділу ІІ декларації не заповнюються. 

 Особливості відображення в ІІІ 
розділі податкової декларації з податку 
на додану вартість за липень 2015 року 
сум помилково та/або надміру сплачених 
грошових зобов'язань з податку на 
додану вартість до бюджету (далі – суми 
переплат), що обліковуються у 
інтегрованій картці платника податку 
станом на 1 липня 2015 року, визначені 
підпунктом 3 пункту 34 підрозділу 2 
розділу ХХ Кодексу, роз’яснено в листі 
ДФС України від 22.06.2015 № 
22408/7/99-99-19-03-01-17. 

З урахуванням вимог підпункту 4 
пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу 
розмір ПК платника податку за липень 
2015 року збільшується: 

1) на суму від'ємного значення, що 
зараховується до складу ПК наступного 
звітного (податкового) періоду. Таке 
значення переноситься до рядка 20.1 
розділу ІІІ декларації за липень 2015 
року з рядка 24 розділу ІІІ декларації 
за червень 2015 року. 

2) на суму непогашеного 
від’ємного значення попередніх звітних 
(податкових) періодів на кінець поточного 
звітного (податкового) періоду. Таке 
значення переноситься до рядка 20.2 
розділу ІІІ декларації за липень 2015 
року з рядка 31 розділу ІV декларації 
за червень 2015 року (форма 
декларації 0110), незалежно від 
наявності чи відсутності суми, 
вказаної в текстовому полі "а" перед 
таблицею 1 додатка 2 (Д2) до 
декларації за червень 2015 року, та 
незалежно від її розміру. 

Таким чином, в декларації за 
липень 2015 року та в наступних 
звітних періодах  розділ ІV декларації 
не заповнюється, додаток 2 (Д2) до 
декларацій за такі звітні періоди не 
подається (крім випадків, коли 
платником збільшується чи зменшується 
залишок від’ємного значення різниці між 
податковими зобов’язаннями та 
податковим кредитом звітних періодів до 
01.02.2015 року шляхом подання УР до 
ПД за відповідний звітний період). 

Отже, починаючи з липня 2015 
року платники податку не 
задекларують бюджетне 
відшкодування на рахунок платника у 
банку в розділі ІV декларації. 

З липня 2015 року декларування 
БВ на рахунок платника у банку 
здійснюється тільки в розділі ІІІ 
декларації (рядок 23.2 розділу ІІІ 
декларації), в тому числі і за 
рахунок  залишку від’ємного значення, 
сформованого до 1 лютого 2015 року. 

При виявленні, починаючи з 
липня 2015 року, помилок, допущених 
в звітних періодах до 01.02.2015, в 
результаті виправлення яких 
збільшується чи зменшується залишок 
від’ємного значення різниці між 
податковими зобов’язаннями та 
податковим кредитом, сума 
збільшення/зменшення такого залишку зі 
знаком "+" або "–" відповідно довідково 
відображається в графі 11 таблиці 1 
додатка 2 до декларації за той звітний 
період, в якому подано УР у зв’язку з 
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виправленням такої помилки. Показники 
таблиці 1 додатка 2 до декларації не 
переносяться до розділу ІV. 

Помилки, які були допущені в 
звітних періодах після 01.02.2015, 
виправляються шляхом внесення змін до 
відповідних показників розділу ІІІ УР за 
відповідний звітний період. 

Пізніше роз’яснення було 
продубльоване у Листі від 07.08.2015р. 
№ 29168/7/99-99-19-03-02-17. 

Щодо деяких особливостей обліку 
ПДВ після 29.07.2015р. 

ДФС на своєму сайті розмістила 
інформацію про особливості обліку ПДВ в 
умовах дії «удосконаленої» СЕА ПДВ з 
29.07.2015р. 

Так, реєстрація ПН/РК можлива не 
пізніше 180 календарних днів від дати їх 
складання. 

Особливі строки реєстрації ПН, 
наведені у п.39 підрозділу 2 розділу ХХ 
ПКУ поширено і на розрахунки 
коригування, дата складання яких 
припадає на період з 1 липня 2015 року 
по 30 вересня 2015 року (включно). 

Згідно з п.35 підрозділу 2 розділу 
ХХ ПКУ, при порушенні термінів 
реєстрації в ЄРПН ПН/РК, складених до 1 
жовтня 2015 року, не застосовуються 
штрафні санкції, визначені п.1201.1 ПКУ 
(10 відсотків, 20 відсотків, 30 відсотків, 40 
відсотків). 

Також п.35 підрозділу 2 розділу ХХ 
ПКУ визначено, що реєстрація в ЄРПН 
ПН/РК, складених до 1 липня 2015 року, 
здійснюється без обмеження сумою 
податку, обчисленою за формулою, 
визначеною п.200¹.3 ПКУ починаючи 
з 04.08.2015р. 

Згідно з п.198.6 ПКУ у разі якщо 
платник податку не включив у 
відповідному звітному періоді до ПК суму 
ПДВ на підставі отриманих ПН, 
зареєстрованих в ЄРПН, таке право 
зберігається за ним протягом 365 
календарних днів з дати складення ПН. 

Приклад: ПН з датою складання 
10.08.2015, яка була зареєстрована в 
ЄРПН 10.11.2015, може бути включена 
покупцем (отримувачем) товарів/послуг 
до складу ПК не пізніше ніж 
через 365 календарних днів починаючи з 
10.08.2015, але не раніше листопада 
2015 року, тобто в період з листопада 
2015 року по серпень 2016 року. 

Відповідно до п.198.5 ПКУ платник 
податку, який використовує придбані 
товари/послуги у неоподатковуваних 
операціях чи не в господарській 
діяльності, зобов'язаний нарахувати ПЗ 
виходячи з бази оподаткування, 
визначеної відповідно до пункту 189.1 
ПКУ, та скласти не пізніше останнього 
дня звітного (податкового) періоду і 
зареєструвати в ЄРПН у терміни, 
встановлені Кодексом для такої 
реєстрації, зведену ПН за 
товарами/послугами, необоротними 
активами. 

У разі якщо придбані та/або 
виготовлені товари/послуги, необоротні 
активи частково використовуються в 
оподатковуваних операціях, а 
частково - ні, платник податку 
зобов'язаний нарахувати ПЗ виходячи з 
бази оподаткування, визначеної 
відповідно до пункту ПКУ, та скласти не 
пізніше останнього дня звітного 
(податкового) періоду і зареєструвати 
зведену ПН в ЄРПН на загальну суму 
частки сплаченого (нарахованого) 
податку під час їх придбання або 
виготовлення, яка відповідає частці 
використання таких товарів/послуг, 
необоротних активів в 
неоподатковуваних операціях (п.199.1 
ПКУ). 

Перша зведена ПН за такими 
операціями, здійсненими  у липні 2015 
року, може бути складена платником 
до 31.07.2015 включно. 

Рекомендації щодо заповнення 
табличної частини такої ПН: 

 у графі 2 "Дата виникнення 
податкового зобов’язання (постачання, 
оплати)" зазначається дата складання 
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такої ПН (не пізніше останнього дня 
звітного періоду); 

 у графі 3 "Номенклатура 
товарів/послуг продавця" можуть 
зазначатися номери та дати ПН, 
отриманих від постачальників за 
придбаними товарами/послугами, 
необоротними активами, які використані 
(призначені для використання) в 
неоподатковуваних операціях чи не в 
господарській діяльності; 

 графа 4 "Код товару згідно 
з УКТ ЗЕД" не заповнюється; 

 у графі 5.1 "Умовне 
позначення" вказується "грн."; 

 графи 5.2, 6, 7, 10, 11 та 12 
не заповнюються; 

 у графах 8 та/або 9 
вказується загальна вартість/загальна 
частина вартості товару/послуги, 
необоротного активу, на яку 
нараховується податок відповідно до 
пункту 198.5 ПКУ в залежності від розміру 
ставки (20 чи 7 відсотків), яка нарахована 
при їх придбанні. 

 у графі 13 вказується 
загальна вартість товару/послуги, 
необоротного активу за всіма 
перерахованими у графі 2 ПН, вказана 
окремими рядками у графах 8 та/або 9; 

 у розділі ІІІ "ПДВ" у графах 
8, 9 та 10 вказується сума податку, 
обчислена за відповідною ставкою. При 
нарахуванні ПЗ використовується та 
ставка податку (20 чи 7 відсотків), яка 
застосовувалась при придбанні таких 
товарів послуг, необоротних активів; 

 у розділі ІV "Загальна сума 
з ПДВ" у графах 8, 9 та 10 вказується 
загальна сума операцій. 

Якщо платником податку протягом 
звітного періоду придбавались 
товари/послуги з ПДВ, який включається 
до складу податкового кредиту, для 
використання в операціях, які не є 
об’єктом оподаткування, та в операціях, 
які звільнені від оподаткування, то в 
такому випадку складається дві зведені 
податкові накладні: 

 ЗПН на звільнені від 
оподаткування операції; 

 ЗПН на операції, які не є 
об’єктом оподаткування. 

У верхній лівій частині таких ПН 
вказується відповідна помітка "Х" та 
зазначається відповідний тип причини 
(08, 09 відповідно). 

Законом № 643 внесено зміни до 
п.201.4 та визначено порядок складання 
ПН платниками податку при здійсненні 
операцій з постачання товарів/послуг, що 
мають безперервний або ритмічний 
характер. 

Так, відповідно до п.201.1 ПКУ 
платники податку в разі здійснення 
операцій з постачання товарів/послуг, 
постачання яких має безперервний або 
ритмічний характер: 

 покупцям – платникам 
податку – можуть скласти не пізніше 
останнього дня місяця, в якому здійснено 
такі постачання, зведені ПН на кожного 
платника податку, з яким постачання 
мають такий характер, з урахуванням 
усього обсягу постачання товарів/послуг 
відповідному платнику протягом такого 
місяця; 

 покупцям – особам, не 
зареєстрованим платниками податку, - 
можуть складати не пізніше останнього 
дня місяця, в якому здійснено такі 
постачання, зведену ПН з урахуванням 
всього обсягу постачання товарів/послуг 
таким покупцям, з якими постачання 
мають такий характер, протягом такого 
місяця. 

Якщо протягом місяця 
постачальник отримав в рахунок оплати 
вартості товарів/послуг більше коштів, 
ніж було фактично поставлено протягом 
такого місяця товарів/послуг, то таке 
перевищення вважається попередньою 
оплатою, на яку складається окрема ПН у 
загальному порядку. Така ПН 
складається не пізніше останнього 
дня відповідного звітного періоду. 

Приклад: якщо платник податку - 
постачальник протягом звітного 
періоду здійснив ритмічні постачання 
товарів: 
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 10 операцій з постачання 
товарів покупцю А – платнику податку; 

 25 операцій з постачання 
товарів покупцю В – неплатнику 
податку; 

 30 операцій покупцю С – 
неплатнику податку. 

В такому випадку не пізніше 
останнього дня місяця, в якому 
здійснено такі постачання, платник 
податку зобов’язаний скласти: 

 для покупця А зведену ПН в 
якій буде відображено обсяг 10 операцій 
з постачання товарів, поставлених 
йому за відповідний звітний період; 

 по операціям з покупцями В 
та С – неплатниками ПДВ скласти одну 
зведену ПН, в якій зазначити загальний 
обсяг 55 (25 + 30) операцій з постачання 
товарів таким покупцям. 

Пізніше роз’яснення було 
продубльоване у Листі від 07.08.2015 р. 
№ 29163/7/99-99-19-03-02-17. 

Знову про ПДВ 

ДФС у Листі від 11.08.2015р. 
№29562/7/99-99-19-03-02-17 вказала, що 
змінами, внесеними до пункту 199.4  та 
до підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ (в частині 
доповнення його новим пунктом 42), 
передбачається, що платники податку за 
необоротними активами, придбаними 
після 01.07.2015р., не будуть здійснювати 
перерахунок частки їх використання в 
оподатковуваних та звільнених операціях 
протягом трьох років, а лише за 
результатами одного року. 
Перерахунок частки використання 
необоротних активів, придбаних до 
01.07.2015 р., в оподатковуваних та 
неоподатковуваних операціях 
здійснюватиметься платниками в 
порядку, що діяв до дати набрання 
чинності Законом N 643 (протягом 1, 2, 3 
років). 

ПДВ на імпортовані товари 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що для операцій з 

постачання товарів, ввезених платником 
податку на митну територію України, база 
оподаткування ПДВ визначається за 
загальним правилом без урахування 
величини митної вартості. 

ПДВ при поверненні об’єкту 
фінансового лізингу 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що операції з 
передачі майна у фінансовий лізинг та 
повернення майна, переданого у 
фінансовий лізинг, є об'єктом 
оподаткування ПДВ, база оподаткування 
яких відповідно до п.188.1 ПКУ 
визначається виходячи із договірної 
вартості з урахуванням 
загальнодержавних податків та зборів. 

Крім того, п.189.5 ПКУ 
встановлено, що у разі постачання 
товарів за договорами фінансового 
лізингу, які були повернуті 
лізингоодержувачем, не зареєстрованим 
як платник податку у зв'язку з 
невиконанням умов такого договору, 
базою оподаткування є позитивна 
різниця між ціною продажу та ціною 
придбання таких товарів. 

У разі постачання вживаних 
товарів, повернутих лізингоодержувачем, 
не зареєстрованим як платник податку у 
зв'язку з невиконанням умов договору 
фінансового лізингу, базою 
оподаткування є позитивна різниця між 
ціною продажу та ціною придбання таких 
товарів. 

При цьому ціна продажу 
визначається відповідно до п.188.1 ПКУ, 
а ціна придбання визначається на рівні 
суми лізингових платежів у частині 
компенсації вартості об'єкта фінансового 
лізингу, що не сплачені за такий об'єкт 
лізингу на дату такого повернення. 

Особливості сплати ПЗ з ПДВ, 
визначених у податкових деклараціях 
з ПДВ за звітні періоди лютий - 
травень 2015 року, що подані із 
запізненням 
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ДФС у своєму роз’ясненні 
зазначила, що платник податку 
зобов'язаний не пізніше дня подання 
звітності із запізненням зарахувати на 
електронний рахунок суму коштів, що 
дорівнює ПЗ, визначеним у такій 
податковій звітності (у разі відсутності 
або недостатності зайво зарахованих 
коштів на електронному рахунку). 

Перерахування коштів з 
електронного рахунку платника до 
бюджету в рахунок погашення 
податкових зобов'язань, визначених у 
податкових деклараціях з ПДВ за звітні 
періоди лютий - травень 2015 року, що 
подані з порушенням встановлених ПКУ 
термінів, здійснюється на підставі 
додатка (Д4). 

Такий додаток (Д4) подається 
платником податку у складі податкової 
декларації з ПДВ за результатами 
звітного періоду, що передує звітному 
періоду, в якому подано з порушенням 
податкову декларацію з ПДВ за звітні 
періоди лютий - травень 2015 року. 

В такому випадку у додатку (Д4) 
платнику податку необхідно зазначити у 
графі 4 суму податку, що підлягає 
перерахуванню до бюджету як сума 
зайво зарахованих коштів. 

Щодо розрахунку показника формули 
∑Перевищ 

ДФС у Листі від 10.07.2015р. 
№1402/99-99-19-03-01-18 уточнила 
порядок формування показника 
∑Перевищ. 

Так, показник ∑Перевищ 
формується наростаючим підсумком як 
різниця між сумами ПДВ: 

• ∑ (рядок 9.1 декларацій з ПДВ + 
графи 6 рядка 9.1 УР (+/-) до таких 
декларацій з ПДВ); 

• та ∑ (графа 13 розділу III 
складених платником та зареєстрованих 
в ЄРПН ПН + графи 10 - 11 рядка "Сума 
коригування податкового зобов'язання та 
податкового кредиту" (+/-) 
зареєстрованих в ЄРПН РК до таких ПН). 

При формуванні показника 
∑Перевищ беруться наростаючим 
підсумком зазначені дані: 

1) декларацій з ПДВ починаючи з 
податкової звітності за лютий 2015 року / 
I квартал 2015 року (для платників 
податків, зареєстрованих після 
01.02.2015 р., - за перший звітний період 
(місяць/квартал)), по останній звітний 
(податковий) період на момент 
перерахунку ∑Перевищ; 

2) ПН, в яких у графі 2 розділу I 
(дата складання) зазначена дата з 
01.02.2015 р. (для платників податку, які 
зареєстровані після 01.02.2015 р., - дата, 
починаючи з дати такої реєстрації) по 
останній календарний день звітного 
періоду, за який подано декларацію з 
ПДВ, а також дані граф 10 - 11 рядка 
"Сума коригування ПЗ та податкового 
кредиту" (+/-) РК до таких ПН. 

Показник може мати лише 
позитивне значення. При від'ємному 
значенні показника вважається, що 
такий показник дорівнює нулю. 

Цей показник враховується у 
формуванні показника ∑Накл, що 
функціонував у період реєстрації 
платника. 

Перерахунок показника ∑Перевищ 
здійснюється щоразу при: 

 поданні декларації з 
ПДВ/УР за вказані періоди на дату такого 
подання; 

 реєстрації в ЄРПН ПН/ РК, 
складених за вказані періоди на дату 
такої реєстрації. 

ПДВ та телекомунікаційні послуги 

ДФС у Листі від 26.05.2015р. 
№11051/6/99-99-19-03-02-15 повідомила, 
що з 1 січня 2015 року формування 
податкового кредиту здійснюється 
виключно на підставі ПН, зареєстрованих 
в ЄРПН, та документів, які визначені у 
п.201.11 ПКУ. 

Отже, отримувач телекому-
нікаційних послуг має право 
сформувати податковий кредит або на 
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підставі рахунку, який виставляється 
платнику податку за послуги зв'язку, 
або на підставі зареєстрованої в ЄРПН 
ПН. 

РК на неплатника 

ДФС у відповідь на звернення 
платника у Листі від 20.05.2015р. 
№10562/6/99-99-19-03-02-15 нагадала, 
що зменшення суми ПЗ платника податку 
- постачальника в разі зміни суми 
компенсації вартості товарів/послуг, 
наданих особам, що не були 
платниками ПДВ на дату такого 
постачання, дозволяється лише при 
поверненні раніше поставлених 
товарів у власність постачальника з 
наданням отримувачу повної грошової 
компенсації їх вартості, у тому числі при 
перегляді цін, пов'язаних з гарантійною 
заміною товарів, або низькоякісних 
товарів відповідно до закону або 
договору (п.192.2 ПКУ).  

Як зазначено у зверненні 
платника, покупець повертає 
постачальнику товар, за який оплата не 
проводилась. 

У такому випадку постачальник - 
платник ПДВ має право скласти РК до 
ПН, складеної при здійсненні операцій з 
постачання такого товару, та зменшити 
нараховану суму ПЗ з ПДВ після 
реєстрації РК в ЄРПН. 

Кредит-нота та перерахунок 
імпортного ПДВ 

ДФС у Листі від 27.03.2015р. 
№6423/6/99-99-19-03-02-15 проаналі-
зувавши наведені у запиті обставини, а 
саме: договором поставки, укладеним між 
резидентом-покупцем та нерезидентом-
постачальником, передбачено 
можливість зниження договірної ціни 
(надання знижки) на поставлений товар 
за умови виконання покупцем певних 
умов. При виконанні цих умов 
постачальник здійснює перегляд ціни 
товару в бік її зменшення на весь 
поставлений згідно з договором поставки 
товар шляхом виставлення покупцю 

кредит-ноти, зауважила, що у звітному 
періоді, в якому відбулось оформлення 
аркуша коригування, платник податку 
повинен виключити зі складу податкового 
кредиту суму ПДВ, яка зазначена в 
аркуші коригування. 

ДФС також нагадала, що аркуш 
коригування заповнюється та 
оформлюється митним органом у разі: 

 отримання митним органом 
інформації про перерахування 
декларантом до державного бюджету 
митних платежів у вигляді доплати або 
підтвердження Казначейством факту 
повернення з державного бюджету коштів 
після закінчення митного оформлення; 

 необхідності відображення 
за письмовим зверненням декларанта 
або уповноваженої ним особи відомостей 
про товари, що стали відомі після 
закінчення митного оформлення товарів, 
не пов'язаних з перерахуванням сум 
митних платежів за митною декларацією 
на бланку єдиного адміністративного 
документа. 

Аркуш коригування, яким 
вносяться зміни до відповідної митної 
декларації, складається посадовою 
особою митного органу у разі 
підтвердження Казначейством факту 
повернення з державного бюджету коштів 
після закінчення митного оформлення. 

Єдине, на що не звернула уваги 
ДФС, є обов’язок покупця ініціювати 
оформлення аркушу коригування у 
зв’язку з отриманням кредит-ноти від 
нерезидента. 

Заповнення ПН 

ДФС у Листі від 12.03.2015р. 
№5173/6/99-99-19-03-02-15 нагадала, що 
у разі якщо товар/послуга, що 
постачається, має одиницю обліку, яка 
відсутня у КСПОВО, у графі 5.1 ПН 
зазначається умовне позначення одиниці 
вимірювання такого товару/послуги, яке 
використовується для обліку та 
відображається у первинних документах, 
а графа 5.2 не заповнюється. 
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Роялті та ПДВ 

ДФС у Листі від 26.05.2015р. 
№11049/6/99-99-19-03-02-15 зазначила,  
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 
п.261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ. 

ПДВ та собівартість продукції 

ДФС у Листі від 18.03.2015р. 
№3600/10/18-28-15-01-39 зазначила на 
тому, що оскільки відповідно до ПБО 16 
"Витрати" фактична собівартість 
реалізованої продукції визначається за 

підсумками місяця, то в разі реалізації 
готової продукції нижче її собівартості 
постачальник (продавець) не пізніше 
останнього дня місяця, в якому 
відбулось таке постачання, повинен 
скласти податкову накладну з 
позначкою "17" відповідно до п. 20 
Порядку заповнення податкової 
накладної, затвердженого наказом МФУ 
від 22.09.2014р. № 957. 

При цьому слід врахувати, що в 
разі реалізації готової продукції на 
експорт нижче її собівартості обсяг 
операцій, розрахований виходячи з 
перевищення собівартості самостійно 
виготовлених товарів над фактичною 
ціною постачання, не формує вартості 
експортованого товару, нульова ставка 
до такого обсягу не застосовується, а 
тому в податковій накладній з позначкою 
"17" визначається сума ПДВ за основною 
ставкою, та сума перевищення 
відображається у графі 8. 

У разі якщо перша подія – 
попередня оплата, податкові 
зобов'язання необхідно визначити 
виходячи із договірної ціни, та у разі 
реалізації готової продукції нижче її 
собівартості, не пізніше останнього дня 
місяця, в якому відбулась така 
реалізація, необхідно скласти податкову 
накладну з позначкою "17" на суму 
перевищення собівартості самостійно 
виготовлених товарів над фактичною 
ціною постачання. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Щодо штрафів за уточнюючу 1ДФ 

Територіальні органи ДФС у 
Донецькій області повідомили про те, що 
у разі подання уточнюючих податкових 
розрахунків за ф. 1-ДФ (одного чи 
декількох одночасно) з метою 
виправлення помилок, які призвели до 
зменшення та/або збільшення 
податкових зобов'язань платника 
податку, при цьому не пов'язані з 
виконанням податковим агентом п.169.4 



 
  

  

15 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Серпень 2015 

 

ПКУ, до платника податків 
застосовується штраф у розмірі 510 
гривень.          

При цьому відповідальність 
застосовується до загальної кількості 
порушень, зазначених у абзаці першому 
п. 119.2 ПКУ, а не до кожного порушення 
окремо. 

Єдиний соціальний внесок 

Коефіцієнт ЄСВ та виплати 
мобілізованим 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що оскільки у разі 
отримання роботодавцем компенсації 
з бюджету в межах середнього заробітку 
за попередній звітний період, у якому 
розмір ЄСВ застосовувався з 
понижуючим коефіцієнтом, значення 
показника "База нарахування звітного 
періоду" зменшується на суму 
компенсації, то такий роботодавець 
повинен здійснити перерахунок 
понижуючого коефіцієнту за відповідний 
звітний період з урахуванням норм п. 9 
прим. 5 розділу VIII Закону N 2464. 

 

ІНШЕ 

Право на відпустку демобілізованих  

Миколаївська міська рада 
профспілок повідомила, що після 
демобілізації працівник має право 
отримати на підприємстві, де він 
працював на час призову, щорічну 
відпустку за період військової служби, 
оскільки пунктом 2 частини 1 статті 9 
Закону України «Про відпустки» 
визначено, що до стажу роботи, що дає 
право на щорічну основну відпустку 
зараховується час, коли працівник 
фактично не працював, але за ним згідно 
з законодавством зберігалися місце 
роботи (посада) та заробітна плата 
повністю або частково. 

Продаж валютної виручки з Криму 

НБУ у Листі  від 03.08.2015р. №40-
02015/54281 вказав, що надходження в 
іноземній валюті із-за меж материкової 
території України на користь резидентів 
від суб'єктів Криму підлягають 
обов'язковому продажу на 
міжбанківському валютному ринку 
України з дотриманням порядку та у 
розмірі, що встановлені законодавством 
України, зокрема, Постановою 
Національного банку України від 
03.06.2015 №354 «Про врегулювання 
ситуації на грошово-кредитному та 
валютному ринках України». 

Строки розрахунків у сфері ЗЕД 
поширюються на гарантійні платежі 

НБУ у Листі  від 06.01.2015р. 
№191/6/99-99-22-05-02-15 у відповідь на 
питання щодо розповсюдження 
валютного контролю на гарантійний 
платіж вказав, що будь-які платежі, що 
здійснюються на адресу нерезидента до 
моменту відвантаження товару покупцю-
резиденту, вважаються авансовими і на 
них будуть розповсюджуватись норми 
Закону «Про порядок здійснення 
розрахунків в іноземній валюті». 

Звільнення «строкового» працівника 
під час хвороби 

Мінсоцполітики  у Листі від 
13.08.2014р. №88/0/15-14/06 роз’яснило, 
що звільняти працівника у разі закінчення 
строкового трудового договору 
підприємство має право як у період 
хвороби, так і в період відпустки, оскільки 
таке звільнення працівника не буде 
ініціативою роботодавця, а є лише 
наслідком закінчення строку трудового 
договору. 

Плата за землю у разу неподання 
декларацій протягом періоду більше 
1095 днів 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що грошове 
зобов’язання може бути нараховане чи 
провадження в справі про стягнення 
податку може бути розпочате без 
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дотримання строків позовної давності за 
п.102.1 ПКУ, якщо податкову декларацію 
за період, протягом якого виникло 
податкове зобов’язання, не було 
подано.        

 Відповідно, плата за землю 

платникам, які не подавали податкової 
декларації понад 1095 днів, 
нараховується із періоду, у якому 
виникло ПЗ. 

Щодо застосування пп. "i" п. 3 ст. 10 
Конвенції між Україною і Королівством 
Нідерландів про уникнення подвійного 
оподаткування 

ДФС у Листі   від 14.10.2011р. 
№3667/6/12-1016 нагадала, що 
відповідно до пп. "i" п. 3 ст. 10 Конвенції 
ставка податку, що стягується Україною з 
доходу у вигляді дивідендів, визначення 
яких наведене у п. 6 ст. 10 Конвенції, що 
одержується резидентом Королівства 
Нідерландів, знижується до 0 % за 
умови, якщо фактичним власником 
цих дивідендів є компанія (інша ніж 
партнерство), яка володіє прямо 
щонайменше 50 % капіталу української 
компанії, що виплачує дивіденди, і 
передбачається, що інвестицію в 
розмірі щонайменше 300000 доларів 
США або їх еквівалент у національній 
валюті Нідерландів або України було 
внесено до капіталу української 
компанії, що виплачує дивіденди.        

 При цьому умова володіння 
щонайменше часткою 50 % у капіталі 
української компанії і умова здійснення 
резидентом Нідерландів інвестиції 
вартістю не менше 300000 доларів США 
обов'язково повинні бути виконані та 
водночас є незалежними одна від 
одної.        

 При цьому треба мати на увазі, 
що між компетентними органами України 
і Нідерландів досягнута згода про те, що 
купівля вже існуючих акцій української 
компанії в іншої компанії 
(попереднього власника) не є 
інвестуванням у розумінні пп. "i" п. 3 
ст. 10 Конвенції, і тому у цьому 

випадку нульова ставка не може бути 
застосована. Вищезазначене положення 
Конвенції буде застосоване лише у разі 
придбання нідерландською компанією 
нових акцій, випущених українською 
компанією (емітентом) на додаток до 
існуючих акцій. 

Аналогічна позиція висвітлена і у 
Листі від 28.08.2012р. №951/0/61-12/15-
1415. 

Оподаткування дивідендів, 
виплачених резиденту Кіпру 

На відміну від попереднього 
Листа, ДФС у Листі  від 14.01.2015р. 
№369/6/99-99-19-02-02-15 зайняла 
протилежну позицію: якщо компанія (Кіпр) 
інвестувала у придбання акцій ПАТ не 
менше 100000 євро шляхом придбання 
акцій цього товариства на фондовому 
ринку і є податковим резидентом Кіпру, 
дивіденди, що виплачуються ПАТ на 
користь компанії (Кіпр), оподатковуються 
за ставкою 5 % відповідно до пп. "a" п. 2 
ст. 10 Конвенції. 

ТЦО та кредит-нота 

ДФС у Листі від 17.07.2015р. 
№14996/6/99-99-19-02-02-15 зазначила, 
що оскільки базою для визначення 
вартісного критерію контрольованих 
операцій є договірна (контрактна) ціна 
товару, а кредит-нота змінює визначену 
договором з нерезидентом вартість 
поставлених товарів, то при визначенні 
вартісного критерію контрольованих 
операцій обсяг контрольованих операцій 
обраховується за договірною 
(контрактною) ціною такого товару з 
урахуванням змін згідно з наданою 
нерезидентом кредит-нотою. 

Нарахування пені за межами строків 
позовної давності 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що після закінчення 
встановлених ПКУ строків погашення 
узгодженого грошового зобов'язання на 
суму податкового боргу (включаючи суму 
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штрафних санкцій за їх наявності та без 
урахування суми пені) нараховується 
пеня без урахування строків давності, 
визначених п. 102.1 ПКУ. 

Облікову ставку НБУ зменшено 

З 28 серпня 2015 року НБУ 
зменшив облікову ставку з 30 % до 27 %. 

Облік СГ, що здійснюють операції з СГ 
з АРК 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що у разі 
переміщення суб’єктом господарювання 
товарів на територію (з території) ВЕЗ 
«Крим» в рамках договорів, укладених 
між суб’єктами господарювання із 
місцезнаходженням (місцем проживання) 
на території ВЕЗ «Крим» та іншими 
суб’єктами господарювання, такі суб’єкти 
господарювання беруться на облік 
відповідними підрозділами митниць ДФС 
згідно з Порядком обліку осіб, які 
здійснюють операції з товарами, 
затвердженим наказом МФУ від 
15.06.2015 №552. 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Перенесення граничних строків 
оплати ПЗ 

ВСУ у постанові від 9 червня 2015 
року дійшов висновку, що у разі якщо 
останній день строку подання податкової 
декларації, передбачений підпунктом 
49.18.1 ПКУ, припадає на вихідний або 
святковий день, граничним строком 
подання такої декларації є перший після 
нього робочий день. Тому початок 
перебігу встановленого пунктом 57.1 ПКУ 
десятиденного строку для сплати 
зазначеного у декларації податкового 
зобов'язання пов'язаний саме із таким 
робочим днем. 
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