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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

АВ платимо на рахунки податку на 
прибуток 

ДФС у листі від 13.10.2015 
№37872/7/99-99-20-03-01-17 вказала, що 
нею здійснено перенесення залишків 
коштів АВ з податку на прибуток 
підприємств на рахунки з обліку 
надходжень до бюджетів податку на 
прибуток підприємств та закриття 
рахунків з обліку надходжень до 
бюджетів АВ з податку на прибуток 
підприємств 06.10.2015. 

Отже, перерахування сум АВ з 
податку на прибуток підприємств повинно 
здійснюватися платниками на бюджетні 
рахунки за кодами бюджетної 
класифікації, передбаченими для обліку 
податку на прибуток підприємств. 

Доля від’ємного значення від 
патентованої діяльності 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що від'ємне значення 
об'єкта оподаткування від патентованої 
діяльності, що виникло у попередніх 
звітних (податкових) періодах, 
враховується у складі загального 
від'ємного значення об'єкта 
оподаткування, що зменшує ФР до 

оподаткування відповідно до 
положень пп.140.4.2 ПКУ у вигляді 
різниці. 

Не зовсім зрозуміло, як бути 
тим платникам, у котрих загальний 
об’єкт оподаткування був позитивним 
у разі, якщо збиток від патентованої 
діяльності був меншим прибутку від 
непатентованої діяльності. 

Облік ПФД 

ДФС у листі   від 09.10.2015 
№1235/10/02-32-15-02 зазначила, що 
ПФД, яка отримується після 01.01.2015, 
не впливає на об‘єкт оподаткування 
податком на прибуток. 

Визнання штрафів у доходах 

ЦООВП у листі від 29.10.2015 
№24312/10/28-10-06-11 зазначив, що 
нараховані згідно рішень суду, але не 
отримані фактично, суми 3 % річних, 
інфляційних втрат, пені та штрафів 
боржникам за прострочення виконання 
грошових зобов’язань до  2015 року 
включаються до складу доходів платника 
податку за датою їх фактичного 
надходження, починаючи з  2015 року 
суми штрафів та/або неустойки чи пені, 
отримані за рішенням сторін договору 
або відповідних державних органів, суду, 
включаються до складу доходів платника 
податку згідно з ПСБО. 

Згідно п.5 ПСБО «Дохід» дохід  
визнається під час збільшення активу або 
зменшення зобов'язання, що зумовлює 
зростання власного капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок внесків 
учасників підприємства), за умови, що 
оцінка доходу може бути достовірно 
визначена. 

Також відповідно до п.18 МСБО 18 
дохід визнається тільки коли є 
ймовірність надходження до суб'єкта 
господарювання економічних вигід, 
пов'язаних з операцією. У деяких 
випадках цієї ймовірності може не бути 
до отримання компенсації або до 
усунення невизначеності. 
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Облік операцій з ЦП 

ДФС у листі від 29.10.2015 
№22909/6/99-99-19-02-02-15 нагадала, 
що якщо за результатами звітного 
періоду отримано від'ємний загальний 
ФР від операцій з продажу або іншого 
відчуження ЦП (загальна сума збитків 
від операцій з продажу або іншого 
відчуження ЦП, з урахуванням суми 
від'ємного ФР від таких операцій, не 
врахованого у попередніх податкових 
періодах, перевищує загальну суму 
прибутків від таких операцій), сума такого 
від'ємного значення загального ФР за 
операціями з продажу або іншого 
відчуження ЦП зменшує загальний ФР 
від операцій з продажу або іншого 
відчуження ЦП наступних податкових 
(звітних) періодів, що наступають за 
податковим (звітним) періодом 
виникнення зазначеного від'ємного 
значення ФР (пп.141.2.4 ПКУ). 

Якщо за результатами звітного 
періоду платником податку отримано 
позитивний загальний ФР від операцій 
з продажу або іншого відчуження ЦП 
(загальна сума прибутків від операцій з 
продажу або іншого відчуження ЦП 
перевищує загальну суму збитків від 
таких операцій, з урахуванням суми 
від'ємного ФР від таких операцій, не 
врахованого у попередніх податкових 
періодах), сума позитивного 
загального ФР від операцій з продажу 
або іншого відчуження ЦП збільшує 
ФР до оподаткування податкового 
(звітного) періоду платника податку 
(пп.141.2.5 ПКУ). 

Про безнадійну заборгованість 

ДФС у листі від 29.10.2015 
№22910/6/99-99-19-02-02-15 прямо 
зазначила, що у разі списання 
безнадійної ДЗ за рахунок резерву 
сумнівних боргів, ФР до оподаткування, 
який визначений у фінансовій звітності, 
не підлягає зменшенню на суму 
списаної заборгованості. 

Як бачимо, контролюючі органи 
продовжують дотримуватися думки про 

те, що уразі списання БЗ через резерв 
витрат у податковому обліку не виникає. 

Щодо роялті 

ДФС у листі від 29.10.2015 
№22907/6/99-99-19-02-02-15 зауважила 
на тому, що якщо підприємство здійснює 
платежі, які згідно з правилами 
бухгалтерського обліку визнаються роялті 
і відповідно включаються до складу 
витрат, а для цілей оподаткування 
податком на прибуток такі платежі не 
вважаються роялті, то підприємство не 
формує різниці для коригування ФР 
до оподаткування податком на 
прибуток відповідно до пп.140.5.5 - 
140.5.7 ПКУ. 

Щодо витрат при списанні ТМЦ 

ДФС у листі від 05.11.2015 
№3749/10/20-40-15-03-14 нагадала, що з 
2015 року об’єкт оподаткування 
визначається за даними БО та 
коригується на відповідні різниці згідно з 
ПКУ. 

При цьому орган зауважив, що 
розділом III ПКУ не передбачено 
врахування різниць за операціями 
включення до складу витрат вартості 
утилізованих товарів. 

Щодо ОЗ 

ДФС у листі від 03.11.2015 
№24528/10/28-10-06-11 нагадала, що з 
01.09.2015 в ПКУ змінилося визначення 
ОЗ. 

Так, до ОЗ згідно з пп.14.1.138 
ПКУ можуть бути віднесені матеріальні 
активи, у тому числі запаси корисних 
копалин наданих у користування ділянок 
надр (крім вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, автомобільних 
доріг загального користування, 
бібліотечних і архівних фондів, 
матеріальних активів, вартість яких не 
перевищує 6000 гривень, невиробничих 
основних засобів і нематеріальних 
активів), що призначаються платником 
податку для використання у 
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господарській діяльності платника 
податку, вартість яких перевищує 6000 
гривень і поступово зменшується у 
зв’язку з фізичним або моральним зносом 
та очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких з дати 
введення в експлуатацію становить 
понад один рік (або операційний цикл, 
якщо він довший за рік). 

При класифікації ОЗ, що введені в 
експлуатацію з 1 вересня 2015 року 
необхідно керуватись вищенаведеним 
визначенням поняття "основні засоби". 

У листі від 10.11.2015 
№23971/6/99-99-19-02-02-15 ДФС 
наголосила, що зміни не мають зворотної 
сили, тому всі матеріальні активи, 
первісна вартість яких є меншою за 6000 
грн., віднесені для цілей податкового 
обліку до ОЗ згідно з вартісними 
обмеженнями на дату їх придбання 
(введення в експлуатацію), не 
потребують виключення зі складу ОЗ. 

Амортизація ОЗ в ремонті відповідно 
МСФЗ 

ДФС у листі   від 03.11.2015 
№24527/10/28-10-06-11 зазначила, що  на 
підставі п. 55 МСБО 16 «Основні засоби» 
амортизацію активу починають, коли він 
стає придатним для використання, тобто 
коли він доставлений до місця 
розташування та приведений у стан, у 
якому він придатний до експлуатації у 
спосіб, визначений управлінським 
персоналом. Амортизацію активу 
припиняють на одну з двох дат, яка 
відбувається раніше: на дату, з якої актив 
класифікують як утримуваний для 
продажу (або включають до ліквідаційної 
групи, яку класифікують як утримувану 
для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на 
дату, з якої припиняють визнання активу. 

Отже, амортизацію не 
припиняють, коли актив не 
використовують або він вибуває з 
активного використання, доки актив не 
буде амортизований повністю. Проте, 
згідно з використаними методами 
амортизації, амортизаційні відрахування 

можуть дорівнювати нулю, якщо немає 
виробництва. 

При цьому контролюючий орган 
нагадав про те, що платник податку має 
керуватися правилами БО з урахуванням 
обмежень, передбачених нормами ст.138 
та п.11 підрозділу 4 розділу XX 
Перехідних положень ПКУ зокрема, при 
урахуванні груп та мінімально 
допустимих строків амортизації, методів 
нарахування амортизації та ін. 

Наведене наштовхує на висновок 
про те, що ОЗ в ремонті, хоча й 
продовжують амортизуватися в БО, 
однак для цілей ПО така амортизація 
не враховуватиметься, адже, якщо 
такий ОЗ під час ремонту не 
використовується, то він переходить до 
категорії невиробничих в цілях 
амортизації. 

Вже у листі від 05.11.2015 
№23598/6/99-99-19-02-02-15 ДФС 
вказала, що у податковому обліку 
амортизація виробничих ОЗ, що 
знаходяться на капітальному ремонті чи 
консервації, не нараховується. 

Як бачимо, послідовність думки 
«покращувачів» залишає бажати 
кращого. 

Допомога неприбутковим організаціям 

ДФС у листі від 23.10.2015 
№22308/6/99-99-19-02-02-15 зазначила, 
що в БО вартість благодійної допомоги, 
надана неприбутковій організації, 
відображається відповідно до положень 
БО у складі витрат в періоді їх понесення, 
але при визначенні об'єкта 
оподаткування бухгалтерський ФР 
підлягає коригуванню на суму 
допомоги, яка перевищує 4 відс. 
оподатковуваного прибутку 
попереднього звітного року.  

Якщо в минулому році 
податкового прибутку не було, 
бухгалтерський ФР необхідно 
відкоригувати на всю вартість 
благодійної допомоги. 
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Нова форма декларації 

Нова форма декларації з податку 
на прибуток, затверджена наказом МФУ 
від 20.11.2015 №897, планується до 
опублікування 01.12.2015 в ОВУ. 

Щодо запізнілих документів 

ДФС у листі від 20.11.2015 
№17816/10/26-15-15-03-11 зазначила, що 
якщо первинні документи, що 
підтверджують здійснення витрат, які 
формують собівартість реалізованої 
продукції (робіт, послуг), складені у 
звітному періоді, а отримані 
платником у наступному звітному 
періоді, то такі витрати враховуються 
шляхом подання УР до раніше поданої 
ним податкової декларації. 

Амортизація безоплатно отриманих 
ОЗ 

ДФС у листі  від 06.11.2015 
№16986/10/26-15-15-03-11 зауважила, що 
амортизації підлягає первісна вартість 
безоплатно отриманих ОЗ, в складі якої 
враховуються витрати на 
транспортування, суми ввізного мита, 
витрати зі страхування ризиків доставки 
ОЗ, інші витрати, безпосередньо 
пов'язані з доведенням ОЗ до стану, у 
якому вони придатні для використання із 
запланованою метою. 

Разом з тим, згідно з абз. 2 п. 21 
ПСБО 15 «Дохід», якщо безоплатно 
отриманий актив забезпечує 
надходження економічних вигід протягом 
кількох звітних періодів, то доходи 
визнаються на систематичній основі 
(наприклад, у сумі нарахованої 
амортизації) протягом тих звітних 
періодів, коли надходять відповідні 
економічні вигоди. 

Нагадуємо, що у попередніх 
роз’ясненнях податківці зазначали, що 
можна амортизувати ті безоплатно 
отримані ОЗ, що були введені в 
експлуатацію після 01.01.2015. 

Податок на додану вартість 

Бонус за досягнення певних обсягів 
купівлі товарів = маркетингові послуги 

Контролюючі органи у листі від 
29.10.2015 №22983/6/99-95-42-01-15 
нагадали про те, що при наданні 
продавцем винагороди (бонусу) покупцю 
у зв’язку з досягненням певних обсягів 
постачання товарів, придбаних у такого 
продавця, об’єктом оподаткування ПДВ 
є маркетингові послуги, які надаються 
покупцем, а мотиваційні та стимулюючі 
виплати, в свою чергу, є компенсацією 
вартості таких послуг. 

Таким чином, у покупця 
виникають податкові зобов’язання з 
ПДВ на суму отриманих мотиваційних 
виплат (бонусів). 

Імпортний ПК при сплаті ПДВ через 
брокера 

ЦООВП у листі від 19.10.2015 
№23207/10/28-10-06-11 вказав, що якщо 
відповідно до договору, укладеного між 
митним брокером та імпортером, сплата 
ПДВ до бюджету при розмитненні 
товарів здійснюється через митного 
брокера, то такий імпортер — власник 
товарів має право віднести суму ПДВ до 
ПК на підставі МД, в якій він має бути 
вказаний як одержувач (власник) 
товару, за умови перерахування ним 
коштів митному брокеру до моменту 
розмитнення товару. Якщо хоч одна з 
вищевказаних умов не виконується, то 
імпортер — власник товарів не матиме 
права на віднесення до ПК таких сум 
ПДВ. 

Також орган зазначив, що при 
безоплатному отриманні імпортних 
товарів право на ПК відсутнє, оскільки 
відсутній факт придбання товарів, як 
це передбачено у п.198.3 ПКУ. 

ПК за безоплатним імпортом 

А от у листі    від 10.11.2015 
№17073/10/26-15-15-01-18 ДФС зайняла 
неочікувану позицію: ПДВ, сплачений при 
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імпорті безоплатно отриманих товарів, 
обчислений відповідно до вимог 
податкового і митного законодавства, 
включається до складу ПК платника 
податку за умови сплати податку за 
податковими зобов'язаннями згідно з 
п.187.8 ПКУ. 

На нашу думку, використовувати 
таку схему ризиковано, адже досі позиція 
податківців з даного приводу була 
кардинально протилежною. 

РК на виправлення помилки в «шапці» 
ПН та право на ПК 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що сума ПДВ, 
зазначена у ПН, в обов'язкових 
реквізитах заголовної частини якої 
допущено помилки і які виправлено 
шляхом складання РК, може бути 
включена до складу ПК після 
реєстрації такого РК в ЄРПН, але не 
пізніше 365 к.д. з дати складання такої 
ПН. 

Списання КЗ за отриманими товарами 
та коригування ПК 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо платник 
податку при придбанні товарів/послуг на 
підставі отриманої ПН сформував ПК, 
але такі товари/послуги не були оплачені 
протягом терміну позовної давності, то в 
податковому періоді, в якому 
відбувається списання КЗ, платнику 
податку необхідно відкоригувати суму 
ПК на підставі бухгалтерської довідки. 

Коригування ПК у разі списання КЗ 
відображається у рядку 16.1 розділу II 
податкової декларації з ПДВ з 
обов'язковим поданням додатка 1 до 
декларації. 

В додатку 1 коригування ПК 
відображаються у таблиці 2 та/або 
таблиці 3 в залежності від того, до якого 
рядка декларації був включений ПК при 
отриманні товарів/послуг. При цьому, в 
колонці 6 таблиці 2 та/або таблиці 3 
додатка 1 зазначається дата складення 
бухгалтерської довідки, в колонці 7 - БО, 

а в колонці 8 - підстава для коригування 
ПК "Списання кредиторської 
заборгованості". Інші колонки таблиць 2 і 
3 додатка 1 заповнюються в загальному 
порядку. 

Запізнились з імпортним ПК? Подайте 
УР 

ДФС у листі від 28.10.2015 
№22718/6/99-99-19-03-02-15 нагадала, 
що  у разі якщо платником податку при 

імпорті товарів, основних фондів 
сплачені суми ПДВ, зазначені у МД, 
помилково не були включені до складу 
ПК, то платник податку має можливість 
суми сплаченого ПДВ включити до ПК 
шляхом подання УР (з урахуванням 
строків давності). 

ПДВ при передачі зіпсованої продукції 
на переробку 

ДФС у листі від 27.10.2015 
№22542/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 
що оскільки вартість переведених в 
категорію непридатних для подальшої 
реалізації та переданих на повторну 
переробку товарних залишків при 
реалізації підприємством нової продукції 
включається до складу її вартості, 
збільшуючи при цьому базу 
оподаткування ПДВ, та відшкодовується 
у складі такої вартості споживачами, 
передані на повторну переробку 
товарні залишки визнаються такими, 
що використані в господарській 
діяльності. 

Разом з тим, операція з передачі 
платником непридатних для подальшої 
реалізації товарних залишків на повторну 
переробку з метою оподаткування ПДВ 
не розглядається як окрема операція з 
постачання товарів та не 
оподатковується ПДВ. 

Інжиніринг та ПДВ 

ДФС у листі від 27.10.2015 
№16269/10/26-15-15-01-09 нагадала, що 
перелік інжинірингових послуг 
обмежено переліком, визначеним 
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підпунктом 14.1.85 ПКУ, незалежно від 
наявності більш широких визначень цього 
терміну іншими НПА, а тому з метою 
застосування норм розділу V ПКУ до 
інжинірингових послуг можуть бути 
віднесені лише: 

- в галузі будівництва: надання 
послуг (виконання робіт) із складення 
технічних завдань, проектних пропозицій, 
проведення наукових досліджень і 
техніко-економічних обстежень, 
виконання інженерно-розвідувальних 
робіт з будівництва об‘єктів; 

- стосовно об‘єктів техніки і 
технології: розроблення технічної 
документації, проектування та 
конструкторського опрацювання таких 
об‘єктів; 

- під час здійснення монтажних та 
пусконалагоджувальних робіт – надання 
консультацій та авторський нагляд. При 
цьому самі монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи під 
визначення терміну «інжиніринг» не 
підпадають. 

Інжинірингові послуги для об‘єкта 
нерухомості, розташованого на митній 
території України, які не увійшли до 
переліку, визначеного ПКУ, є об‘єктом 
оподаткування ПДВ, а місце їх 
постачання визначається за правилами 
встановленими підпунктом «в» підпункту 
186.2.2 ПКУ: місцем постачання інших 
послуг за місцезнаходженням 
нерухомого майна у тому числі, що 
будується, є фактичне 
місцезнаходження нерухомого майна у 
тому числі, що будується. 

ПН з помилкою у звітності 
контрагентів 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що ПН, яка складена 
з помилкою, не може бути включена 
покупцем - платником ПДВ до складу 
ПК. При цьому наявність чи відсутність у 
ПН заповнених полів реквізитів 
заголовної частини, які не є 
обов'язковими, не може бути підставою 
для виключення такої ПН зі складу ПК, 

якщо немає інших підстав для його 
зменшення. 

Постачальник - платник ПДВ 
повинен відобразити операцію з 
постачання товарів/послуг, за якою 
складено ПН з помилкою, у податковій 
декларації з ПДВ за звітний (податковий) 
період, у якому за такою операцією 
виникло ПЗ з ПДВ. 

ПН зареєстрована несвоєчасно. Що з 
реєстраційною сумою? 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо платник 
податку своєчасно не зареєстрував в 
ЄРПН ПН та відповідно не зменшив 
реєстраційну суму на суму податку, 
зазначену в таких ПН, то після подання 
звітності з ПДВ за відповідний звітний 
період, в якій задекларовано ПЗ з ПДВ, 
що визначені у ПН, які не зареєстровані в 
ЄРПН, реєстраційна сума платника 
зменшується на суму ПДВ, зазначену у 
ПН, своєчасно не зареєстрованих в 
ЄРПН через показник SПеревищ. 

Після реєстрації таких ПН в ЄРПН 
в СЕА ПДВ автоматично відбувається 
перерахунок показника SПеревищ за 
звітний період, в якому було складено 
таку ПН, та розрахункової суми (SНакл) з 
урахуванням сум ПДВ, зазначених у 
таких ПН. 

Включення до складу ПК за ПН 
протягом 365 днів 

ДФС у листі    від 06.10.2015 
№21154/6/99-99-19-03-02-15 дійшла 
висновку, що сума ПДВ, зазначена у ПН 
(складеній як до 29.07.2015, так і після 
цієї дати), яка була своєчасно 
зареєстрована в ЄРПН, може бути 
включена до складу ПК протягом 365 
календарних днів з дати складання такої 
ПН. 

До набрання чинності Законом 
України від 16 липня 2015 року №643-VII 
ПН, складені за операціями з постачання 
товарів/послуг та своєчасно 
зареєстровані в ЄРПН, включалися до ПК 
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того податкового (звітного) періоду, на 
який припадала дата їх складання. 

У ресурсі «ЗІР» міститься 
аналогічне роз’яснення: належним чином 
складена та зареєстрована в ЄРПН 
протягом 180 днів ПН, яка не була 
включена до складу ПК в податковому 
періоді її складання/реєстрації та з дати 
складання якої не минуло 365 днів, може 

бути включена до складу ПК в наступних 
звітних (податкових) періодах 
протягом 365 календарних днів з дати 

її складання шляхом відображення 
сум податку в розділі II «Податковий 
кредит» податкової декларації з ПДВ. 

Щодо заповнення зведеної ПН 

ДФС у листі  від 08.10.2015 
№21400/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 
що у графі 2 зведеної ПН 
проставляється дата складання такої 
накладної. 

Нагадуємо, що питання виникло 
через те, що дата виникнення ПЗ, що має 
бути зазначена у графі 2 ПН, при 
складанні зведеної ПН при буквальному 
розумінні норм НПА не дорівнювала б 
даті виписки ПН. 

Податкові наслідки приєднання 

ДФС у листі    від 29.10.2015 
№23015/6/99-99-19-03-02-15 зазначила: 

 - платник, що реорганізується 
шляхом приєднання до іншого платника 
ПДВ, підлягає виключенню з Реєстру 
платників ПДВ на дату оформлення 
передавального акта;       

- у платника, що реорганізується 
шляхом приєднання до іншого платника 
ПДВ, не відбувається нарахування 
ПДВ та коригування ПК;  

- сума від’ємного значення, що 
зараховується до складу ПК наступного 
звітного (податкового) періоду, яка 
обліковується в податковій декларації з 
ПДВ особи, що реорганізується шляхом 
приєднання, до податкової звітності 
новоутвореної особи не 
переноситься; 

 - невідшкодовані залишки сум 
бюджетного відшкодування, які 
обліковуються в інтегрованій картці 
платника податку станом на дату 
анулювання реєстрації, що 
реорганізується шляхом приєднання до 
іншого платника ПДВ, переносяться до 
інтегрованої картки платника податку 
новоутвореної особи. 

Оренда та ПДВ 

ДФС у листі від 29.10.2015 
№23008/6/99-99-19-03-02-15  зазначила 
на тому, що із метою застосування норм 
п.201.4 ПКУ постачання послуг оренди на 
умовах передоплати не може 
розглядатися як постачання, котре має 
безперервний або ритмічний характер. 

На суму орендної плати 
постачальником (орендодавцем) 
складається ПН в загальному порядку на 
дату настання першої події (у цьому 
випадку — передоплати). 

Участь у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної 
інфраструктури населеного пункту та 
ПДВ 

ДФС у листі від 10.11.2015 
№10463/К/99-99-19-02-02-14 зазначила, 
що забудовник - платник ПДВ, який згідно 
із Законом від 17 лютого 2011 року 
№3038-VI бере участь у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 
шляхом спорудження за власний 
рахунок інженерних мереж або 
об'єктів інженерної інфраструктури, 
включає суми ПДВ, сплачені/нараховані 
при придбанні товарів/послуг, 
призначених для будівництва таких 
об’єктів інфраструктури, до складу ПК. 

В той же час забудовник - платник 
ПДВ не пізніше останнього дня звітного 
(податкового) періоду, в якому були 
придбані товари/послуги, призначені для 
будівництва зазначених вище об’єктів 
інфраструктури, повинен нарахувати ПЗ 
з ПДВ відповідно до п.198.5 ПКУ, скласти 
зведену ПН та зареєструвати її в ЄРПН, 
оскільки придбані товари/послуги 
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використовуються у звільнених від 
оподаткування ПДВ операціях 
(пп.197.1.16 ПКУ). 

При цьому ПКУ не передбачено 
різниці щодо операцій з виплат у вигляді 
пайових внесків на розвиток інженерно-
транспортної інфраструктури міста, на які 
коригується ФР до оподаткування, тобто 
такі операції відображаються згідно з 
правилами бухгалтерського обліку. 

Номенклатура «Товари в асортименті» 
у ПН 

ДФС у листі від 06.11.2015 
№24865/10/28-10-06-11 зауважила, що 
можливості вказати у графі 3 «Товари в 
асортименті» законодавством не 
передбачено. 

Також ДФС нагадала, що при 
поверненні покупцем (кінцевим 
споживачем) товарів, повернуті такому 
покупцю кошти з урахуванням ПДВ 
враховуються у щоденних загальних 
підсумках, які фіксуються у Z-звітах 
(касових звітах), ПН, складених на 
підставі таких звітів. 

Тому, до ПН, складеної за 
щоденним підсумком операцій з 
постачання товарів за готівку кінцевому 
споживачеві (який не є платником 
податку), з урахуванням повернення 
покупцю (кінцевому споживачу) коштів, 
якщо таким покупцем товар 
повернуто, РК не складається. 

Уточнення декларації за червень та 
реєстраційна сума 

ДФС у листі від 09.11.2015 
№23850/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 
що «реєстраційна сума» збільшується на 
суму від'ємного значення, що 
задекларована платником податків 
виключно у рядках 24 та 31 податкової 
декларації з ПДВ за червень 2015 року 
та не підлягає перерахунку внаслідок 
уточнення показників такої звітності. 

Вплив на реєстраційну суму 
«негосподарських» ПН 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що не підлягають 
виключенню з реєстраційної суми, на 
яку платник має право зареєструвати 
ПН/РК до ПН в ЄРПН, суми ПДВ, які не 
дають права платнику податку на 
формування податкового кредиту. 

Постачання за рахунок міжнародної 
технічної допомоги 

ДФС у листі від 12.11.2015 
№24138/6/99-99-19-03-02-15 нагадала, 
що порядок отримання права на 
звільнення від оподаткування ПДВ 
операцій, що здійснюються у рамках 
проектів МТД, регламентується 
постановою КМУ від 15 лютого 2002 року 
№153 «Про створення єдиної системи 
залучення, використання та моніторингу 
міжнародної технічної допомоги». 

Платник податку (продавець) з 
метою підтвердження права на 
застосування пільг з ПДВ при здійсненні 
операцій з постачання товарів, робіт, 
послуг в рамках Проекту зберігає у справі 
копію реєстраційної картки проекту, 
копію плану закупівлі, засвідчену 
печаткою донора або виконавця проекту, 
копію контракту на постачання товарів, 
виконання робіт та надання послуг, 
засвідчену підписом та печаткою 
виконавця проекту. 

Отже, операції з постачання 
товарів/послуг у рамках проектів МТД та 
в межах затверджених планів закупівлі 
товарів, робіт і послуг, що придбаваються 
виконавцями проектів МТД за кошти 
МТД, звільняються від оподаткування 
ПДВ. При придбанні виконавцями 
проектів МТД від постачальників 
товарів/послуг у рамках таких проектів 
ціна таких товарів/послуг визначається 
без ПДВ, тому постачальники таких 
товарів/послуг за такими операціями 
податкові зобов’язання не визначають 
і до бюджету не сплачують. 

При цьому відповідно до п. 198.5 
ПКУ платник податку зобов'язаний 
нарахувати податкові зобов'язання 
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виходячи з бази оподаткування, 
визначеної відповідно до п.189.1 ПКУ. 

При безоплатному постачанні ПДВ 
нараховуємо двічі 

ДФС у листі від 11.11.2015 
№25227/10/28-10-06-11 зауважила, що 
при безоплатній передачі товарів або 
необоротних активів, при придбанні яких 
було відображено податковий кредит, 
платнику податків слід відобразити 
податкові зобов’язання двічі, а саме 
«відсторнувати» свій податковий 
кредит і відобразити податкові 
зобов’язання з безоплатної передачі. 

Незареєстрована ПН не 
вважатиметься порушенням ведення 
податкового обліку 

ДФС у листі від 20.11.2015  
№24784/6/99-99-10-03-02-15 вказала, що 
відсутність факту реєстрації ПН в ЄРПН 
за умови відображення сум ПДВ за 
такою ПН у податкових зобов’язаннях 
(розділ І податкової декларації з ПДВ) 
звітного податкового періоду не впливає 
на декларування платниками податку 
податкових зобов’язань з ПДВ за 
відповідний звітний період, то 
порушення строку реєстрації ПН в 
ЄРПН не буде порушенням порядку 
ведення податкового обліку в 
контексті адміністративної 
відповідальності. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Сплата ПДФО за працівників, що 
працюють в інших регіонах 

ЦООВП у листі  від 13.10.2015 
№23350/10/28-10-06-11 нагадав, що 
ПДФО підлягає сплаті до відповідного 
місцевого бюджету за 
місцезнаходженням (розташуванням) 
власних або орендованих приміщень 
(будівель) в різних регіонах України, в 
яких працюють наймані працівники 
такого СГ, незважаючи на відсутність у 

такого СГ відокремлених структурних 
підрозділів. 

Оподаткування позик фізичній особі 

ДФС у листі від 29.10.2015 
№10131/Г/99-99-17-03-03-14 нагадала, 
що основна сума позики та ПФД, що 
отримується ФО на підставі укладеного 
договору, протягом дії такого договору не 
є об'єктом (базою) оподаткування ПДФО і 
ВЗ та не відображається у річній 
податковій декларації про майновий стан 
і доходи. 

Разом з цим, якщо позика або 
ПФД не повертається ФО у термін, 
який визначений договором, то сума 
такої позики і допомоги включається до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу ФО як інші 
доходи та оподатковується ПДФО за 
ставками 15/20 відс., визначеними 
п.167.1 ПКУ, і ВЗ (1,5 відс.). При цьому 
зазначений дохід відображається у графі 
"Інші доходи" річної податкової 
декларації про майновий стан і доходи. 

Щодо відокремлених підрозділів 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що у разі сплати 
ПДФО та подання витягів податкового 
розрахунку ф.1ДФ за місцезнаходженням 
ЮО, а не за місцезнаходженням 
відокремлених підрозділів, до 
податкового агента застосовується 
фінансова та адміністративна 
відповідальність і нараховується 
пеня. 

Так, п.127.1 ПКУ передбачено, що 
ненарахування, неутримання та/або 
несплата (неперерахування) податків 
платником податків, у тому числі 
податковим агентом, до або під час 
виплати доходу на користь іншого 
платника податків, тягнуть за собою 
накладення штрафу в розмірі 25 
відсотків суми податку, що підлягає 
нарахуванню та/або сплаті до 
бюджету. 

Ті самі дії, вчинені повторно 
протягом 1095 днів, тягнуть за собою 
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накладення штрафу у розмірі 50 
відсотків суми податку, що підлягає 
нарахуванню та/або сплаті до 
бюджету. 

Дії, передбачені абзацом першим 
цього пункту, вчинені протягом 1095 днів 
втретє та більше, тягнуть за собою 
накладення штрафу у розмірі 75 
відсотків суми податку, що підлягає 
нарахуванню та/або сплаті до 
бюджету. 

Пеня, визначена пп.129.1.3 ПКУ, 
нараховується із розрахунку 120 відсотків 
річних облікової ставки НБУ, діючої на 
день виплати (нарахування) доходів на 
користь платників податків - фізичних 
осіб.  

Штрафна санкція за неподання 
податкової звітності передбачена п.119..2 
ПКУ. 

Статтею 163 прим. 4 КУпАП 
передбачено, що неутримання або 
неперерахування до бюджету сум ПДФО 
тягне за собою попередження або 
накладення штрафу на посадових осіб 
підприємств, установ і організацій, а 
також на громадян - суб'єктів 
підприємницької діяльності у розмірі 
від двох до трьох нмдг. 

Виплата дивідендів 

ДФС у листі  від 16.11.2015 
№17440/10/26-15-17-01-12 нагадала, що 
застосування ставок ПДФО у розмірі 5 
або 20 відсотків на суми доходів, 
нарахованих у вигляді дивідендів, 
залежить від того, чи є податковий 
агент платником податку на прибуток 
підприємств. 

Так, ставку 5 відсотків застосовує 
податковий агент, який є платником 
податку на прибуток на момент 
нарахування дивідендів. 

Також, з 01.01.2015 дивіденди 
оподатковуються військовим збором. 

Повернення ФО внеску до СК 

ДФС у листі    від 23.10.2015 
№1388/10/02-32-05-02 нагадала, 

що  емітент корпоративних прав 
(юридична особа) виступає у якості 
податкового агента, лише в частині 
відображення у податковому 
розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою 
доходу «112» операції з повернення 
коштів або майна (майнових прав), ФО 
попередньо внесених нею до СК. 

При цьому ФО повинна визначити 
ФР операцій з інвестиційними активами 
та подати податкову декларацію про 
майновий стан і доходи до 1 травня року, 
що настає за звітним. 

Представницькі витрати та ПДФО 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
нагадали про те, що сума отримана під 
звіт (компенсована ФО, яка витратила 
власні кошти) для проведення 
представницьких витрат юридичної 
особи (не в рекламних цілях) підлягає 

оподаткуванню ПДФО на загальних 
підставах. 

Єдиний соціальний внесок 

Працівниця звільнилась у декреті . Що 
з мінімальним ЄСВ? 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо найманий 
працівник у межах звітного місяця 
частину відпрацював та пішов у 
відпустку по вагітності та пологах, під 
час якої звільнився, при цьому загальна 
сума доходу у місяці звільнення 
(нарахована сума ЗП (за наявності) та 
сума допомоги у зв'язку з вагітністю та 
пологами) не перевищує розміру 
мінімальної ЗП, то сума ЄСВ 
розраховується з фактично нарахованої 
суми доходу незалежно від її розміру. 

Штрафів за донарахування ЄСВ за 
вересень не буде 

ДФС у листі від 27.10.2015 
№3947/7/99-99-17-13-01-17 вказала, 
що  у разі якщо підприємством за період 
з 1 вересня 2015 року було здійснено 
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нарахування ЄСВ виходячи з мінімальної 
ЗП, що становила 1 218 грн., таке 
підприємство повинно здійснити 
донарахування ЄСВ виходячи з 
мінімальної ЗП, що становить з 1 вересня 
2015 року 1 378 гривень. Донарахування 
відображаються у звітності з ЄСВ за 
жовтень – грудень 2015 року.          

Також необхідно провести 
перерахунок максимальної величини 
бази нарахування при розрахунку ЄСВ на 
суми допомоги у зв’язку з вагітністю та 
пологами, оплати відпускних, період яких 
більше одного місяця, та нарахування 
проводились до 01.09.2015. 

Штрафні санкції за 
донарахування платником своєчасно 
не нарахованого ЄСВ у зв’язку з 
наведеними обставинами фіскальним 
органом не застосовуються. 

Донарахування індексації за минулі 
періоди 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що згідно з п.9 розд. 
IV Порядку формування та подання 
страхувальниками звіту щодо сум 
нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування, затвердженого наказом 
МФУ від 14.04.2015 №435, в таблиці 6 
додатка 4 до Порядку якщо нарахування 
ЗП здійснюється за попередній період, 
зокрема у зв'язку з уточненням кількості 
відпрацьованого часу, виявленням 
помилок, суми донарахованої ЗП 
включаються до ЗП місяця, у якому 
були здійснені такі донарахування. 

Отже у разі якщо ЗП минулих 
періодів менше законодавчо 
встановленого розміру мінімальної 
ЗП, суми її індексації, нараховані в 
поточному періоді за минулі, 
відносяться до звітного періоду 
(місяця), в якому провадяться 
донарахування. 

Щодо страхування 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що внески, сплачені 

роботодавцем на користь працівника за 
договором недержавного пенсійного 
страхування, не є базою нарахування 
ЄВ. 

Суми страхових внесків, 
сплачених роботодавцем за договорами 
довгострокового страхування життя за 
найманих працівників, які є складовою 
заробітної плати, є базою нарахування 
ЄВ. 

ІНШЕ 

Новий реєстр РРО 

 ДФСУ наказом від 29.10.2015 
№829 затвердила черговий Державний 
реєстр РРО. 

Щодо страхового стажу 

ДФС у листі  від 23.10.2015 
№22347/6/99-99-17-03-03-15 вказала, 
що  до страхового стажу зараховуються 
періоди (строки), протягом яких особа 
підлягає загальнообов'язковому 
державному соціальному страхуванню. 

Тобто, тільки при нарахуванні 
страхувальником ЗП (доходу) не менше 
мінімальної (не плутати зі збільшенням 
бази для мінімального ЄСВ,- 
прим.автора) та відповідно сплати ЄСВ у 
сумі не меншій, ніж мінімальний 
страховий внесок, застрахованій особі 
страховий стаж зараховується в повному 
об'ємі. 

Варто зауважити, що компетенція 
ДФС у роз’ясненні питань, що стосуються 
страхового стажу, є сумнівною. 

Перехід до великих платників податків 

ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС 
у м. Києві звернула увагу платників 
податків, на те що у разі отримання 

повідомлення про включення платника до 
Реєстру великих платників податків на 
наступний рік, такий платник 
зобов'язаний не пізніше 15 листопада 
поточного року подати до вказаного у 
такому повідомленні контролюючого 
органу, що здійснює супроводження 
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великих платників податків за новим 
місцем обліку, заяву за формою № 1-
ОПП про взяття на облік з початку 
календарного року, на який сформовано 
реєстр. 

Репатріація при перерахуванні 
нерезиденту штрафів 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що незалежно від 
того, надається довідка, яка підтверджує, 
що нерезидент є резидентом країни, з 
якою укладено міжнародний договір 
України, чи ні, виплати нерезиденту 
штрафних санкцій за неналежне 
виконання умов договору резидентом 
вважаються доходами, отриманими 
нерезидентом із джерелом їх 
походження з України, що підлягають 
оподаткуванню за ставкою в розмірі 
15 відсотків їх суми та за їх рахунок, 
оскільки міжнародними договорами про 
уникнення подвійного оподаткування не 
передбачено звільнення від 
оподаткування виплат нерезиденту 
штрафних санкцій за порушення 
договірних зобов'язань. 

Щодо «повторності» факту неподачі 
звітності 

ДФС у листі від 22.10.2015 
№2013/10/17-00-15-01-07 зауважила, що 
повторним порушенням, за яке 
передбачено штраф у розмірі 1020 
гривень згідно із п.120.1 ПКУ, буде 
несвоєчасне подання податкової 
декларації (розрахунку) платником 
податків незалежно від виду податку, за 
яке до такого платника протягом року вже 
було застосовано штраф за неподання 
(несвоєчасне подання) податкової 
декларації (розрахунку) та у період до 
одного року (до 365 або 366 днів - для 
високосного року) винесено ППР. 

Отже, для визначення 
повторності правопорушення ПКУ 
відлік 365 днів (для високосного року 
– 366 днів) починається з дати 
винесення ППР. 

Щодо штрафів по ТЦО 

ДФС у листі від 29.10.2015 
№22985/6/99-99-19-02-02-15 нагадала, 
що  у разі застосування у 2015 році 

штрафної (фінансової) санкції щодо 
контрольованих операцій, здійснених 
платником податків у 2013 - 2014 роках, 
застосовується штрафна (фінансова) 
санкція у розмірі, передбаченому п. 120.3 
ст. 120 ПКУ у редакції, чинній на день 
прийняття рішень про застосування 
такої штрафної (фінансової) санкції. 

Щодо загальнодоступних джерел 
інформації для цілей ТЦО 

ДФС у листі від 29.10.2015 
№22908/6/99-99-19-02-02-15 зазначила, 
що комерційні бази даних компаній, а 
саме Bureau Van Dijk (Orbis, Amadeus, 
RUSLANA), Інтерфакс (Спарк), 
ThomsonReuters, Bloomberg, можуть 
використовуватися як 
загальнодоступні джерела інформації 
про зіставні операції та осіб для 
встановлення відповідності умов 
контрольованої операції принципу 
"витягнутої руки" згідно з п."б" пп.39.5.3.1 
ПКУ, оскільки ці дані не є 
конфіденційною, таємною або службовою 
інформацією та не можуть становити 
комерційну таємницю. 

Розраховуємо лікарняні для 
працівника, що не мав заробітку 

Мінсоцполітики у листі    від 
06.09.2015 №527/18/99-15 вказало, що 
відповідно до пункту 29 Порядку 
обчислення середньої заробітної плати 
(доходу, грошового забезпечення) для 
розрахунку виплат за 
загальнообов'язковим державним 
соціальним страхуванням, затвердженого 
постановою КМУ від 26.09.2001 №1266, 
якщо протягом 12 місяців перед 
настанням страхового випадку по 
даним Державного реєстру 
загальнообов'язкового державного 
соціального страхування ЗО має 
страховий стаж менше шести місяців, 
середня ЗП для розрахунку допомоги по 
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тимчасовій непрацездатності, оплати 
перших п'яти днів тимчасової 
непрацездатності за рахунок коштів 
роботодавця визначається виходячи з 
нарахованої ЗП, з якої сплачуються 
страхові внески, але в розрахунку на 
місяць не вище розміру мінімальної 
ЗП, встановленого законом у місяці 
настання страхового випадку.  

Лікарняні розраховуються так:  

1) розраховується середньоденна 
ЗП виходячи з фактичних виплат;  

2) розраховується сума денної 
виплати (середньоденна ЗП збільшується 
на відсоток страхового стажу);  

3) порівнюється сума денної 
виплати з виплатою, розрахованої з 
мінімальної ЗП;  

4) якщо сума денної виплати не 
перевищує мінімальну виплату, ця сума 
множиться на кількість днів, які 
підлягають оплаті;  

5) якщо сума денної виплати 
перевищує мінімальну виплату, то сума 
виплати розраховується виходячи з 
мінімальної виплати (враховуючи норму 
статті 19 Закону, без додаткового обліку 
відсотка страхового стажу).  

В свою чергу, якщо у 
розрахунковому періоді перед настанням 
страхового випадку ЗО з поважних 
причин не мала заробітку або 
страховий випадок настав у перший 
день роботи (для розрахунку допомоги 
по тимчасовій непрацездатності, в т.ч. 
внаслідок захворювання або травми, які 
пов'язані з нещасним випадком на 
виробництві та професійним 
захворюванням), середня ЗП 
визначається виходячи з тарифної 
ставки (посадового окладу) або її 
частини, встановленої на день настання 
страхового випадку.  

Якщо тарифна ставка (посадовий 
оклад) не встановлена, розрахунок 
проводиться виходячи з розміру 
мінімальної ЗП (або її частини), 
встановленого законом на день настання 
страхового випадку, що передбачає п.28 
Порядку. 

Обмеження готівкових розрахунків 

На розрахунки підприємства 
(підприємця) з фізичною особою, яка 
здійснює незалежну професійну 
діяльність та не зареєстрована як 
ФОП,  поширюється обмеження 
розрахунків готівкою  у розмірі 150 000 
гривень протягом одного дня за товари 
(роботи, послуги), про що контролюючі 
органи зазначили в ЗІР. 

Зміни до Порядку компенсації ЗП 
мобілізованим 

З 12.11.2015 діють зміни до 
Постанови КМУ «Про затвердження 
Порядку виплати компенсації 
підприємствам, установам, організаціям у 
межах середнього заробітку працівників, 
призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період» від 4 березня 2015 
№105, внесені Постановою від 4 
листопада 2015 №911. 

Відтепер Постанова має назву 
«Про затвердження Порядку виплати 
компенсації підприємствам, установам, 
організаціям у межах середнього 
заробітку працівників, призваних на 
строкову військову службу, військову 
службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період або прийнятих на 
військову службу за контрактом у разі 
виникнення кризової ситуації, що 
загрожує національній безпеці, 
оголошення рішення про проведення 
мобілізації та (або) введення воєнного 
стану, а також працівникам, які були 
призвані на військову службу під час 
мобілізації, на особливий період та які 
підлягають звільненню з військової 
служби у зв'язку з оголошенням 
демобілізації, але продовжують військову 
службу у зв'язку з прийняттям на 
військову службу за контрактом». 

Постановою 911 внесено наступні 
зміни: 

1. Середній заробіток 
компенсується не лише мобілізованим, а 
й строковикам, прийнятим на військову 
службу за контрактом у разі 
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виникнення кризової ситуації, що 
загрожує національній безпеці, 
оголошення рішення про проведення 
мобілізації та (або) введення воєнного 
стану, а також працівникам, які були 
призвані на військову службу під час 
мобілізації, на особливий період та які 
підлягають звільненню з військової 
служби у зв'язку з оголошенням 
демобілізації, але продовжують 
військову службу у зв'язку з прийняттям 
на військову службу за контрактом. 

2. Постанова поширюється на 
мобілізованих з 18.03.2014, прийнятих за 
контрактом у разі кризової ситуації – з 
08.02.2015, для демобілізованих, котрі 
продовжують служити за контрактом – з 
11.06.2015. 

3. Компенсація не обмежена 
строком в один рік. 

4. Постановою визначено, що 
з бюджету виплачується не середній 
заробіток, а саме суми компенсації 
підприємствам витрат на виплату 
середнього заробітку. 

У зв’язку з нововведеннями 
Мінсоцполітики доручило структурним 
підрозділам облдержадміністрацій з 
питань соціального захисту населення з 
метою безумовного виконання положень 
вищезазначеної постанови Постанови 
організувати прийом звітів про фактичні 
витрати на виплату компенсації 
середнього заробітку працівників, 
призваних на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період, згідно з додатком 1 до 
Порядку (в тому числі за 2014 рік) та 
забезпечення заходів щодо повного 
використання коштів за бюджетною 
програмою 2501350 (від 12.11.2015 
№17211/0/14-15/13). 

З наведеного Мінсоцполітики 
прикладу (з 08.02.2015 строковикам 
середній заробіток на підприємстві 
зберігається на загальних підставах, а 
починаючи з 11.06.2015 роботодавцям 
здійснюється компенсація цього заробітку 
за рахунок державного бюджету) можна 
дійти висновку, що  підприємства 

мають отримати компенсацію і за 2014 
рік. 

Обов’язковість наявності Витягу з ЄДР 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що отримання витягів 
з реєстру платників ПДВ не є 
обов'язковим для платників, 
контролюючі органи не мають підстав 
вимагати їх у платників. 

Підтвердженням факту реєстрації 
суб'єкта підприємницької діяльності 
платником ПДВ є наявність інформації 
про таку реєстрацію на офіційному веб-
порталі ДФС, яка оновлюється щоденно. 

Трансляція реклами нерезидентом та 
репатріація 

ДФС у листі від 02.11.2015 
№23180/6/99-99-19-02-02-15 зазначила, 
що якщо товариство – резидент для 
розміщення ефірних матеріалів (у тому 
числі рекламних) придбаває ефірний 
час на телевізійному каналі, 
правовласником якого є компанія-
нерезидент, який веде транслювання 
на території України, то для резидента – 
юридичної особи виплати за 
розповсюдження реклами, здійснені 
компанії – нерезиденту, 
оподатковуються під час таких виплат 
за власний рахунок за ставкою 20 
відсотків. 

На нашу думку, таке твердження є 
спірним та потребує більш глибокого 
вивчення, адже резидент платить за 
ефірний час, а не за рекламу. 

Про контрольовані операції 

ДФС у листі від 10.11.2015 
№23918/6/99-99-19-02-02-15 зазначила, 
що протягом 2015 року діяло декілька 
затверджених розпорядженнями КМУ 
переліків, а саме:         

 перелік держав (територій), 
у яких ставки податку на прибуток 
(корпоративний податок) на 5 і більше 
відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, 
затверджений розпорядженням КМУ від 



Группа компаний “Кейнас”, Украина, г. Киев, ул. Московская, 24 
+38 (044) 254 30 14, +38 (044) 254 37 32 
www.keynas.com 

 

 
  

  

  16 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Листопад 2015 

 

25.12.2013 №1042 (діє до 
14.05.2015);         

 перелік держав (територій), 
які відповідають критеріям, установленим 
п.п.39.2.1.2 ПКУ, затверджений 
розпорядженням КМУ від 14.05.2015 
№449-р (термін дії з 14.05.2015 по 
16.09.2015);        

 перелік держав (територій), 
які відповідають критеріям, установленим 
п.п. 39.2.1.2 ПКУ, затверджений 
розпорядженням КМУ від 16.09.2015 
№977-р (діє з 16.09.2015). 

Отже, з урахуванням положень 
п.п.39.2.1.2 ПКУ, для визнання 
господарських операцій платника 
податків з контрагентами-нерезидентами 
контрольованими застосовується 
затверджений КМУ перелік держав 
(територій), чинний на час здійснення 
таких господарських операцій, за 
умови дотримання вартісного критерію, 
встановленого п.п.39.2.1.7 ПКУ.  

При цьому обсяг таких операцій 
розраховується за період 
перебування держави (території) у 
переліку. 

Відповідальність за звільнення 
мобілізованих працівників 

Держпраці повідомила, що 
відповідно до ст.172 ККУ незаконне 
звільнення працівника з роботи з 
особистих мотивів чи у зв’язку з 
повідомленням ним про порушення вимог 
Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» іншою особою, а також 
інше грубе порушення законодавства про 
працю караються штрафом від двох 
тисяч до трьох тисяч нмдг або 
позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років, 
або виправними роботами на строк до 
двох років. 

 Відповідальність за порушення 
вимог ст.119 КЗПП передбачена 
частинами першою та другою ст.41 
КУпАП (штраф від 510 до 1700 гривень та 
від 1700 до 5100 гривень відповідно) та 

абзацом 4 частини другої ст.265 КЗПП 
(штраф у розмірі мінімальної ЗП). 

Щодо нмдг, що використовується з 
метою обчислення граничної межі 
несплачених сум ЄВ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
нагадали про те, що з метою обчислення 
граничної межі несплачених або 
несвоєчасно сплачених сум ЄВ, у тому 
числі авансових платежів, у розмірі 
більше трьохсот нмдг, використовується 
сума неоподатковуваного мінімуму, яка 
встановлена на рівні податкової 
соціальної пільги. 

Щодо вихідної допомоги 

Міноцполітики у листі  від 
07.10.2015 №420/06/186-15 нагадало, що 
відповідно до пункту 1 частини першої 
статті 40 КЗпП трудовий договір, 
укладений на невизначений строк, а 
також строковий трудовий договір до 
закінчення строку його чинності можуть 
бути розірвані власником або 
уповноваженим ним органом у випадку 
змін в організації виробництва і праці, 
в тому числі ліквідації, реорганізації, 
банкрутства або перепрофілювання 
підприємства, установи, організації, 
скорочення чисельності або штату 
працівників.         

Згідно із статтею 492 КЗпП про 
наступне звільнення працівників 
персонально попереджають не пізніше 
ніж за два місяці. 

Роботодавець не може з власної 
ініціативи звільнити працівника раніше 
двомісячного строку.         

Разом з цим, якщо сам працівник 
виявить бажання звільнитись раніше ніж 
закінчиться зазначений строк 
попередження про звільнення, 
роботодавець може здійснити звільнення 
у строк, про який просить працівник.  

У цьому випадку вважається за 
доцільне працівнику подати заяву 
роботодавцю з проханням скоротити 
строк попередження про звільнення та 
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зазначити дату, з якої він бажає бути 
звільненим.  

Трудовий договір припиняється 
відповідно до пункту 1 частини першої 
статті 40 КЗПП. 

У зв’язку з цим працівнику в разі 
звільнення за пунктом 1 частини першої 
статті 40 КЗпП має бути виплачена 
вихідна допомога у розмірі не менше 
середнього місячного заробітку (стаття 44 
КЗпП). 

Щодо виплат мобілізованим при зміні 
режиму роботи 

Мінсоцполітики у своєму 
роз’ясненні вказало, що якщо на 
підприємстві запроваджується неповний 
робочий час через певний час пiсля 
мобiлiзацiї працiвника i працiвник не був 
про це повiдомлений, то середня ЗП 
виплачується згiдно з режимом 
роботи, за яким працiвник працював 
до мобiлiзацiї. 

Довідка-рахунок скасована 

КМУ постановою від 18.11.2015 
№941, що набула чинності з 19 
листопада 2015 року, скасував 
необхідність оформлення довідки 
рахунку для проведення реєстраційних 
дій з автомобілями. 

Нагадаємо, що довідка-рахунок – 
це документ, що підтверджує право 
власності покупця на автомобіль, 
спецтехніку або інший транспортний 
засіб. 

Щодо «старих» РРО 

ДФС у Київській області нагадала, 
що з 1 січня 2016 року закінчується 
перехідний період для доопрацювання 
або заміни РРО. 

Так, користувачам зареєстрованих 
та введених в експлуатацію до 
01.01.2015 електронних контрольно-
касових апаратів, що подають до органів 
фіскальних органів тільки інформацію про 
обсяг розрахункових операцій (Z-звіти), 
встановлено перехідний період 

тривалістю 1 рік для доопрацювання або 
заміни існуючої касової техніки на таку, 
яка забезпечує подання по електронних 
каналах зв’язку електронних копій 
розрахункових документів і 
фіскальних звітних чеків. 

З 01.01.2016 року відповідно до 
п.5 ст.17 ЗУ «Про застосування РРО у 
сфері торгівлі, громадського харчування 
та послуг» передбачено відповідальність 
у розмірі десяти нмдг - у разі якщо 
контрольну стрічку не надруковано або 
не створено в електронній формі на 
реєстраторах розрахункових операцій, 
або виявлено спотворення даних про 
проведені розрахункові операції, 
інформація про які міститься на 
контрольній стрічці, створеній в 
електронній формі. 

Про факсиміле 

ДФС у листі від 20.11.2015 
№24762/6/99-95-42-03-15 вказала, що 
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, крім випадків застосування 
первинних документів типових і 
спеціалізованих форм, якими не 
передбачено використання 
факсимільного відтворення підпису. 

Розрахунок лікарняних та оплачувана 
відпустка 

ФСС з ТВП повідомив, що при 
розрахунку допомоги по тимчасовій 
непрацездатності по страховим 
випадкам, які настали з 04.07.2015 року, 
період перебування ЗО в оплачуваній 
відпустці не виключаються із 
розрахункового періоду. 

Відрядження не працівників 

ДФС у листі   від 10.11.2015 
№860/06-30-17-01-42 зазначила, що  у 
разі відшкодування витрат на 
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відрядження не працівникам установи 
такі витрати оподатковуються ПДФО 
згідно п.164.2 та військовим збором 
відповідно до пп.1.2 п.161 підр.10 розд. 
XX ПКУ. 

Інформуємо про автомобілі 
військкомат 

З 7 липня 2015 року змінено 
Постанову КМУ від 28.12.2000 №1921, 
якою затверджено Положення про 
вiйськово-транспортний обов’язок. 

Пунктом 15 Положення визначено, 
що керівники підприємств подають 
військовим комісаріатам щороку до 20 
червня та 20 грудня інформацію про 
наявність транспортних засобів і техніки, 
їх технічний стан, а також про громадян, 
які працюють на підприємствах на таких 
транспортних засобах і техніці, за 
формою згідно з додатком 1 до 
Положення. 

Наразі серед спеціалістів відсутня 
одностайна позиція щодо обов’язкового 
подання Відомості та відповідальності за 
неподання, оскільки, по-перше, 
інформація не є звітом, по-друге, подання 
такої інформації не вмінено в обов’язок 
керівників підприємств та відсутня 
відповідна санкція у КУпАП. 

Варто зауважити, що на практиці є 
випадки надсилання підприємствам для 
заповнення відповідних форм самими 
військкоматами. 

Щодо спрощення укладання договору 
з ДФС 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що з 25 листопада 
2015 року, платником податків 
укладається один Договір з органом 
ДФС за основним місцем обліку, який 
надає право подавати електронні 
документи до будь-якого органу ДФС, в 
якому такий платник перебуває на обліку. 

До Договору додаються посилені 
сертифікати відкритих ключів. Для 
формування та подання Договору 

розроблено новий електронний формат 
за кодом І(Р)1391004. 

Договір з органом ДФС за 
неосновним місцем обліку не 
укладається. 

 

ДЛЯ ДУШІ… 

 

Продовжуючи приємну рубрику, 
представляємо Вашій увазі черговий 
гороскоп на тему: ЗНАКИ ЗОДІАКУ: 
ДУМАЮТЬ - КАЖУТЬ – РОБЛЯТЬ. 

Овен 

Думає - багато. Каже - мало. 
Робить - правильно. 

Телець 

Думає - про різне. Каже - 
переконливо. Робить - як вийде. 

 Близнюки 

Думає - про себе. Каже - що 
думає. Робить - думає, що дуже добре. 

 Рак 

Думає - постійно. Каже - 
заманливо. Робить - що вкажуть. 

 Лев 

Думає - точно. Каже - зайве. 
Робить - те, від чого не вдалося 
відкрутитися. 

Діва 

Думає - одне. Каже - інше. Робить 
- третє, але добре. 

 Ваги 

Думає - зайве. Каже - чесно. 
Робить - відповідально. 

 Скорпіон 

Думає - зосереджено. Каже - 
точно. Робить - що подобається. 

Стрілець 

Думає - що тільки він ... Каже - що 
всі, крім нього .. Робить - чужими руками. 

 Козеріг 
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Думає - що в голову прийде. Каже 
- то, до чого додумався. Робить - що вміє. 

 Водолій 

Думає - "а що треба". Каже - "ну 
якщо треба". Робить - краще за всіх. 

 Риби 

Думає - що ніхто не знає. Каже - 
мудрує. Робить - залежно від того, чи 
будуть перевіряти роботу. 
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