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ЩО РІК ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ 

Цього року податкова реформа 
далася нашим законотворцям доволі 
важко. Після довгих суперечок і декількох 
варіантів змін до ПКУ та Закону про ЄСВ 
лише із четвертої спроби вони все 
узгодили й 24.12.2015 ухвали «Закон про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень 
у 2016 році» (законопроект №3688). 

Закон набирає чинності з дня 
набрання чинності Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік» 
(законопроект №3000). 

Остаточний текст Закону не 
відомо, однак, до законопроекту 

вносилися несуттєві правки, тому 
сподіваємося, що основні зміни до ПКУ та 
Закону про ЄСВ залишаться без правок. 
Що чекати платникам податків у 2016 
році – основні зміни й цифри далі. 

 

Податок на прибуток 

1. Ставка податку збережена на 
рівні 18%. 

2. Перехід до квартального 
звітування для підприємств, які за 
попередній рік мали більш, як 20 млн 
доходу. Річний звітний період лише для 
новостворених, сільгоспвиробників і 
платників, що мають дохід не більше ніж 
20 млн грн. 

3. Відмінено авансові внески у 
розмірі 1/12 від суми податку за 
попередній рік, проте збережено 
авансові внески при виплаті 
дивідендів. Крім цього, вводиться 
особливий порядок сплати авансових 
внесків, які треба буде сплатити до кінця 
такого року один раз. Так, відповідно до 
п.38 підр. 4 р. ХХ ПКУ, платники податку 
на прибуток підприємств сплачують до 31 
грудня 2016 року авансовий внесок з 
цього податку у розмірі 2/9 податку на 
прибуток, нарахованого у податковій 
звітності за три квартали 2016 року. 

4. Сума отриманої поворотної 
фіндопомоги, що залишилась 
неповерненою на 01.01.2015, від не 
платників податку на прибуток  або від 
пільговиків, зменшує фінрезультат до 
оподаткування того податкового періоду, 
в якому платник податку повертає таку 
поворотну фінансову допомогу (її 
частину) особі, яка її надала. 

5. Особливості визначення об’єкту 
оподаткування за 2015 році (п. 43 підр. 4 
р. ХХ ПКУ): 

а) фінрезультат до оподаткування 
зменшується на суму використання 
створеного забезпечення (резерву) 
витрат на оплату відпусток 
працівникам, інших виплат, пов'язаних з 
оплатою праці, та витрат на сплату ЄСВ, 
що нараховується на такі виплати, 
сформованого відповідно до П(С)БО або 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57512
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56449
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МСФО до 01.01.2015 року, у випадку, 
якщо такі витрати не були враховані при 
визначенні об'єкта оподаткування до 
01.01.2015 року; 

б) платники податку на прибуток, 
які не здійснюють коригування 
фінрезультату до оподаткування, при 
визначенні об’єкту оподаткування 
податком на прибуток підприємств за 
2015 звітний рік збільшують 
фінансовий результат до 
оподаткування на суму витрат на 
ремонт і модернізацію ОЗ, здійснених 
до 01.01.2015 року та відображених у 
складі податкових витрат, за умови, що у 
бухобліку ці витрати збільшили вартість 
ОЗ, що продовжують амортизуватися 
після 1 січня 2015 року; 

в) у разі коли строки корисного 
використання (експлуатації) об'єкта ОЗ, 
введеного в експлуатацію до 01.01.2015, 
в бухобліку дорівнюють або є більшими, 
ніж ті, що встановлені пп.138.3.3 ПКУ, то 
для розрахунку амортизації починаючи з 
періодів після 01.01.2015 року 
використовуються строки корисного 
використання (експлуатації) об'єкта ОЗ, 
встановлені в бухгалтерському обліку, в 
частині строку, що залишився. При 
цьому не проводиться перерахунок 
амортизаційних відрахувань, 
нарахованих до 01.01.2015; 

г) у разі, коли амортизація об’єкту 
ОЗ до 01.01.2015 р. нараховувалась 
виробничим методом, то у 2015 році до 
такого об’єкту застосовуються інші 
методи нарахування амортизації, 
передбачені пп.138.3.1 ПКУ. При цьому 
строк корисного використання такого 
об’єкту встановлюється відповідно до 
норм пп.138.3.3 ПКУ, з урахуванням 
терміну фактичної експлуатації такого 
об’єкту основних засобів. Перерахунок 
сум амортизації за попередні роки в 
цьому випадку робити буде не потрібно; 

ґ) норматив для ОЗ, визначений у 
пп.14.1.138 ПКУ, встановлюється в 
розмірі 2500 гривень. Ця норма фактично 
означає відміну його збільшення, але 
робиться це «заднім числом» і саме на 
2015 рік! З 01.01.2016 року діятиме 

«новий» вартісний норматив у розмірі 
6000 грн. 

 

ПДВ 

1. Поріг для обов’язкової 
реєстрації платником ПДВ залишився 1 
млн грн. 

2. Відсутність платника податку за 
за місцезнаходженням (місцем 
проживання) або наявність запису про 
відсутність підтвердження відомостей про 
юрособу не буде підставою для 
анулювання реєстрації платника ПДВ. 

3. Зміни при визначені бази 
оподаткування: 

а) з договірної ціни виключено 
«роздрібний» акцизний податок; 

б) при постачанні власної 
продукції/послуг база оподаткування не 
може бути нижчою за звичайну ціну, а не 
собівартість. 

4. Забрали норму щодо права 
постачальника на зменшення ПЗ після 
реєстрації у ЄРПН РК покупцем у разі 
зменшення суми компенсації. Натомість 
норму про зменшення ПК залишили без 
змін. 

5. Пп.197.21 ПКУ щодо звільнення 
від оподаткування поставок певних видів 
зернових та технічних культур 
виключено. Виключено відповідні пільги 
для таких поставок і з підрозділу 2 п. ХХ 
ПКУ. Тобто, такі операції 
оподатковуватимуться в загальному 
порядку. 

6. До переліку причин, за якими 
визнається ПЗ з ПДВ, у п.198.5 ПКУ 
додано: 

-  операції, місце постачання за 
якими розташоване за межами митної 
території України; 

- випадок,  коли на момент 
перевірки платника податку 
контролюючим органом в акті вибіркової 
(часткової) інвентаризації, проведеної 
платником податку на вимогу такого 
органу, виявлено нестачу придбаних 
таким платником товарів (за винятком 
випадку, коли така нестача обумовлена 
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знищенням внаслідок дії обставин 
непереборної сили, що підтверджується 
відповідно до законодавства). Такі товари 
вважаються використаними платником 
податку в операціях, що не є 
господарською діяльністю платника 
податку, а отже, вимагатимуть визнання 
ПЗ з ПДВ. 

7. Скористатися правом на ПК 
можна буде й на підставі РК протягом 365 
календарних днів з дати його складання. 
Однак, до ПК не відноситимуться 
сплачені суми ПДВ у зв’язку із  
придбанням товарів/послуг по: 

 зареєстрованим в ЄРПН 
ПН/РК до таких ПН з визначеними 
сумами податку за операціями, що не є 
об'єктом оподаткування або що звільнені 
від оподаткування; 

 ПН/РК до таких ПН з 
неправильно вказаним податковим 
номером платника податку покупця 
та/або продавця. 

8. Бюджетне відшкодування: 

а) на бюджетне відшкодування 
відтепер матимуть право особи, які: 
зареєстровані платниками ПДВ менш ніж 
12 календарних місяців до місяця, за 
наслідками якого подається заява на 
бюджетне відшкодування; мають обсяги 
оподатковуваних операцій за останні 12 
календарних місяців менші, ніж заявлена 
сума бюджетного відшкодування; 

б) створюється Реєстр заяв про 
повернення суми бюджетного 
відшкодування та Реєстр сум бюджетного 
відшкодування. Заяви про повернення 
сум бюджетного відшкодування 
вноситимуться до першого Реєстру 
протягом дня їх отримання у 
хронологічному порядку їх надходження. 
ДФС щодня публікуватиме на своєму 
офіційному веб-сайті дані про суму, дату 
погодження бюджетного відшкодування, 
дати висновку про суму відшкодування, 
надісланого Казначейству і т.п. 

Сума бюджетного відшкодування 
вважатиметься узгодженою з дня, 
наступного за днем закінчення терміну 
проведення камеральної перевірки, у разі 

якщо камеральна перевірка проведена не 
була або якщо за результатами 
проведення перевірки податкове 
повідомлення – рішення не було 
надіслано платнику податку. 

Однак, податківці матимуть право 
провести документальну перевірку 
платника податку в разі, якщо розрахунок 
суми бюджетного відшкодування було 
зроблено за рахунок від’ємного значення, 
сформованого за операціями: 

 за періоди до 01.07.2015, 
що не підтверджені документальними 
перевірками; 

 з придбання товарів/послуг 
у платників податку, що використовували 
спеціальний режим оподаткування, 
визначений відповідно до ст.209 ПКУ за 
період до 01.01.2016. 

в) скасовується автоматичне 
бюджетне відшкодування, що було 
передбачене п.п. 200.18 - 200.21 ПКУ. 

9. До формули, за якою 
розраховується сума ПДВ, на яку платник 
податку може зареєструвати ПН та РК 
додається новий збільшуючий показник – 
ΣОвердрафт (сума середньомісячного 
розміру сум податку, які за останні 12 
звітних місяців були задекларовані 
платником до сплати до бюджету та 
погашені чи розстрочені або відстрочені, 
а також задекларовані платником - 
сільськогосподарським підприємством, 
що обрав спеціальний режим 
оподаткування) 

10. Платник податків матиме 
право поповнити електронний ПДВ-
рахунок на суму надміру сплачених 
грошових зобов’язань з ПДВ в порядку, 
встановленому ст.43 ПКУ. 

11. Спецрежим для с/г: 

а) спецрежим для 
сільськогосподарських підприємств  
залишається лише до 01.01.2017 (пп.4 
п.2 р.XIX ПКУ).  

б) кошти, зараховані на рахунки в 
системі електронного адміністрування 
ПДВ, автоматично протягом операційного 
дня, в якому кошти надійшли на такі 
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рахунки, перераховуються 
Держказначейством: 

 75% – до Державного 
бюджету України; 

 25% – на спеціальні 
рахунки сільськогосподарських 
підприємств, відкриті в установах банків 
та/або в органах, які здійснюють 
казначейське обслуговування бюджетних 
коштів. 

 

Акцизний податок 

1. З 01.07.2016 року новою ст.232 
ПКУ запроваджується система 
електронного адміністрування реалізації 
пального (далі – СЕАРП), а також 
з’являється новий вид платників податку 
– особи, які реалізують пальне: 

а) запроваджується акцизна 
накладна, яка складатиметься в день 
реалізації та реєструється у Єдиному 
реєстрі акцизних накладних пального 
протягом 15 календарних днів, наступних 
за датою її складання.  

б) запроваджується й електронне 
адміністрування реалізації пального. 

2. Решта норм щодо порядку 
оподаткування залишилися без змін. 

3. Збільшено ставки податку для 
підакцизних товарів. 

 

Податок на доходи фізичних осіб та 
військовий збір 

1. Змінено ставки ПДФО: 
а) основна базова ставка 

становитиме 18% (а не 15%/20%, тобто 
скасовується прогресивна шкала) 

б) для пасивних доходів 
зберігатиметься окрема ставка 5% для  
доходів у вигляді дивідендів, 
нарахованих резидентами - платниками 
податку на прибуток підприємств. Решта 
пасивних доходів (а до них належать, 
крім дивідендів, проценти, роялті та 
інвестиційний прибуток) 
оподатковуватимуться ПДФО за ставкою 
18% (а не 20%); 

в) для пенсій або довічного 
грошового утримання, розмір яких 
більше, ніж 3 розміри мінзарплати (у 
розрахунку на місяць), встановленої на 1 

січня звітного податкового року (тобто, у 
2016 році – 4134 грн), до суми 
перевищення застосовуватиметься 
ставка ПДФО 15%; 

г) прибрано ставку 30% при 
нарахуванні доходів у вигляді виграшу чи 
призу. 

2. Загальна податкова 
соцпільга  (ПСП) становитиме 50% 
прожиткового мінімуму для працездатної 
особи (у розрахунку на місяць), 
встановленому законом на 1 січня 
звітного податкового року (тобто 689 грн). 
При цьому гранична сума доходу, яка 
даватиме право на застосування ПСП, не 
зміниться (тобто 1930 грн). 

3. Змін при оподаткуванні 
військовим збором немає. 
 

Єдиний соціальний внесок 

1. Працюватиме єдина ставка ЄСВ 
у розмірі 22% (диференційованих ставок 
ЄСВ залежно від класу професійного 
ризику виробництва не буде); 

2. Максимальну величину бази 
нарахування ЄСВ підвищать із 17 до 25 
розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб; 

3. Із заробітної плати (доходу) 
робітників більше не утримуватимуть 
ЄСВ (3,6%). Тобто в разі прийняття 
законопроекту ЄСВ нараховуватиме 
лише роботодавець. Утримання — 
скасовується. 

4. Порядок визначення ЄСВ для 
підприємців залишилися без змін, єдине 
що ставка в загальному порядку 
зменшена до 22%. 

 

Єдиний податок 

1. Юрособи-єдинники 3 групи 
залишаються на спрощеній системі 
оподаткування. 

2. Зменшено розмір граничного 
річного обсягу доходу єдинників групи 3 
до 5 млн грн (наразі відповідний показник 
становить 20 млн грн). 

3. Збільшення відсоткових ставок 
ЄП для єдинників групи 3 до 3 % та 5% 
для платників і неплатників ПДВ 
відповідно (наразі — 2 та 4% відповідно). 
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4. Змін щодо РРО для 
підприємців-єдинників немає. 

5. Єдинники групи 4: 
а) вилучено застереження щодо 

того, що права власності/користування 
земельними ділянками, що є об’єктом 
оподаткування єдинників групи 4, повинні 
бути оформлені й зареєстровані 
відповідно до законодавства; 

б) збільшено розмір ставок 
податку. 

Інші податки 

Податок на нерухомість. Верховна 
Рада України збільшила граничну ставку 
податку на нерухоме майно з 2% до 3% 
розміру мінімальної заробітної плати за 1 
кв. м загальної площі житлової та 
комерційної нерухомості. За наявності у 
власності платника податку об’єкта 
(об’єктів) житлової нерухомості, в тому 
числі його частки, що перебуває у 
власності фізичної чи юридичної особи - 
платника податку, загальна площа якого 
перевищує 300 кв. м. (для квартири) 
та/або 500 кв. м. (для будинку), сума 
податку, розрахована відповідно до 
пп.«а» - «г» цього підпункту, 
збільшується на 25 тис грн на рік за 
кожен такий об’єкт житлової нерухомості 
(його частку). 

Транспортний податок. Об’єктом 
оподаткування будуть легкові автомобілі, 
з року випуску яких минуло не більше 5 
років (включно) та середньоринкова 
вартість яких становить понад 750 
розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року. 

Така вартість визначається 
центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику 
економічного розвитку, за методикою, 
затвердженою Кабінетом Міністрів 
України, виходячи з марки, моделі, року 
випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів 
двигуна, типу коробки переключення 
передач, пробігу легкового автомобіля та 
розміщується на його офіційному веб-
сайті. 

 
 

Основні показники Держбюджету-2016 

Мінімальна заробітна плата: 

 - у місячному розмірі: з 1 січня — 
1378 гривень, з 1 травня —1450 гривень, 
з 1 грудня — 1550 гривень; 

 - у погодинному розмірі: з 1 січня 
— 8,29 гривні, з 1 травня —8,69 гривні, з 
1 грудня — 9,29 гривні. 

Прожитковий мінімум для 
працездатних осіб (у розрахунку на 1 
особу): 

- у місячному розмірі: з 1 січня — 
1378 гривень, з 1 травня —1450 гривень, 
з 1 грудня — 1550 гривень. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо податкового обліку 
необоротних матеріальних активів 

Фахівці ДФС у своєму листі від 
27.11.2015 №26114/10/28-10-06-11 
розглянули особливості податкового 
обліку необоротних матеріальних активів.  
Основні роз’яснення: 

1. Витрати на поліпшення ОЗ для 
відновлення майбутніх економічних 
вигод, очікуваних від їх використання, 
визнаються капітальними інвестиціями за 
умови, що балансова вартість активу не 
перевищує суму його очікуваного 
відшкодування (п.29 р.6 
Методрекомендацій №561). Враховуючи 
це, податківці пропонують визнавати 
капітальними інвестиціями поліпшення 
основних засобів і для цілей податкового 
обліку.  

Витрати, що здійснюються для 
підтримання об'єкта в робочому стані 
(проведення технічного огляду, нагляду, 
обслуговування, ремонту тощо) та 
одержання первісно визначеної суми 
майбутніх економічних вигод від його 
використання, включаються до складу 
витрат. 

2. Податківці не проти 
нарахування податкової амортизації 
безоплатно отриманих основних засобів з 
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урахуванням обмежень, встановлених 
пп.14.1.138 та п.138.3 ПКУ. При цьому в 
бухгалтерському обліку одночасно з 
нарахуванням амортизації підприємство 
має систематично визнавати доходи 
(наприклад, у сумі нарахованої 
амортизації) протягом тих звітних 
періодів, коли надходять відповідні 
економічні вигоди. 

3. Активи, що класифікують як 
«утримувані для продажу», розцінюються 
як об'єкти, що виведені з експлуатації та 
відбулося припинення їх використання. 
Тому по таким об’єктам (включаючи 
об’єкти, що передані на фіноренду) 
амортизація не нараховується. 

4. Якщо об’єкт ОЗ знаходиться в 
операційній оренді, то оскільки такі 
активи обліковуються на балансі 
орендодавця, та є джерелом доходів від 
госпдіяльності у вигляді орендної плати, 
амортизація таких основних засобів 
нараховується з урахуванням обмежень, 
встановлених пп.14.1.138 ПКУ, п.138.3 
ПКУ. 

 

Як повертаються переплачені суми з 
податку на прибуток (авансового 
внеску), які обліковуються за 
відокремленими підрозділами 

ДФС у підкатегорії 102.05 «ЗІР» 
зазначила: надлишок сплаченої суми 
податку на прибуток (авансового внеску) 
може бути повернений за заявою 
платника податку до органу ДФС за 
місцезнаходженням відокремленого 
підрозділу із зазначеним напрямом 
перерахування коштів. 

Заява на повернення подається у 
довільній формі протягом 1095 днів від 
дня виникнення надміру сплаченої суми 
(п.43.3 ПКУ). 

Відокремлені підрозділи (у тому 
числі ті, які перебували на консолідованій 
сплаті податку на прибуток) повинні були 
забезпечити сплату авансових внесків у 
січні – лютому 2015 року за місцем 
реєстрації в сумі, розрахованій у 
податковій декларації з податку на 
прибуток або Розрахунку податкових 

зобов’язань щодо сплати 
консолідованого податку на прибуток за 
звітний (податковий) період — 2013 рік. 

 

ПКУ не передбачено різниць щодо 
доходів і витрат, отриманих 
(понесених) у межах спільної 
діяльності 

ДФСУ в листі від 20.11.2015 
№10874/Г/99-99-19-02-02-14 та в листі від 
01.12.2015 №25678/6/99-99-19-02-02-15 
розглянула питання щодо оподаткування 
спільної діяльності. 

Контролери зауважили: р. III ПКУ 
не передбачено різниць щодо доходів 
(прибутків) і витрат, отриманих 
(понесених) у межах спільної 
діяльності. 

Отже, прибуток кожного 
учасника, отриманий у межах спільної 
діяльності, ураховується при 
визначенні фінансового результату до 
оподаткування такого учасника згідно 
із правилами бухгалтерського обліку. 

Водночас податківці наголосили: 
особа, що веде облік результатів 
діяльності за договором про спільну 
діяльність без утворення юридичної 
особи, є платником ПДВ. Для осіб, 
відповідальних за нарахування та сплату 
ПДВ до бюджету під час виконання 
договорів про спільну діяльність без 
створення юридичної особи, 
присвоюється 9-значний податковий 
номер, який надають контролюючі органи 
згідно з порядком обліку платників 
податків і зборів, визначеним відповідно 
до п. 63.10 ПКУ. 

 

Собівартість запасів, робіт, послуг не 
включається до податкових витрат на 
підставі загублених або оформлених 
неналежним чином документів 

Податківці у листі від 04.12.2015 
№26481/10/28-10-06-11 нагадали, що 
податкові витрати формуються лише  на 
підставі належним чином оформлених 
документів. 

Відповідно до пп.2.15, 2.16 
Положення №88 в разі виявлення 
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невідповідності первинного документа 
вимогам законодавства у сфері бухобліку 
такі документи з письмовим 
обґрунтуванням передаються керівнику 
підприємства, установи. До окремого 
письмового рішення керівника такі 
документи не приймаються до виконання. 

Відповідно до п.44.1 ПКУ, 
платникам податків забороняється 
формування показників податкової 
звітності, митних декларацій на підставі 
даних таких документів. 

У зв’язку із вищесказаним, 
податківці роз’яснюють, що собівартістьі 
реалізованих/списаних запасів або 
витрат на придбання робіт, послуг не 
може бути сформована на підставі 
первинних документів, які оформлені 
неналежним чином, або взагалі 
загублені. 

 

БФД, надана звичайному суб’єкту 
господарювання, включається до 
витрат без коригувань 

ДФСУ в листі від 16.11.2015 
№24342/6/99-99-19-02-02-15 зауважило, 
що у ПКУ не передбачено коригування 
фінансового результату до 
оподаткування на різниці за витратами у 
вигляді безповоротної фінансової 
допомоги, наданої іншому платнику 
податку на прибуток. 

Водночас у разі перерахування 
коштів на користь неприбуткової 
організації формується різниця 
відповідно до положень пп.140.5.9 ПКУ 
(звісно, якщо підприємство застосовує 
різниці при визначенні бази з податку на 
прибуток). 

 

Щодо коригування фінрезультату на 
суми заборгованості, що виникла у 
зв’язку із затримкою в оплаті товарів, 
стягнення якої розпочато до 
01.01.2015р. 

Податківці у підкатегорії 102.08.06 
«ЗІР» нагадали, що незалежно від того, 
чи перевищує дохід платника податку на 
прибуток за останній звітний (податковий) 
рік 20 млн грн, коригування 

фінрезультату до оподаткування на суми 
заборгованості, що виникла у зв’язку із 
затримкою в оплаті товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг, заходи щодо 
стягнення якої розпочато до 01.01.2015, 
усе одно потрібно проводити. 

 

Дооцінка основних засобів 
амортизується й для цілей 
податкового обліку 

Фахівці ДФС у листі від 04.12.2015 
№26508/10/28-10-06-11 зазначили, що 
дооцінка основних засобів може 
включатися до вартості основних засобів 
та амортизуватися для цілей податкового 
обліку. 

Зокрема, пояснюється це тим, що 
ст.138 ПКУ не містить вимог щодо 
додаткових коригувань, які призведуть до 
перегляду та зменшення нарахованої 
амортизації у зв’язку з тим, що вартість 
основних засобів переоцінена. 

 

Щодо визначення фінрезультату в 
разі переходу на загальну систему 
оподаткування, якщо аванс отримано 
на спрощеній 

ДФС України в підкатегорії 
102.08.06 «ЗІР» пояснила як враховувати 
юрособі-єдиннику при визначенні 
фінрезультату до оподаткування доходи 
й витрати при відвантаженні товарів, 
виконанні робіт, наданні послуг на 
загальній системі оподаткування, щодо 
яких отримано попередню оплату на 
спрощеній системі. 

Так, одним із основних принципів 
ведення бухобліку й формування 
фінзвітності є принцип нарахування та 
відповідності доходів і витрат, який 
полягає в тому, що для визначення 
фінансового результату звітного періоду 
необхідно порівняти доходи звітного 
періоду з витратами, що були здійснені 
для отримання цих доходів. При цьому 
доходи й витрати відображаються в 
бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності в момент їх виникнення, 
незалежно від дати надходження чи 
сплати коштів. 
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Отже, доходи та витрати платника 
податку на прибуток за відвантажені 
товари, виконані роботи, надані послуги 
після переходу на загальну систему 
оподаткування, щодо яких отримано 
попередню оплату на спрощеній системі 
оподаткування, враховуються при 
визначенні фінансового результату до 
оподаткування згідно з правилами 
бухобліку. 

 

Щодо врахування суми авансових 
внесків, сплачених упродовж року при 
виплаті дивідендів 

ДФС у підкатегорії 102.08.02 «ЗІР» 
повідомила: сума «дивідендних» 
авансових внесків із податку на 
прибуток, підлягає зарахуванню в 
зменшення податкового зобов’язання 
з податку на прибуток за такий звітний 
(податковий) рік. 

При цьому сума неврахованого в 
зменшення нарахованої суми 
податкового зобов’язання з податку на 
прибуток залишку авансових внесків 
при виплаті дивідендів враховується 
при обчисленні щомісячних авансових 
внесків, що підлягатимуть сплаті в 
наступний 12-місячний період. 

 

Щодо обов’язкового створення 
резерву сумнівних боргів 

ДФС в листі від 15.12.2015 
№18967/10/26-15-15-03-11 наголосила, 
що для застосування норм п.139.2 ПКУ 
(щодо податкових різниць) необхідне 
створення резерву сумнівних боргів 
щодо поточної дебіторської 
заборгованості, яка є фінансовим 
активом (окрім придбаної заборгованості 
та заборгованості, призначеної для 
продажу). 

 

Щодо відображення в декларації з 
податку на прибуток сплачених 
щомісячних авансових внесків за 
відокремлені підрозділи 

ДФСУ в листі від 17.12.2015 
№27019/6/99-99-19-02-02-15 зауважила, 
що загальна сума щомісячних авансових 

внесків із податку на прибуток (у т.ч. — за 
відокремлені підрозділи), які підлягали 
сплаті починаючи із березня 2015 року за 
місцем реєстрації юридичної особи, 
відображається в рядку 16.1 додатка 
ЗП до рядка 16 «Зменшення нарахованої 
суми податку» декларації з податку на 
прибуток за 2015 рік такої особи. 

 

Отримані штрафи, пені, неустойки: 
податковий облік 

ДФСУ в листі від 17.12.2015 
№27021/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснила: 
доходи у вигляді одержаних штрафів, 
пені, неустойки за порушення правил 
провадження господарської діяльності, 
невиконання чи неналежне виконання 
господарського зобов'язання: 

 відображаються у складі 
інших операційних доходів; 

 беруть участь під час 
визначення фінансового результату до 
оподаткування відповідно до правил 
бухгалтерського обліку без подальшого 
його коригування на такі доходи. 

 

Щодо коригування фінрезультату в 
разі здійснення операцій з 
інвестиційною нерухомістю 

ДФСУ в листі від 11.12.2015 
№26445/6/99-99-19-02-02-15 та листі від 
17.12.2015 №27011/6/99-99-19-02-02-15 
надала роз’яснення: якщо підприємство 
обирає оцінку інвестиційної нерухомості 
за справедливою вартістю, об’єкт 
інвестиційної нерухомості не 
підлягатиме амортизації згідно з 
П(С)БО 7 «Основні засоби». У такому 
разі платник податку не коригує 
фінрезультат до оподаткування на 
різниці, які формуються відповідно до 
положень ст. 138 ПКУ, у т.ч. — 
нараховану амортизацію. 

Якщо ж обрано оцінку 
інвестиційної нерухомості за первісною 
вартістю, об’єкт інвестиційної 
нерухомості підлягатиме амортизації за 
одним із методів, наведених у п.28 
П(С)БО 7 і відповідно фінрезультат 
підлягатиме коригуванню. 
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Щодо особливостей визнання 
заборгованості безнадійною 

ДФСУ в листі від 17.12.2015 
№27022/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснила 
певні нюанси визнання дебіторської 
заборгованості безнадійною: 

1) під безнадійною 
заборгованістю, що підпадає під ознаку 
пп. «а» пп.14.1.11 ПКУ, слід вважати 
заборгованість, за якою сплинув строк 
позовної давності, у разі якщо відповідні 
заходи з її стягнення не призвели до 
позитивних наслідків; 

2) для визначення безнадійною 
(яка відповідає ознаці, установленій пп. 
«ґ» пп.14.1.11 ПКУ) заборгованості 
юридичної особи, строк прострочення 
якої становить понад 180 днів, слід 
забезпечити дотримання одночасно 
таких вимог: 

 безспірність вимог відповідає 
вимогам Закону України «Про 
відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом» 
від 14.05.1992  № 2343-ХІІ; 

 розмір таких вимог не перевищує 
мінімально встановленого 
законодавством розміру безспірних вимог 
кредитора для порушення провадження у 
справі про банкрутство; 

 відповідні заходи, передбачені 
законодавством України, які вживав 
кредитор, не призвели до її стягнення; 

3) прострочена заборгованість 
підпадає під ознаку безнадійної згідно з 
пп. «є» пп.14.1.11 ПКУ, якщо дії щодо 
примусового стягнення майна боржника, 
у т.ч. — у порядку й на умовах, 
визначених Законом України «Про 
виконавче провадження» від 21.04.1999 
р. № 606-ХІV, не призвели до повного 
погашення такої заборгованості; 

4) достатньою умовою для 
визнання заборгованості безнадійною 
відповідно до вимог пп.«з» пп.14.1.11 
ПКУ є наявність постанови 
господарського суду про визнання 
боржника банкрутом, прийнятої в 
судовому засіданні за участю сторін, або 

припинення юридичної особи, що 
підтверджується записом у ЄДР про 
державну реєстрацію припинення 
юридичної особи. 

 

Податок на додану вартість 

Сплата штрафів і пені при поданні 
уточнюючого розрахунку до 
декларації з ПДВ 

У листі від 25.11.2015 
№25909/10/28-10-06-11 фахівці ДФСУ 
роз’яснили окремі питання подання 
уточнюючого розрахунку з ПДВ. 

Починаючи з липня 2015 року 
при виявленні помилок, допущених у 
звітних періодах до 01.02.2015 р., у 
результаті виправлення яких 
збільшується чи зменшується залишок 
від’ємного значення різниці між 
податковими зобов’язаннями та 
податковим кредитом, суму 
збільшення/зменшення такого залишку зі 
знаком «+» або «-» відповідно довідково 
відображають у графі 11 таблиці 1 
додатка 2 до декларації за той звітний 
період, у якому подано уточнюючий 
розрахунок у зв’язку з виправленням 
такої помилки. При цьому показники 
таблиці 1 додатка 2 до декларації не 
переносять до р. ІV. 

Помилки, які були допущені в 
звітних періодах після 01.02.2015 р., 
виправляються шляхом унесення змін 
до відповідних показників р. ІІІ 
уточнюючого розрахунку за 
відповідний звітний період. 

Платник податку, який за 
результатами самостійного виявлення 
факту заниження податкових зобов’язань 
із ПДВ подає уточнюючі розрахунки, 
зобов’язаний сплатити штраф відповідно 
до п.50.1 ПКУ. Водночас пеня, 
передбачена ст.129 ПКУ, не 
нараховується, якщо зміни до податкової 
звітності внесені протягом 90 
календарних днів, наступних за останнім 
днем граничного строку сплати 
грошового зобов'язання, визначеного 
ПКУ. В іншому випадку на суму 
узгодженого грошового зобов'язання (з 
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урахуванням штрафних санкцій) 
необхідно нарахувати пеню. 

Окрім того, податкові зобов'язання 
з ПДВ, які платник визначив в 
уточнюючих розрахунках, штрафи та 
пеню сплачують не з електронного ПДВ-
рахунка платника, а з його поточного 
рахунка.  

 

Щодо відповідальності, якщо ПН не 
зареєстрували, проте вказали суму 
зобов’язань з ПДВ у декларації 

У листі від 20.11.2015 
№24784/6/99-99-10-03-02-15 податківці 
зауважили, що відсутність факту 
реєстрації в ЄРПН податкової накладної 
або порушення строків такої реєстрації 
не є підставою для НЕ відображення 
суми ПДВ за таким документом у 
декларації відповідного звітного періоду 
(п. 201.10 ПКУ). 

Таким чином, оскільки відсутність 
факту реєстрації податкової накладної в 
ЄРПН за умови відображення сум ПДВ за 
нею у податкових зобов’язаннях звітного 
періоду не впливає на декларування 
платниками податкових зобов’язань з 
ПДВ за відповідний звітний період, то 
порушення строку реєстрації податкових 
накладних у ЄРПН не буде порушенням 
порядку ведення податкового обліку.  

Таким чином, адміністративної 
відповідальності згідно зі ст.163 прим.1 
КУпАП (5-10 НМДГ) в цьому випадку не 
буде. 

Проте за порушення платником 
податку терміну реєстрації в ЄРПН 
податкової накладної та/або розрахунку 
коригування передбачено ще фінансову 
відповідальність згідно зі ст.120 прим.1 
ПКУ. 

 

До кого застосовують штрафні санкції 
за порушення строків реєстрації 
податкових накладних (розрахунків 
коригування) у ЄРПН 

ДФС у листі від 24.11.2015  
№24986/6/99-99-19-03-02-15 зазначає: 
штрафні санкції за порушення граничних 
строків реєстрації в ЄРПН розрахунку 

коригування до податкової накладної 
застосовуються контролюючими 
органами в порядку та розмірах, 
передбачених ПКУ, до особи, на яку 
покладено обов’язок щодо такої 
реєстрації, та незалежно від причин, 
які призвели до порушення строків. 

 

Чи показують у декларації з ПДВ 
залишок від’ємного значення податку, 
який після бюджетного відшкодування 
відносять до ПК наступного періоду, 
якщо з дати його виникнення минуло 
1095 днів? 

ДФС у підкатегорії 101.23 «ЗІР» 
податківці дійшли такого висновку: якщо 
залишок від’ємного значення ПДВ 
попередніх податкових періодів, який 
сформований за придбаними 
товарами/послугами, протягом строку 
позовної давності платником податку є 
неоплаченим, то такі товари вважаються 
безоплатно отриманими. Тобто факт їх 
придбання відсутній, як це передбачено в 
п.198.3 ПКУ. А отже, права на податковий 
кредит і, відповідно, на бюджетне 
відшкодування сум ПДВ, за такими 
товарами/послугами в платника ПДВ 
немає. 

У вказаному випадку кредиторська 
заборгованість підлягає списанню. При 
цьому коригування податкового кредиту 
здійснюють на підставі бухгалтерської 
довідки. 

 

Щодо складання ПН, коли за 
товари/послуги сплачує третя особа 

ДФС у підкатегорії 101.19 «ЗІР» 
роз’яснила, що податкову накладну 
складають на покупця (отримувача) 
товарів/послуг. Таке складання не 
залежить від того, що згідно з умовами 
договору виконання обов'язку щодо 
оплати за товари/послуги покладено на 
іншу особу. 

 

Затверджено зміни до Інструкції з 
бухобліку ПДВ 

Наказом від 16.11.2015 №1025 
Мінфін затвердив зміни до Інструкції з 
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бухгалтерського обліку податку на додану 
вартість, затвердженої наказом Мінфіну 
від 01.07.1997 №141. 

Наказ, що набрав чинності 
18.12.2015 року,  визначає, як 
відобразити нарахування податкових 
зобов’язань згідно із п.п.198.5 та 199.1 
ПКУ, як обліковувати кошти на 
електронному ПДВ-рахунку, як 
відображати суми ПДВ, коли відповідні 
податкові накладні так і не були 
зареєстровані в ЄРПН. 

 

Щодо змін у оподаткуванні ПДВ для 
підприємств, що постачають 
електроенергію, природний газ та інші 
ЖК-послуги 

Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо 
створення передумов для нової моделі 
ринку природного газу та забезпечення 
стабільності розрахунків підприємств 
енергетичної галузі» від 24.11.2015 
№812-VIII (далі — Закон №812) у 
частинні обкладення ПДВ передбачає: 

 платникам ПДВ, які 
постачають теплову енергію, природний 
газ (окрім скрапленого), надають ЖК-
послуги фізособам, бюджетним 
установам, не зареєстрованим як 
платники ПДВ, а також житлово-
експлуатаційним конторам, квартирно-
експлуатаційним частинам, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків, 
іншим платникам податку визначати 
дату виникнення податкових 
зобов’язань і податкового кредиту за 
касовим методом; 

 тимчасово, до 01.07.2017 
р., платникам податку, які здійснюють 
постачання (у т.ч. — оптове), передання, 
розподіл електричної та/або теплової 
енергії, постачання вугілля та/або 
продуктів його збагачення товарних 
позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 
00 згідно з УКТ ЗЕД, визначати дату 
виникнення податкових зобов’язань і 
податкового кредиту за касовим 
методом; 

 тимчасово, до 01.07.2017 
р., звільнити від обкладення ПДВ 
операції з постачання на митній території 
України вугілля та/або продуктів його 
збагачення товарних позицій 2701, 2702, 
270300 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД. 

 Закон № 812-VIII набирає 
чинності з першого числа місяця, 
наступного за місяцем його 
опублікування. 

 

Щодо оподаткування ПДВ компенсації 
з оплати екоподатку 

ДФСУ в листі від 27.11.2015 
№25294/6/99-99-19-03-02-15 роз’яснила: 
сплата платником Б екологічного податку 
й отримання компенсації від платника А 
за понесені витрати зі сплати 
екологічного податку не є операцією з 
постачання послуг для цілей обкладення 
ПДВ. 

Таким чином, кошти, які 
надійшли платнику Б у вигляді 
компенсації з оплати екологічного 
податку, до бази оподаткування не 
включаються та ПДВ не обкладаються. 

 

Щодо оподаткування ПДВ постачання 
послуг, якщо після отримання авансу 
постачальник зареєструвався 
платником ПДВ 

У разі якщо підприємство-
постачальник після отримання 
попередньої оплати вартості послуг 
зареєструвалось платником ПДВ і 
фактичне постачання послуг 
відбувається після дати реєстрації такої 
особи платником ПДВ, то податкові 
зобов’язання з ПДВ за фактом 
постачання таких послуг не виникають, 
оскільки факт постачання таких послуг є 
другою подією для цілей обкладення 
ПДВ. 

Про це роз’яснили фахівці ДФС у 
листі від 01.12.2015  №25674/6/99-99-19-
03-02-15. 
 

Щодо коригування ПЗ при списанні 
дебіторської заборгованості за 
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поставленими, однак неоплаченими 
товарами 

Якщо покупцем не були повернуті 
продавцю раніше поставлені 
товари/послуги та протягом строку 
позовної давності не була здійснена 
оплата за такі товари/послуги, продавець 
не має законодавчих підстав на 
коригування суми податкових зобов’язань 
із ПДВ при списанні дебіторської 
заборгованості. 

Про це зауважили фахівці ДФС у 
листі 04.12.2015 №18542/10/26-15-15-01-
18. 
 

Якщо РК до податкової накладної не 
зареєстровано протягом 180 днів 

У листі ДФС від 15.12.2015 
№26683/6/99-95-42-01-16-01 зазначено, 
що якщо розрахунок коригування не 
зареєстрований в ЄРПН протягом 180 
календарних днів або взагалі не 
складений на таку операцію, то: 

 у разі збільшення суми 
компенсації вартості товарів/послуг ПК 
покупця не може бути збільшений, але 
постачальник зобов'язаний збільшити 
суми ПЗ за відповідний звітний 
(податковий) період, в якому 
здійснюється зміна суми компенсації 
вартості товарів/послуг; 

 у разі зменшення суми 
компенсації вартості товарів/послуг ПЗ 
постачальника не можуть бути 
зменшені, але покупець зобов'язаний 
зменшити ПК за відповідний 
(податковий) період, в якому 
здійснюється зміна суми компенсації 
вартості товарів/послуг на підставі 
бухгалтерської довідки. 
 

Щодо обов’язкової реєстрації 
платником ПДВ при переході зі 
спрощеної системи оподаткування 

В листі від 11.12.2015 
№1517/П/03-20-17-01-10 податківці 
нагадують: у разі переходу осіб зі 
спрощеної системи оподаткування, що не 
передбачає сплати ПДВ, на  загальну 
систему оподаткування, за умови, якщо 

загальна сума від здійснення операцій із 
постачання товарів/послуг таких осіб 
протягом останніх 12 календарних 
місяців (в т.ч. й у період перебування 
на спрощеній системі) сукупно 
перевищує 1 млн грн (без урахування 
ПДВ) така особа зобов’язана 
зареєструватися платником ПДВ. 

Реєстраційна заява подається не 
пізніше 10 числа першого календарного 
місяця, у якому здійснено перехід на 
сплату інших податків і зборів, 
установлених ПКУ (абз.1 п.183.4 ПКУ). 

 

Щодо складання двох ПН на одну 
операцію 

ГУ ДФС у Рівненській області в 
листі від 19.11.2015 №2394/10/17-00-15-
01-07 роз’яснило: у разі помилкового 
складання ПН на операцію з постачання 
товарів/послуг (тобто складання двох 
ПН на одну операцію з постачання 
товарів/послуг) і реєстрації їх в ЄРПН, 
платник податку з метою виправлення 
допущеної помилки має право скласти 
розрахунок коригування до помилкової 
(другої) податкової накладної. 

Зауважимо, що раніше у листі від 
18.09.2015 №21988/10/28-10-06-11 
податківці дійшли висновку, що за 
відсутності факту здійснення операції з 
постачання або оплати податкова 
накладна вважається безпідставною, а не 
помилковою. Виправлення помилок у 
таких випадках податковим 
законодавством не передбачено. Тобто 
розрахунок коригування до такої 
податкової не може бути складено. При 
цьому сама податкова накладна не 
підлягає виключенню із ЄРПН. 

 

Щодо дати виникнення ПДВ, якщо 
дата оформлення митної декларації і 
дата перетину вантажем кордону 
відрізняються 

У листі від 03.12.2015 
№26416/10/28-10-06-11 фахівці ДФС 
розглянули особливості ПДВ-обліку 
госпоперації у випадку, коли митну 
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декларацію оформлено датою, що 
відрізняється від дати перетину вантажу. 

Під час складання  ПН в разі 
експорту вантажу, який фактично 
перетнув кордон України, наприклад, 
03.11.2015 р., а датою оформлення 
митної декларації є, наприклад, 
30.10.2015 р., датою складання ПН є 
дата перетину вантажем кордону 
України, тобто 03.11.2015 р.         

Таку ПН, складену 03.11.2015 р., 
потрібно включити до декларації з ПДВ 
за листопад 2015 року. 

 

Помилка у назві контрагента: що з 
податковим кредитом 

У листі ДФС від 16.12.2015 
№27154/10/28-10-06-11 зазначено: право 
на відображення податкового кредиту з 
«помилковою» податкової накладної 
виникає в період реєстрації розрахунку 
коригування до такої податкової 
накладної. При цьому такий НК 
відображається у рядку 10 декларації з 
ПДВ. 

 

Щодо зазначення в графі 7 ПН більше, 
ніж 2 знаки після коми 

Контролери ДФС у підкатегорії 
101.19 «ЗІР» відмітили: графа 7 ПН 
повинна містити цифрове значення, що 
має не більше двох знаків після коми. В 
окремих випадках, коли ціни (тарифи) 
затверджено відповідними рішеннями 
Уряду, у графі 7 ПН може зазначатися 
числове значення з більшою кількістю 
знаків після коми. 

 

Реорганізація підприємства: ПДВ-
наслідки 

ДФС у листі від 04.12.2015  
№26060/6/99-99-19-03-02-15, зокрема, 
роз'яснює, що при реорганізації платника 
ПДВ шляхом приєднання його до іншого 
платника ПДВ: 

 платник, що 
реорганізується, підлягає виключенню з 

Реєстру платників ПДВ на дату 
оформлення передавального акта; 

 у платника, що 
реорганізується, не відбувається 
нарахування ПДВ та коригування 
податкового кредиту; 

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

 сума надміру сплачених 
грошових зобов'язань або 
невідшкодованих податків та зборів 
платника податків, в частині що 
перевищує суму грошових зобов'язань 
або податкового боргу з інших податків, 
перераховується в розпорядження 
правонаступників такого платника 
податків пропорційно його частці в майні, 
що розподіляється, згідно з розподільним 
балансом або передаточним актом; 

 перерахування коштів з 
електронних рахунків на електронний 
рахунок платника податку – 
правонаступника, не передбачено ПКУ; 

 у правонаступника відсутні 
підстави для складання розрахунку 
коригування до податкової накладної, 
складеної особою, що анулювалась у 
результаті реорганізації і, відповідно, для 
коригування податкових зобов’язань з 
ПДВ. 

 

Податок на доходи фізичних осіб 

Щодо оподаткування наданих 
банківських карток працівникам 

В  підкатегорії 103.02 «ЗІР» 
податківці повідомляють наступне. 

Якщо умовами трудового 
договору передбачено надання 
працівнику в безоплатне користування 
платіжної картки, то в підприємства 
відсутні правові підстави для 
оподаткування послуг банку за 
виготовлення й обслуговування 
платіжних карток для виплати заробітної 
плати, тобто ПДФО не виникає. 
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Якщо умовами трудового договору 
НЕ передбачено надання працівникам 
платіжних карток у безоплатне 
користування, то плата за 
обслуговування та випуск платіжних 
карток буде додатковим благом такого 
працівника з відповідним 
оподаткуванням. 

 

Щодо штрафних санкцій до 
податкового агента, який не здійснив 
перерахунку сум доходів 

ДФСУ в підкатегорії 103.26 «ЗІР» 
повідомила: чинним законодавством не 
передбачено відповідальності за 
нездійснення податковим агентом 
перерахунку сум доходів і сум податкової 
соціальної пільги, якщо в результаті 
цього не виникло недоплати ПДФО та 
відсутні помилки у звітності. 

Однак якщо під час проведення 
перевірки контролюючий орган виявляє 
недоплату, яка виникла внаслідок 
нездійснення податковим агентом 
перерахунку сум доходів і сум податкової 
соціальної пільги, такий контролюючий 
орган самостійно визначає суму 
податкового зобов’язання, яку повинен 
сплатити податковий агент, і застосовує 
до такого податкового агента штрафні 
санкції, передбачені п.п.119.2 та 123.1 
ПКУ. 

 

Нова податкова декларація про 
майновий стан і доходи 

Наказом Мінфіну України від 
02.10.2015 №859, який набрав чинності з 
17.11.2015 р., затверджено нову форму 
податкової декларації про майновий стан 
і доходи. 

Нова декларація передбачає, 
зокрема: 

 об’єднання звітності із ПДФО та 
військового збору; 

 зменшено кількість додатків до 
декларації із 7 до 4; 

 із метою подальшої автоматизації 
зазначатимуться не назви 
нерухомого/рухомого майна, а 

номера, що відповідають категорії 
об’єкта; 

 платникам податку пропонується 
разом із декларацією надавати копії 
первинних документів, що 
підтверджують право на знижку. 

Зважаючи на п.46.6 ПКУ нову 
форму Декларації слід буде 
застосовувати лише зі звітності за 2016 
рік, яка подається аж у 2017 році, однак, 
скоріш за все, податківці порадять її 
подавати за 2015 рік. 

 

Щодо визначення інвестиційного 
прибутку фізособою 

ДФС в листі від 26.11.2015 
№18061/Т/26-15-17-01-10 повідомила: 
об’єктом обкладення ПДФО вважається 
інвестиційний прибуток (пп. 164.2.9 ПКУ), 
при визначенні якого враховуються 
витрати, підтверджені документами 
первинного обліку, пов’язані з 
придбанням інвестиційного активу, до 
яких, зокрема, але не виключно, 
належать: договір, прибутковий 
касовий ордер, касовий чек, 
розрахункова квитанція тощо. 

При цьому, такі документи повинні 
зберігатися не менш як 1095 днів із дня 
подання податкової звітності. 

 

За несвоєчасне подання авансового 
звіту в разі придбання товарів для 
потреб підприємства за власні кошти 
штрафу не буде 

Фахівці ДФС у підкатегорії 109.14 
«ЗІР» роз’яснили: у разі несвоєчасного 
подання Авансового при придбанні за 
власні кошти товарів для потреб 
підприємства (використанні власних 
коштів у відрядженні) фінансові санкції 
не застосовуються. 

Адже чинним законодавством 
визначено строки звітування саме за 
одержані під звіт кошти на відрядження 
та на виконання цивільно-правових дій, а 
також установлено норму оподаткування 
надміру витрачених коштів, отриманих 
платником податку на відрядження чи під 
звіт і не повернених у встановлені строки. 
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Щодо відображення доходу з 
урахуванням натурального 
коефіцієнта у формі № 1 ДФ  

ДФС у Тернопільській області в 
листі від 09.12.2015 №1891/10/19-00-17-
01-22-1 зауважило: в разі надання 
платнику податку доходів у негрошовій 
формі суми нарахованого доходу у 
графах 3а та 3 форми № 1ДФ 
відображаються з урахуванням цього 
коефіцієнта. 

У рядку «Військовий збір» у р. II 
«Оподаткування процентів, виграшів 
(призів) у лотерею та військовий збір» 
форми № 1 ДФ загальна сума 
нарахованого доходу, загальна сума 
виплаченого доходу, загальна сума 
нарахованого військового збору та 
загальна сума перерахованого до 
бюджету військового збору 
відображаються в грошовій формі, 
вираженій у національній валюті (у 
гривнях із копійками). Відомості про 
фізособу — платника податку, котрій 
нараховані доходи, із яких утримується 
військовий збір, не зазначаються. 

 

Щодо відображання у графі 
«Працювало за трудовими 
договорами» форми № 1 ДФ 
працівників, призваних на військову 
службу 

ДФС у підкатегорії 103.25 «ЗІР» 
надала наступне роз’яснення: у графі 
«Працювало за трудовими договорами» 
податкового розрахунку за формою № 1 
ДФ проставляється кількість працівників, 
які працюють за трудовими договорами 
(контрактами). 

Однак, особи, які перебували в 
штаті й були призвані на строкову 
військову службу, військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період, або прийняті на 
військову службу за контрактом у разі 
виникнення кризової ситуації, що 
загрожує національній безпеці, у цій 
графі не відображаються. 
 

У яких випадках виплати доходу 
підприємцю-єдиннику не підлягають 
оподаткуванню  

ДФСУ в листі від 11.12.2015 
№26417/6/99-99-17-03-03-15 зауважила, 
що юрособа при виплаті доходів 
фізособі-підприємцю — платнику єдиного 
податку не повинна нараховувати 
(утримувати) ПДФО, військовий збір, 
оскільки, відповідно до норм ПКУ, 
платник єдиного податку здійснює 
оподаткування такого доходу самостійно. 
При цьому юридична особа, яка виплачує 
дохід зазначеній особі, зобов’язана 
відобразити такі виплати в податковому 
розрахунку форми № 1ДФ. 

Разом із цим ЄСВ не 
нараховується й не утримується юр 
особою за умови, якщо виконувані 
роботи (надавані послуги) фізособою-
єдинником відповідають видам його 
діяльності згідно з відомостями ЄДР. 

Для неутримання ЄСВ такій 
юрособі достатньо станом на дату 
виплати доходів такому платнику мати 
інформацію про види його 
господарської діяльності, 
оприлюднену на офіційному веб-сайті 
ДФС. 

 

Єдиний соціальний внесок 

ЄСВ на лікарняні, виплачені 
працівнику після його звільнення, не  
нараховується 

ДФС у підкатегорії 301.03 «ЗІР» 
роз’яснила, що після звільнення 
працівника підприємство не несе 
обов’язку страхувальника, а, відповідно, і 
платника страхових внесків. Тому 
особам, яким після звільнення 
нараховано допомогу по тимчасовій 
непрацездатності, ЄСВ на зазначені суми 
не нараховують. 

 

При донарахуванні зарплати до 
розміру мінімальної понижуючий 
коефіцієнт не застосовується 

ДФС у листі від 02.12.2015 
№26351/10/28-10-06-11 підкреслює, що 
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роботодавець не має права 
застосовувати понижуючий 
коефіцієнта з ЄСВ, якщо такий 
працедавець донараховує ЄСВ до 
розміру мінімальної заробітної плати 
хоча б одному найманому працівнику 
(винятком є лікарняні, відпускні та 
допомога у зв'язку з вагітністю та 
пологами). 

В той же час, зауважимо, що 
Комітет ВР України з питань податкової 
та митної політики в листі від 10.11.2015 
№04-27/10-1785 зауважив, що якщо 
роботодавець виконав умови для 
застосування понижуючого коефіцієнта, в 
тому числі, коли було донараховано ЄСВ 
до розміру мінімальної заробітної плати, 
він має право застосувати 
понижуючий коефіцієнт до нарахованої 
заробітної плати або винагороди за 
цивільно-правовими договорами. 

Як бачимо, на сьогодні 
залишаються розбіжності між позиціями 
ДФС і профільного Комітету ВР України з 
питань застосування понижуючого 
коефіцієнта у разі донарахування 
зарплати до мінімальної. 

 

Щодо нарахування ЄСВ на 
донараховану зарплату звільненому 
працівнику 

ДФСУ в підкатегорії 301.03 «ЗІР» 
роз’яснила: донарахована зарплата 
звільненому працівнику за результатами 
самостійно виявленої помилки чи акта 
перевірки контролюючого органу є базою 
нарахування й утримання ЄСВ. 

Якщо платником самостійно 
донараховано суму ЄСВ на суму 
заробітної плати (доходу), нараховану в 
попередніх звітних періодах, 
застосовується код типу нарахувань 2. 

Якщо за результатами акта 
перевірки контролюючого органу 
донараховано суму ЄСВ на суму 
заробітної плати (доходу), нараховану в 
попередніх звітних періодах, 
застосовується код типу нарахувань 11. 

 

ЄСВ при отримані компенсації за 
невикористану відпустку при 
переведені 

ДФСУ в листі від 17.02.2015 
№3155/6/99-99-17-03-01-15 роз’яснила: 
підприємство, що нараховує й 
перераховує грошову компенсацію за 
невикористану щорічну відпустку, є 
страхувальником, який зобов’язаний 
нарахувати, утримати та сплатити ЄСВ і 
відобразити нарахування у звіті. Тому 
для нового роботодавця сума отриманої 
компенсації за відпустку, невикористану 
працівником на попередньому місці 
роботи, не є базою нарахування й 
утримання ЄСВ. 

 

Щодо правильності нарахування ЄСВ 
звільненим працівникам у вересні 
2015  

Як відомо, 20.09.2015 набув 
чинності Закон від 17.09.2015 №704, яким 
було підвищено соціальні стандарти, 
зокрема, з 01.09.2015 змінено розміри 
мінзарплати та прожиткових мінімумів. 

ДФС в листі від 30.11.2015 
№7390/10/03-20-17-02-10 роз’яснила: 
розмір максимальної величини заробітної 
плати, з якої справляється ЄСВ, 
нарахованої за період із 01.09.2015 р. по 
19.09.2015 р. для працівників, звільнених 
у зазначеному періоді, становить 
20706грн. 

Перерахунку ЄСВ у зв'язку з 
набранням чинності Законом України від 
17.09.2015 № 704 не передбачено. 

 

Єдиний податок 

Щодо визначення доходу від продажу 
ОЗ при отриманні часткової оплати 

Податківці у листі від 27.11.2015 
№25434/6/99-99-15-03-01-15  роз’яснили: 
якщо об’єкт ОЗ використовувався 
єдинником понад рік, то до складу доходу 
включається позитивна різниця між 
отриманою сумою (частиною 
договірної вартості) та добутком 
залишкової балансової вартості об’єкта 
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основних засобів і результатом ділення 
цієї частини на договірну вартість. 

Наприклад, залишкова вартість 
об’єкта ОЗ складає 80 000грн, договірна 
вартість – 100 000грн, отримано частину 
договірної вартості – 50 000 грн. Тоді, до 
доходу буде включено 10 000 грн ((50 000 
– (80 000*50 000/100 000)). 
 

Щодо заборонених видів розрахунків 

ДФС у листі від 27.11.2015 
№25434/6/99-99-15-03-01-15  нагадала, 
що платники єдиного податку не можуть 
використовувати векселі в якості форми 
розрахунків, якщо бажають залишатися 
на спрощеній системі оподаткування. 

Окрім цього, податківці прийшли 
до висновку, що укладення договору 
переуступки прав вимоги боргу 
юрособами — платниками єдиного 
податку групи 3 є механізмом розрахунку 
по правочину купівлі-продажу товарів 
(робіт, послуг) не в грошовій формі, а 
отже, не дає права суб’єкту 
господарювання застосовувати спрощену 
систему. 

Нагадаємо, до 01.01.2015 року 
податківці у «ЗІР» та в листі від 
27.02.2014 №4167/5/99-99-17-02-02-10 
притримувалися протилежної позиції: 
законодавством не передбачено 
обмежень стосовно відступлення права 
вимоги платниками єдиного податку, 
однак таке право вимоги може бути 
уступлене лише за грошові кошти. 

 

Роялті фізособи-підприємця не 
оподатковують єдиним податком 

ДФС в листі від 10.12.2015 
№3905/З/26-15-12-02-14 наголосило: 
роялті не включаються до суми доходів, 
які є об’єктом обкладення єдиним 
податком. При цьому роялті включається 
до доходу фізособи-громадянина й 
оподатковується ПДФО. 

 

ІНШЕ 

Помилка в платіжці при визначенні 
коду бюджетної класифікації 

У листі від 20.11.2015 
№24785/6/99-99-10-03-02-15 податківці й 
надалі настоюють на тому, що якщо 
платник податків неправильно 
заповнив реквізити платіжних 
документів або спрямував кошти на 
неправильний код бюджетної 
класифікації (тобто не на код, за яким 
повинні бути погашені податкові 
зобов'язання), то кошти не надійдуть до 
відповідного рахунку відповідного району, 
а отже не погаситься сума 
податкового зобов'язання платника 
податків. 

Відповідно має застосовуватися 
штраф відповідно до ст.126 ПКУ. 

Однак, порушення буде відсутнє, 
якщо помилка при визначенні коду 
бюджетної класифікації НЕ призвела до 
не ненадходження коштів до відповідного 
бюджету у встановлений законодавством 
строк (Постанова ВСУ від 16.06.2015 у 
справі №21-377а15). 
 

Чи є кінцевим бенефіціаром особа, яка 
не володіє 25% капіталу, однак має 
вирішальний вплив 

Держслужба фінмоніторингу в 
роз’ясненні від 09.11.2015 р. щодо 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) та вигодоодержувача 
роз’яснила, що кінцевим бенефіціарним 
власником (контролером) може бути 
фізична особа, яка не володіє часткою 
в розмірі 25 або більше відсотків 
статутного капіталу компанії, ОДНАК яка 
має можливість здійснювати 
вирішальний вплив на управління чи 
господарську діяльність компанії у 
спосіб, який визначено Законом України 
«Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення» від 14.10.2014 №1702-VII. 

До того ж, нагадали, що кінцевий 
бенефіціарний власник (контролер) у 
юридичної особи може бути відсутній. 
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Отримання нерезидентом майнових 
прав на житловий будинок: 
особливості взяття на облік 

ДФС в листі від 20.11.2015  
№24798/6/99-99-11-02-02-15 роз’яснила: 
якщо нерезидент отримує майнові права 
на нерухомість або землю в Україні, які 
підлягають оподаткуванню, однак такий 
нерезидент не зобов’язаний створювати 
постійне представництво в Україні (тобто 
не буде здійснювати госпдіяльність), тоді 
такий нерезидент за місцезнаходженням 
відповідного об'єкта подає до 
контролюючого органу для взяття на 
облік документи, вказані у п.4.4 Порядку 
№1588. 

Однак, якщо іноземна компанія 
здійснює діяльність на території України, 
як то будівництво житлового будинку, то 
йдеться про господарську діяльність 
нерезидента на території України, 
умовою якої є обов’язкова реєстрація 
постійного представництва нерезидента 
в Україні. Порядок  відповідно до розділу 
V Порядку №1588. 

 

Валютні обмеження від НБУ 
подовжено до 04.03.2016 

5 грудня 2015 року набула 
чинності нова Постанова НБУ №863, яка 
продовжила діючі валютні обмеження до 
4 березня 2016 року включно, а також 
доповнила/послабила деякі з них. 
збережено такі вимоги як обов’язковий 
продаж надходжень в Україну в іноземній 
валюті на користь юридичних осіб у 
розмірі 75%, розрахунки за операціями з 
експорту та імпорту товарів до 90 днів, 
заборона дострокового погашення 
резидентами кредитів, позик в іноземній 
валюті за договорами з нерезидентами 
та інші. 

Вимога обов’язкового продажу у 
розмірі 75% не розповсюджується на 
кредити, що надаються резиденту-
позичальнику за участю іноземного 
експортно-кредитного агентства для 
виконання зобов’язань за імпортним 
контрактом перед нерезидентом. Це 
стосується лише тих випадків, коли 

іноземний кредитор перераховує кошти 
за імпортним контрактом позичальника 
безпосередньо на рахунок нерезидента-
експортера, тобто без зарахування цих 
коштів на рахунок резидента-
позичальника. 

Щодо сплати транспортного податку 
за викрадене авто 

ДФС у листі від 25.11.2015 
№3689/П/26-15-17-06-16 роз’яснила: 
якщо викрадений легковий автомобіль з 
об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 
куб. см., який використовувався до 5 
років, не знято з реєстрації в органах 
внутрішніх справ (тобто він обліковується 
у власності платника податку), то такий 
платник зобов’язаний сплачувати 
транспортний податок за ставкою та у 
строки, установлені ст.267 ПКУ. 

 

Щодо звітування з акцизного 
«роздрібного» податку, якщо  пункти 
продажу знаходяться в різних 
населених пунктах, які 
обслуговуються однією ДПІ 

ДФСУ в листі від 08.12.2015 
№26228/6/99-99-19-03-03-15 роз’яснює, 
що у разі якщо реалізація підакцизних 
товарів здійснюється в різних містах, що 
мають різні коди КОАТУУ, але 
обслуговуються одним контролюючим 
органом, декларація з акцизного податку 
повинна подаватись до такого органу. У 
графі 7 «Місцезнаходження пунктів 
продажу товарів» титульного аркуша 
декларації акцизного податку вказуються 
адреси пунктів продажу підакцизних 
товарів, а також заповнюється розділ Ґ, у 
якому в рядку Ґ2 зазначаються податкові 
зобов’язання в розрізі відповідних кодів 
місць здійснення роздрібної торгівлі 
підакцизними товарами (КОАТУУ), та 
додаток 6. При цьому додаток 6 
заповнюється окремо для кожного місця 
здійснення реалізації підакцизних товарів 
із обов’язковим зазначенням відповідного 
коду за КОАТУУ. 

 

Щодо надання техдокументації на 
вимогу податківців  
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Контролери мають право вимагати 
всі пов’язані з предметом перевірки  
документи. Про це йдеться в листі від 
03.12.2015 №25881/6/99-99-22-04-02-15. 

Дотримання технологічних 
процесів, під час яких здійснюється 
перетворення сировини в готову 
продукцію, що визначає кінцевий 
результат виробничо-фінансової 
діяльності підприємства — прибуток, 
установлюються технічною 
документацією, документами щодо 
технологічних процесів і режимів, іншими 
документами. 

Тому на підставі пп.20.1.44 ПКУ 
під час перевірки податківці мають право 
вимагати техдокументацією, яка 
відображає техпроцес виготовлення 
продукції. 
 

ДФСУ про нормативну грошову оцінку 
землі та плату за землю 

Фахівці ДФС у листі від 25.11.2015 
№26024/10/28-10-06-11 нагадали, що для 
визначення розміру земподатку та 
орендної плати використовується 
нормативна грошова оцінка земельних 
ділянок. Дані щодо нормативної грошової 
оцінки земділянок можна отримати в 
підпорядкованих органах 
Держземагентства України. 

Водночас контролери роз’яснили: 
якщо рішення органів місцевого 
самоврядування щодо нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок, 
розташованих у межах населених 
пунктів, прийняте й офіційно 
оприлюднене відповідним органом 
місцевого самоврядування до 15 липня 
поточного року, норми такого рішення 
застосовуються з 1 січня наступного 
бюджетного року (із початку планового 
періоду), якщо ж  після 15 липня, то 
норми такого рішення застосовуються з 1 
січня бюджетного періоду, що настає за 
плановим періодом. 

Також фахівці ДФСУ зазначили: 
ПКУ не передбачено обов’язковості 
щорічного надання платником 
земельного податку довідки про розмір 

нормативної грошової оцінки його 
земельної ділянки. 

 

Індексацію зарплати з грудня 2015 
року рахуватимемо по-новому 

Із 01.12.2015 року запрацювали 
нові правила індексації зарплати завдяки 
Постанові КМУ «Про упорядкування 
структури заробітної плати, особливості 
проведення індексації та внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів» 
від 09.12.2015 №1013. 

Постановою, зокрема, 
передбачається: 

 у разі підвищення тарифних 
ставок (окладів) значення індексу 
споживчих цін у місяці, у якому 
здійснюється підвищення, приймається 
за 1 або 100%. Індекс споживчих цін для 
проведення подальшої індексації 
обчислюється з місяця, наступного за 
місяцем підвищення зазначених 
грошових доходів населення; 

 сума індексації в місяці 
підвищення тарифних ставок (окладів) не 
нараховується, якщо розмір підвищення 
грошового доходу перевищує суму 
індексації, яка склалась у місяці 
підвищення доходу; 

 якщо розмір підвищення 
грошового доходу не перевищує суму 
індексації, що склалась у місяці 
підвищення доходу, сума індексації в 
такому місяці визначається з 
урахуванням розміру підвищення доходу 
й розраховується як різниця між сумою 
індексації та розміром підвищення 
доходу; 

 у разі зростання зарплати 
за рахунок інших її складових без 
підвищення тарифних ставок (окладів) 
сума індексації не зменшується на розмір 
підвищення заробітної плати. У разі якщо 
відбувається підвищення тарифної 
ставки (окладу) — у місяці підвищення 
враховуються всі складові зарплати, які 
не мають разового характеру; 

 до чергового підвищення 
тарифних ставок (окладів) до визначеної 
суми індексації додається сума індексації, 



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

 

 
  

  

  21 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Грудень 2015 

 

яка складається внаслідок перевищення 
величини індексу споживчих цін порогу 
індексації. 

 

Щодо зменшення кворуму загальних 
зборів ТОВ 

13.12.2015 року набрав чинності 
Закон України від 24.11.2015 №816-VIII, 
яким були внесені зміни до Закону 
України «Про господарські товариства» 
від 19.09.1991 №1576-XII. 

Наразі загальні збори учасників 
вважаються повноважними, якщо на них 
присутні учасники (представники 
учасників), що володіють у сукупності 
більш як 50% голосів. 

Установчими документами 
товариств, у статутному капіталі яких 
відсутня державна частка, може бути 
встановлений інший відсоток голосів 
учасників (представників учасників), за 
умови присутності яких загальні збори 
учасників вважаються повноважними. 

Водночас установлено: статути 
ТОВ до приведення їх у відповідність із 
Законом №816 застосовуються в частині, 
що йому не суперечить. 

 

Щодо включення до розрахунку 
середнього заробітку святкових та 
неробочих днів 

Фахівці Мінсоцполітики в листі від 
16.09.2015 №523/18/99-15 роз’яснили: 
святкові та неробочі дні не потрібно 
виключати зі складу календарних днів, 
за які обчислюється середній заробіток 
для виплати допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, допомоги по  
безробіттю, допомоги від нещасного 
випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату 
працездатності, та допомоги по вагітності 
та пологах. 

 

Первинні документи мають 
складатися державною мовою 

ДФСУ в підкатегорії 102.17 «ЗІР» 
наполягає, що первинні документи, 
облікові регістри та бухгалтерська 

звітність повинні складатись українською 
мовою. 

Документи, які є підставою для 
записів у бухгалтерському обліку та 
складені іноземною мовою, повинні мати 
впорядкований автентичний переклад на 
зазначену мову. 
 

Обов‘язковий продаж валюти у 
новорічні свята 

НБУ у своєму листі від 16.12.2015 
№40-02010/100132 роз’яснив порядок 
обов’язкового продажу валюти, яка 
поступить на новорічні свята. 

Так,  надходження в іноземній 
валюті, які поступлять 30.12.2015 року, 
підлягають обов’язковому продажу 
05.01.2016 року, а ті надходження в 
іноземній валюті, які надійдуть 31.12.2015 
та 01.01–05.01.2016 року, підлягають 
обов’язковому продажу 06.01.2016 року. 
 

Щодо оплати за виконання обов'язків 
тимчасово відсутнього працівника 

Рішення про призначення 
працівника «тимчасовим виконувачем 
обов'язків» ухвалюється безпосередньо 
на підприємстві. У разі якщо, згідно із 
посадовою інструкцією, працівник на 
час відсутності керівника має 
виконувати його функції, йому різниця 
в окладах не виплачується й саме цей 
працівник має призначатися «тимчасовим 
виконувачем обов'язків». 

Якщо ж ці функції не передбачені 
його посадовою інструкцією, а 
працівник наказом (розпорядженням) по 
підприємству призначений «тимчасовим 
виконувачем обов'язків», йому 
виплачується різниця в окладах згідно з 
роз'ясненнями Держкомпраці СРСР і 
Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 
№30/39. 

На цьому акцентує увагу 
Мінсоцполітики в листі від 27.01.2015 
№73/13/84-15. 

 

Щодо надсилання податкової звітності 
в електронній формі у новорічні свята 
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ДФС на своєму сайті повідомляє, 
що з 1 по 4 січня 2016 року буде тривати 
проведення технологічних регламентних 
робіт в інформаційних системах ДФС, а 
тому у зазначені дні платникам податків, 
які подають податкову звітність до 
контролюючих органів засобами 
електронного зв’язку в електронній формі 
будуть направлятись лише перші 
квитанції. 

По завершенню проведення 
технологічних регламентних робіт почне 
здійснюватись обробка поданої з 1 по 4 
січня 2016 року податкової звітності в 
електронній формі у штатному режимі і 
буде забезпечено формування та 
направлення других квитанцій. При цьому 
дата реєстрації у контролюючому органі 
прийнятої податкової звітності буде 
відповідати даті, зазначеній у першій 
квитанції. 

 

Скасовано додатковий імпортний збір 

ВРУ ухвалила Закон «Про заходи 
щодо стимулювання 
зовнішньоекономічної діяльності» від 
10.12.2015 №886-VIII, завдяки якому із 1 
січня 2016 року повністю скасовано 
додатковий імпортний збір, що 
регулювався Законом №73. 

 

Щодо відповідальності за 
нескладання акта під час повернення 
готівки за придбаний товар 

Податківці в системі «ЗІР» 
зауважили, що чинним законодавством 
не передбачена відповідальність 
суб’єкта господарювання за 
нескладання акта про видачу коштів 
або не зазначення в ньому необхідних 
відомостей у разі повернення товару чи 
компенсації раніше оплаченої послуги. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Довести факт госпоперації можна за 
змінами в структурі активів 

Наявність або відсутність окремих 
документів не може бути підставою для 

висновків про відсутність господарської 
операції та відмови у формуванні 
податкового кредиту за умови, якщо 
зміни, які відбулися в структурі активів, 
зобов'язань або власному капіталі 
підприємства у зв'язку з його 
господарською діяльністю, випливають з 
інших даних. Такий прецедентний 
висновок виклав ВСУ в постанові від 
22.09.2015 №21-1526а15 (у справі № 2а-
2717/11/2670). 

Щодо звернення до суду при 
неповерненні ДФС надміру сплачених 
сум грошових зобов’язань 

ВСУ в постанові від 24.11.2015 у 
справі №21-3669а15 зауважив: 
повернення помилково та/або надмірно 
сплачених митних платежів із 
Державного бюджету України є 
виключними повноваженнями митних 
органів та органів державного 
казначейства, а відтак — суд не може 
підміняти державний орган і вирішувати 
питання про стягнення таких платежів. Те 
саме стосується й повернення надмірно 
сплачених сум податкових зобов’язань, 
оскільки умови такого повернення також 
урегульовано ст.43 ПКУ. 

Таким чином, у разі якщо 
контролюючі органи не вживають заходів 
щодо повернення надмірно сплачених 
сум податкових зобов’язань на підставі 
заяви, до суду слід звертатися з вимогою 
про зобов’язання Податкової до 
виконання покладених на неї Законом і 
підзаконними актами обов’язків щодо 
надання органу казначейства висновку 
про повернення відповідних сум коштів із 
відповідного бюджету, а не з вимогою про 
стягнення з Державного бюджету України 
надмірно сплачених сум податкових 
зобов’язань. 

ДЛЯ ДУШІ… 

Продовжуючи приємну рубрику, 
представляємо Вашій увазі гороскоп на 
2016 рік – Рік Червоної Вогняної 
Мавпи. 

Овен 

http://sfs.gov.ua/anonsi/11916.html
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У 2016 році на Овнів чекає чимало 
сюрпризів. Одним із них, на думку 
астрологів, може стати несподівана 
пропозиція, прийняття якої приведе до 
істотних змін в їх житті. Якщо Овни не 
наважаться прийняти її, то потім довго 
шкодуватимуть. 

Телець 

Для Тельців наступаючий 2016 рік 
обіцяє бути дуже плідним. Незважаючи 
на очікуваний потік непередбачуваних 
подій, Тельці мають усі шанси 
«потрапити в струмінь». Якщо вони 
зуміють передбачати події, то зможуть 
подати себе в найвигіднішому світлі. 

Близнюки 

Якщо вірити астрологам, то у 2016 
році Близнюків чекає справжнє прозріння. 
Вони зможуть зрозуміти, хто для них — 
ворог, хто — друг і навіть знайти 
справжнє кохання, яке було поруч, але 
приховувало свої почуття. 

Рак 

У 2016 року здолати усі 
несподіванки і в професійній, і в 
особистій сфері Ракам допоможе 
упевненість в собі. Найменше слабке 
місце послужить сигналом для 
недоброзичливців, які можуть цього 
використати Раків у своїх цілях. 

Лев 

На думку астрологів, Львів чекає 
успішний рік. Серед вируючих подій Леви 
почуватимуться досить комфортно, проте 
і представникам цього знаку у 2016 році 
доведеться працювати ще старанніше, 
щоб їх бізнес процвітав. 

Діва 

Діви у 2016 році будуть як ніколи 
завалені справами. Їм доведеться 
впорається з усім, що накопичилося в 
2015-му, а також протистояти новому 
напливу невідкладних справ. Проте 
встигнути усе навряд чи вдасться, тому 
доведеться навчитися правильно 
розставляти пріоритети. 

Терези 

Астрологи вважають, що 2016 рік 
буде для Терезів дуже продуктивним. 
Завдяки упевненості в собі Терези 
зможуть успішно розвиватися і в 
особистому, і в професійному плані. У 
разі виникнення складних ситуацій 
Терези мають право розраховувати на 
допомогу рідних і близьких. 

Скорпіон 

Скорпіонів у 2016 році чекає дуже 
динамічний час. Представники цього 
знаку проявлять активність у багатьох 
сферах життя. Проте сердечні 
переживання змусять Скорпіона 
мучитися у пошуках правильного 
рішення, що не дуже добре відіб’ється на 
поточних справах. 

Стрілець 

У 2016 році майже уся увага 
Стрільця буде поглинена сімейними 
проблемами, що негативно 
позначатиметься на професійних успіхах. 
Почуття сімейного обов’язку може навіть 
змусити Стрільця відмовитися від дуже 
принадної пропозиції. 

Козеріг 

У 2016 році Мавпи багато вчинків 
Козерогів ґрунтуватиметься на їх 
внутрішніх поривах, що дасть їм змогу 
перебувати в гармонії з навколишнім 
світом. Проте владність і бажання усіма 
командувати часто будуть призводити до 
конфліктів із партнерами, у тому числі і в 
особистому житті. 

Водолій 

Астрологи вважають, що для 
непередбачуваних Водоліїв 2016 рік 
стане дуже вдалим. При цьому в рік 
Мавпи Водолієм управлятимуть його 
сексуальні бажання, відволікаючи від 
роботи. Для сімейних Водоліїв секс на 
стороні може стати причиною 
кардинальних змін в їх житті, аж до 
розриву з сім’єю. 

Риби 
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У 2016 році Рибами 
управлятимуть емоції. Успіх в коханні 
надасть їм сил для звершень у 
професійній і фінансовій сферах, а 
відсутність підтримки з боку близької 
людини або самотність можуть довести 
до депресії і безініціативного стану. 
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