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ЗМІНИ ДО ПКУ ТА ЗАКОНУ ПРО ЄСВ З 
01.01.2016 

Закон 909-VIII, традиційно 
опублікований у Голосі України 
31.12.2015 під бій курантів, вніс зміни до 
ПКУ та Закону про ЄСВ, більшістю з яких 
бухгалтерам доведеться керуватися вже 
з 01.01.2016. 

З метою «відмести» усі «планові» 
зміни у кількох законопроектах, 
пропонуємо Вашій увазі офіційно 
опубліковані нововведення. 

Податок на прибуток підприємств 

1. З 2016 року щомісячні 
авансові внески не платимо. Платять АВ 
«квартальники» у розмірі 2/9 податку за 
три квартали 2016 року до 31.12.2016р. 

2. АВ при виплаті дивідендів 
платимо стандартно. 

3. Ставка податку залишилася 
незмінною – 18 %. 

4. Загальним звітним 
періодом є квартал. Річний податковий 
період встановлюється у деяких 
випадках, зокрема при обсязі доходу за 
рік до 20 млн грн. 

5. Декларація за 2015 рік 
подається протягом 40 к.д. для 
«квартальників». Норму про подання 
річної декларації до 01.06.2016 
скасовано. 

6. Отримані від платника, що 
сплачує дивідендні АВ, дивіденди не 
враховуються у доходах отримувача. 

Податок на додану вартість  

1. З 01.01.2016 штрафується 
не лише прострочка реєстрації ПН, а й 
допущення продавцем товарів/послуг 
помилок при зазначенні обов'язкових 
реквізитів ПН, виявлених контролюючим 
органом за результатами документальної 
позапланової виїзної перевірки, 
проведеної за заявою покупця, в 
розмірі 170 гривень та зобов'язання 
виправити такі помилки. 

2. Невиправлення помилок 
тягне за собою накладення на платника 
податку штрафів у диференційованих 
розмірах в залежності від строків 
невиконання ППР (від 10 до 100 % ПДВ у 
ПН). 

3. Реєстрація платника не 
підлягає анулюванню у разі запису в ЄДР 
про відсутність за місцезнаходженням 
або непідтвердження відомостей. 

4. База оподаткування не 
включає роздрібний акциз. 

5. База оподаткування 
самостійно виготовлених товарів, робіт, 
послуг не може бути меншою їх 
звичайної ціни (до цього – собівартості). 

6. ПН, що містить помилки в 
обов’язкових реквізитах, визначених 
пунктом 201.1 ПКУ (крім коду товару 
згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають 
ідентифікувати здійснену операцію, її 
зміст (товар/послугу, що постачаються), 
період, сторони та суму ПЗ, є підставою 
для віднесення покупцем сум податку до 
ПК. 
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7. Поставки зернових культур 
товарних позицій 1001 - 1008 та технічних 
культур товарних позицій 1205 і 1206 00 
згідно з УКТ ЗЕД 
оподатковуватимуться ПДВ на 
загальних підставах. 

8. Платник може отримати БВ 
на поточний рахунок та/або у рахунок 
сплати грошових зобов'язань або 
погашення податкового боргу такого 
платника податку з інших платежів, що 
сплачуються до державного бюджету. 

9. У разі допущення 
продавцем товарів/послуг помилок при 
зазначенні обов'язкових реквізитів ПН 
та/або порушення продавцем/покупцем 
граничних термінів реєстрації в ПН та/або 
РК покупець/продавець таких 
товарів/послуг має право додати до 
податкової декларації за звітний 
податковий період заяву із скаргою на 
такого продавця/покупця. Таке право 
зберігається за ним протягом 365 
календарних днів, що настають за 
граничним терміном подання податкової 
декларації за звітний (податковий) 
період, у якому не надано податкову 
накладну або допущено помилки при 
зазначенні обов'язкових реквізитів 
податкової накладної та/або порушено 
граничні терміни реєстрації в ЄРПН.  

10. Протягом 15 календарних 
днів з дня надходження такої заяви із 
скаргою контролюючий орган 
зобов'язаний провести документальну 
позапланову перевірку зазначеного 
продавця для з'ясування достовірності 
та повноти нарахування ним зобов'язань 
з податку за такою операцією. 

11. Право на отримання БВ 
мають особи, в т.ч. зареєстровані 
платниками менш ніж 12 місяців, не 
залежно від обсягів оподатковуваних 
операцій. 

Податок на доходи фізичних осіб 

1. Уніфікована ставка ПДФО - 
18% не залежно від розміру доходу та 
його виду. Виняток становлять дивіденди 
від платників податку на прибуток – 

ставка ПДФО 5% та пенсії у сумі 
перевищення 3 мін. ЗП на місяць – ставка 
15%. 

2. Стандартна ПСП 
залишається на рівні 50% прожиткового 
мінімуму, тобто 689 грн у 2016 році. 
Гранична сума доходу, яка даватиме 
право на застосування ПСП, у 2016 році 
складає 1 930 грн. 

Військовий збір 

Як на диво, тут без змін. 

Єдиний соціальний внесок 

1. Максимальна база для ЄСВ 
– 25 прожиткових мінімумів. 

2. Встановлюється єдина 
ставка нарахування ЄСВ – 22 відсотки 
(залишено особливі ставки лише для 
інвалідів). 

3. Утримання ЄСВ не 
здійснюється. 

4. Коригуючий коефіцієнт 
більше не застосовується. 

Інше 

1. Збільшено ставки акцизу. 
2. Платниками акцизу є, в т.ч., 

особи, які реалізують пальне. 
3. Збільшено ставки 

екологічного податку. 
4. Збільшено граничну ставку 

податку на нерухоме майно з 2 до 3% 
розміру мінімальної ЗП за 1 кв. м 
загальної площі житлової та комерційної 
нерухомості. 

5. За наявності у власності 
платника податку об'єкта (об'єктів) 
житлової нерухомості, у тому числі його 
частки, що перебуває у власності 
фізичної чи юридичної особи - платника 
податку, загальна площа якого 
перевищує 300 квадратних метрів (для 
квартири) та/або 500 квадратних метрів 
(для будинку), сума податку, розрахована 
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відповідно до підпунктів "а" - "г" цього 
підпункту, збільшується на 25000 гривень 
на рік за кожен такий об'єкт житлової 
нерухомості (його частку). 

6. Об'єктом оподаткування 
транспортним податком відтепер є 
легкові автомобілі, з року випуску яких 
минуло не більше п'яти років (включно) 
та середньоринкова вартість яких 
становить понад 750 розмірів 
мінімальної ЗП, встановленої законом 
на 1 січня податкового (звітного) року. 

7. Зменшено граничний обсяг 
доходу для платників  
ЄП 3 групи з 20 до 5 млн грн за рік. 

8. Збільшено ставки ЄП для 
платників 3-ї групи до 3 (з ПДВ) та 5 (без 
ПДВ) відсотків проти 2 та 4 відсотки 
минулорічних. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо подання декларацій, а також 
«сага» про дивідендні авансові внески 

ДФС у листі від 04.01.2016 
№102/7/99-99-19-02-01-17 вказала, що 
для окремих платників, залежно від 
результатів діяльності, базовим звітним 
(податковим) періодом може бути 
календарний квартал. Податкова 
декларація за 2015 рік подається такими 
платниками до 9 лютого 2016 року. 

Заповнення рядків 18, 21, 24 
декларації передбачено для платників, 
які подають звітність поквартально, на 
що вказує примітка6. А рядки 19, 22 та 25 
заповнюються платниками, які подають 
звітність поквартально та за рік, на що 
вказує примітка7. При цьому у платників, 
у яких базовим звітним (податковим) 
періодом є календарний рік, рядок 19 
(22, 25) дорівнює рядку 17 (20, 23) 
Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств, тобто відповідні 
рядки заповнюються з однаковими 
показниками. 

Сума сплачених АВ з податку на 
прибуток при виплаті дивідендів підлягає 
зарахуванню у зменшення ПЗ з податку 
на прибуток, задекларованого у 
податковій декларації за звітний 
(податковий) рік. Тобто за новими 
правилами не передбачено 
перенесення на наступні звітні 
(податкові) роки залишку суми АВ при 
виплаті дивідендів, не зарахованих у 
зменшення ПЗ з податку на прибуток, 
задекларованого у податковій 
декларації за звітний (податковий) рік. 

Однак МФУ не погодився з такою 
позицією податківців, тому ДФС у листі 
від 28.01.2016 №2279/7/99-99-19-02-01-17 

внесла зміни до вказаного листа, та 
висловилася, що не зараховані у 
зменшення ПЗ суми сплачених АВ при 
виплаті дивідендів станом на 01.01.2015  
повинні враховуватися у зменшення 
ПЗ з податку на прибуток у податковій 
декларації за 2015 рік та наступних 
звітних (податкових) періодах до повного 
їх погашення. 

При розрахунку зменшення 
нарахованої суми податку в рядку 16.3.1 
Додатка ЗП до рядка 16 ЗП Декларації  за 
2015 рік також враховувати залишок 
суми сплачених АВ з податку на 
прибуток підприємств при виплаті 
дивідендів, яка залишилась не 
зарахованою у зменшення ПЗ з цього 
податку станом на 01.01.2015, що 
відображена у рядку 13.5.2 Додатка ЗП 
до рядка 13 Податкової декларації з 
податку на прибуток, поданої за 2014 рік. 

ДФС рекомендує подати 
доповнення до декларації, 
передбачене п.46.4 ПКУ, з відповідним 
поясненням та зазначенням відповідних 
сум, вказавши про цей факт у спеціально 
відведеному місці в податковій 
декларації. 

Допомога неприбутковим організаціям 

ДФС у листі від 29.12.2015 
№27755/10/28-10-06-11 нагадала про те, 
що в БО вся вартість благодійної 
допомоги відображається у складі витрат 
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в періоді їх понесення, але при 
визначенні ФР з метою оподаткування 
податком на прибуток, бухгалтерський 
ФР слід відкоригувати на суму 
допомоги, яка перевищує 4 % 
оподатковуваного (відповідно до п.151.1 
ПКУ у редакції до 01.01.2015 року) 
прибутку попереднього звітного року. 

Якщо у минулому році податкового 
прибутку не було, бухгалтерський ФР 
необхідно відкоригувати на всю вартість 
благодійної допомоги. 

При цьому п.33 підр.4 розд.XX 
"Перехідні положення" ПКУ визначено, 
що тимчасово, на період проведення 
АТО, зазначені коригування не 
проводяться щодо сум коштів або 
вартості спеціальних засобів 
індивідуального захисту (касок, 
бронежилетів, виготовлених відповідно 
до військових стандартів), технічних 
засобів спостереження, лікарських 
засобів та медичних виробів, засобів 
особистої гігієни, продуктів харчування, 
предметів речового забезпечення, а 
також інших товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг за переліком, що 
визначається КМУ, які добровільно 
перераховані (передані) ЗСУ, 
Національній гвардії України, СБУ, 
Службі зовнішньої розвідки України, 
Державній прикордонній службі України, 
МВСУ, Управлінню державної охорони 
України, Державній службі спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, 
іншим утвореним відповідно до законів 
України військовим формуванням, їх 
з'єднанням, військовим частинам, 
підрозділам, установам або організаціям, 
що утримуються за рахунок коштів 
державного бюджету, для потреб 
забезпечення проведення АТО. 

Коли подавати річну декларацію 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
зауважили, що Законом України від 24 
грудня 2015 року №909-VIII "Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень 
у 2016 році" внесено зміни до п. 57.1 ПКУ, 
у тому числі вилучено норму щодо 
подання декларації з податку на 
прибуток за базовий звітний 
(податковий) рік до 01 червня року, 
наступного за звітним (податковим) 
роком. 

Отже, річна декларація 
подається до 29.02.2016р. 

Така позиція була підтверджена 
ДФС у листі від 18.01.2016 №1626/7/99-
99-19-02-02-17. 

Подання ФЗ до ДФС 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
нагадали, що платник податку на 
прибуток подає разом з відповідною 
податковою декларацією квартальну або 
річну фінансову звітність (крім малих 
підприємств) у порядку, передбаченому 
для подання податкової декларації. 

До податкової декларації за рік 
платники подають річну ФЗ, яка включає: 
баланс, звіт про фінансові результати, 
звіт про рух грошових коштів, звіт про 
власний капітал та примітки до звітів. 

Платники податку на прибуток - 
малі підприємства та юридичні особи, що 
мають право на застосування ставки 0 
відсотків, подають разом з річною 
податковою декларацією скорочену за 
показниками ФЗ у складі балансу і звіту 
про фінансові результати. 

Виправлення помилок минулих 
періодів 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
зауважили, що самостійне виправлення 
помилок здійснюється в уточнюючій 
Податковій декларації з податку на 
прибуток підприємств, затвердженій 
наказом МФУ від 20.10.2015 № 897, або у 
складі Декларації за поточний звітний 
(податковий) період з поданням Додатка 
ВП. 

Оскільки основні показники, що 
обраховуються для визначення об’єкта 
оподаткування за новими правилами, 
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суттєво змінилися, то для самостійного 
виправлення помилок за новою формою 
за звітні (податкові) періоди до 01 січня 
2015 року платники мають право 
скористатися нормами п. 46.4 ПКУ щодо 
подання доповнення до податкової 
декларації, яке може бути складено за 
довільною формою та буде використано 
контролюючим органом при аналізі 
показників такої декларації. 

Продаж невиробничого ОЗ 

ДФС у листі  від 04.12.2015 
№26522/10/28-10-06-11 зауважила, що 
при реалізації ОЗ ФР до оподаткування 
збільшується на суму залишкової 
вартості реалізованого об'єкта, 
визначеної за правилами 
бухгалтерського обліку, і одночасно 
зменшується на їх залишкову вартість, 
визначену згідно з Розділом III ПКУ. 

Таким чином, оскільки амортизація 
на невиробничі об'єкти ОЗ не 
нараховується, то при розрахунку об'єкта 
оподаткування залишкова вартість 
таких ОЗ для цілей обчислення 
податку на прибуток буде 
дорівнювати первісній вартості, 
визначеній за правилами БО. 

Щодо уцінки товарів 

ДФС у листі від 30.12.2015 
№2017/10/19-00-15-02-22/12026 
зазначила, що Кодексом не 
передбачено проведення коригування 
ФР до оподаткування визначеного у 
фінансовій звітності підприємства при 
здійснені платником податку операцій з 
уцінки таких товарів. 

Щодо врахування витрат, 
відшкодованих у 2015 році за рахунок 
резервів 

ДФС у листі від 22.12.2015 
№27433/6/99-99-19-02-02-15 зауважила, 
що у разі списання безнадійної 
дебіторської заборгованості, яка 
відповідає вимогам пп.14.1.11 ПКУ, за 
рахунок резерву сумнівних боргів, ФР 

до оподаткування, який визначений у 
ФЗ, не підлягає зменшенню на суму 
списаної заборгованості. 

Водночас, якщо безнадійна ДЗ, 
яка відповідає ознакам, встановленим 
пп.14.1.11 ПКУ, у разі недостатності суми 
нарахованого резерву сумнівних боргів 
списується з активів на інші операційні 
витрати, то збільшення ФР до 
оподаткування не здійснюється. 

Відображення різниці, на яку 
зменшується ФР до оподаткування, щодо 
витрат на оплату відпусток 
працівникам та інших виплат, пов'язаних 
з оплатою праці, які відшкодовані після 1 
січня 2015 року за рахунок резервів та 
забезпечень, сформованих до 1 січня 
2015 року, здійснюється у рядку 4.2.12 
додатка РI "Різниці" до рядка 03 РІ 
Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємства, затвердженої 
наказом МФУ від 20.10.2015 №897. 

Щодо АВ 

ДФС у листі від 18.01.2016 
№1626/7/99-99-19-02-02-17 зазначила, 
що платники податку у січні - травні 
2016 року не сплачують щомісячні АВ, 
нараховані у податковій декларації за 
2014 рік. Крім того, у податковій 
декларації з податку на прибуток за 2015 
рік розрахунок щомісячних АВ у період з 
червня 2016 року по травень 2017 року 
не здійснюється та р. 26 Декларації N 897 
не заповнюється. 

Проте платники, які за новими 
правилами у 2016 році подають 
податкові декларації за податкові 
(звітні) періоди квартал, півріччя, три 
квартали, рік, у податковій декларації за 
три квартали 2016 року визначають АВ 
з податку на прибуток у розмірі 2/9 
податку на прибуток, який підлягає 
сплаті до 31 грудня 2016 року. 

Також ДФС нагадала, що якщо 
платник податку у звітному періоді не 
отримав прибутку, або сума податку на 
прибуток менша за суму податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, залишок суми такого податку, не 
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врахований у зменшення податку на 
прибуток поточного періоду, не 
переноситься на зменшення податку 
на прибуток наступних податкових 
(звітних) періодів. 

Щодо здійснення перерахунку ПДФО 
та накладення штрафів 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» зазначила, що  у разі самостійного 
виправлення помилки щодо 
нарахованої та перерахованої до 
бюджету суми ПДФО, що збільшує 
суми податкових зобов'язань, до 
податкових агентів застосовується 
відповідальність у вигляді штрафу, пені 
та адміністративна відповідальність. 

Однак якщо виправлення помилки 
зменшує суми податкових 
зобов'язань, то до податкових агентів 
застосовується відповідальність лише у 
вигляді штрафу (п.119.2 ПКУ). 

Крім того, штрафи, передбачені 
п.119.2 ПКУ, не застосовуються у 
випадках, коли помилки виникли 
внаслідок проведення перерахунку 
ПСП або перерахунку податку, який 
здійснено у зв'язку з наявністю 
перехідних виплат, зокрема за час 
відпустки зі збереженням ЗП, 
перебування платника податку на 
лікарняному. 

Щодо обліку невірно оформлених 
первинних документів 

ДФС у листі від 20.01.2016 
№993/6/99-95-42-03-15 зазначила, що 
формування витрат для розрахунку ФР 
до оподаткування при визначенні об’єкта 
оподаткування податком на прибуток не 
може здійснюватись на підставі 
оформлених неналежним чином 
первинних документів. Виправлення 
помилок, допущених у ФЗ, має 
здійснюватись з одночасним 
коригуванням податкової звітності. 

Щодо коригування ФР 

ДФС у листі від 17.12.2015  
№27017/6/99-99-19-02-02-15 вказала, що 
платник податку для проведення 
коригування ФР відповідно до пп.140.5.4 
ПКУ при здійсненні операцій з придбання 
товарів, у тому числі необоротних 
активів, робіт та послуг, у нерезидента, 
зареєстрованого у державі (на території), 
що включена до переліку держав 
(територій), затвердженого КМУ, 
використовує договірну (контрактову) 
вартість товарів (робіт, послуг) 
незалежно від того, чи відображені 
витрати на їх придбання при 
формуванні ФР до оподаткування 
згідно з правилами бухгалтерського 
обліку у звітному періоді. 

Податок на додану вартість 

Щодо визначення місця постачання 
послуг 

ДФС у листі від 16.12.2015 
№26813/6/99-99-19-03-02-15 вказала, що 
послуга з надання в лізинг (оренду) 
транспортного засобу є об’єктом 
оподаткування ПДВ. Враховуючи те, що 
операція з надання в лізинг (оренду) 
транспортних засобів відсутня в переліку 
операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 
186.3 ПКУ, то місцем постачання таких 
послуг відповідно до пункту 186.4 ПКУ 
визначається місце реєстрації 
постачальника. 

У випадку надання резидентом на 
митній території України комплексу 
послуг з експлуатації та обслуговування 
повітряного судна, яке знаходиться у 
користуванні нерезидента на умовах 
лізингу (оренди), місцем постачання 
таких послуг є митна територія України, а 
тому такі послуги є об’єктом 
оподаткування ПДВ та підлягають 
оподаткуванню податком за ставкою 20 
відсотків  (пп.186.2.1 ПКУ). 

Щодо подачі декларацій 

ДФС у листі від 14.12.2015 
№26561/6/99-99-19-03-02-15 зауважила, 



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

 

 
  

  

  8 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Січень 2016 

 

що якщо платником податку господарська 
діяльність протягом звітного 
(податкового) періоду не проводилась та 
відсутні показники, які підлягають 
декларуванню (в тому числі суми 
від'ємного значення попередніх періодів), 
то податкова декларація з ПДВ за такий 
звітний (податковий) період на підставі 
п.49.2 ПКУ платником може не 
подаватися. При цьому нормами ПКУ не 
передбачено обов’язкового 
інформування контролюючих органів про 
неподання податкової звітності на 
підставі п.49.2 ПКУ. 

Щодо річного перерахунку частки ПДВ 

ДФС у листі від 31.12.2015 
№48122/7/99-99-19-03-02-17 виклала 
особливості проведення перерахунку 
частки використання товарів/послуг, 
необоротних активів в оподатковуваних 
операціях протягом 2015 року. 

ПДВ та безоплатні роздачі рекламних 
матеріалів 

ДФС у листі від 29.12.2015 
№27999/6/99-95-42-01-16-01 зазначила, 
що якщо вартість товарів/послуг, 
придбаних для проведення рекламних 
заходів (у т.ч. для створення та 
безоплатного розповсюдження 
товарів/послуг рекламного призначення), 
включається до вартості 
товарів/послуг, які використовуються 
в операціях, пов’язаних з отриманням 
доходів, то вважається, що такі 
товари/послуги придбаваються для 
використання в оподатковуваних 
операціях в межах господарської 
діяльності такого платника податку. 

Отже, суми податку, сплачені під 
час придбання товарів/послуг для 
проведення рекламних заходів, 
відносяться до ПК такого платника 
податку, а ПЗ під час здійснення ним 
операцій з безоплатного розповсюдження 
товарів/послуг рекламного призначення, 
не нараховуються. 

Щодо використання торгової марки 

ДФС у листі від 14.12.2015 
№26612/6/99-99-19-03-02-15 вказала, 
що  у разі якщо умови договору надають 
покупцю право на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності (у т. ч. 
торговельні марки (знаки на товари і 
послуги)) без можливості його продажу 
або здійснення відчуження в інший 
спосіб, то отримання постачальником від 
покупця винагороди за надання права на 
використання товарного знаку 
визначається як роялті. Відповідно така 
операція не є об’єктом оподаткування 
ПДВ.         

Якщо ж умовами договору 
передбачено надання покупцю права на 
використання торговельної марки з 
можливістю продажу або здійснення 
відчуження в інший спосіб, отримання 
постачальником від покупця винагороди 
за надання права на використання 
торговельної марки (товарного знаку) не 
буде вважатися роялті, відповідно така 
операція має оподатковуватись ПДВ за 
ставкою 20%. 

Щодо оподаткування міжнародної 
сертифікації систем менеджменту 

ДФС у листі  від 22.12.2015 
№27461/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 
що  зважаючи на те, що операції з 
постачання послуг по міжнародній 
сертифікації систем менеджменту не 
включено до переліків послуг, визначених 
пунктами 186.2 та 186.3 ПКУ, місце 
постачання таких послуг визначається за 
місцем реєстрації постачальника. 

Отже, операції з постачання 
нерезидентом резиденту послуг по 
міжнародній сертифікації систем 
менеджменту не є об'єктом 
оподаткування ПДВ. 

ПН отримувачем послуг не 
складається. 

Щодо оподаткування послуг з пошуку 
потенційних клієнтів  

ДФС у листі від 17.12.2015 
№27029/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 
що враховуючи те, що агентські послуги 



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

 

 
  

  

  9 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Січень 2016 

 

з пошуку потенційних клієнтів на 
покупку продукції, які надаються 
резидентом нерезиденту в межах 
укладеної агентської угоди, відсутні в 
переліку операцій, зазначених у пунктах 
186.2 і 186.3 ПКУ, то місце постачання 
таких агентських послуг визначається 
відповідно до пункту 186.4 ПКУ, а саме як 
місце реєстрації постачальника- 
резидента.        

Базою оподаткування ПДВ є 
агентська винагорода, яку отримує 
резидент за надані нерезиденту послуги 
з пошуку потенційних клієнтів на покупку 
продукції. 

Щодо обов’язкової реєстрації 
платником ПДВ 

ДФС у листі 28.12.2015 
№27865/6/99-95-42-01-16-01 вказала, що 
до операцій, що враховуються для 
визначення вартісного критерію 
обов’язкової реєстрації включаються 
операції, що підлягають 
оподаткуванню за основною ставкою 
ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою 
ставкою ПДВ та звільнені (умовно 
звільнені) від оподаткування ПДВ. 

Щодо несвоєчасної реєстрації ПН на 
імпорт послуг 

ДФС у листі від 28.12.2015 
№27879/6/99-99-19-03-02-15 вказала, що 
сума ПДВ, зазначена у ПН, складеній 
отримувачем послуг від нерезидента, 
місце постачання яких розташоване на 
митній території України, і зареєстрованій 
в ЄРПН з порушенням встановленого 
пунктом 201.10 ПКУ 15-денного 
терміну, включається до складу ПК 
отримувача таких послуг у податковій 
звітності з ПДВ за той звітний 
(податковий) період, в якому ПН 
зареєстровано в ЄРПН, але не пізніше 
ніж через 365 календарних днів з дати 
складення такої ПН. 

Відповідальність за статтею 
1201 ПКУ до платника не застосовується, 
адже зазначена ПН не видається 
покупцю. 

Зміни до Порядку електронного 
адміністрування ПДВ 

З 12.01.2016 діє оновлена 
Постанова КМУ «Деякі питання 
електронного адміністрування податку на 
додану вартість» від 16.10.2014 №569. 

Основні зміни пов'язані з 
нововведеннями у сфері ПДВ з 1 липня 
2015 року та з 1 січня 2016 року. 

Надання нерезиденту брокерських 
послуг 

ДФС у листі    від 30.12.2015 
№3897/10/25-01-15-01-09 зазначила, що 
послуги митних брокерів не відносяться 
до послуг, що передбачені абзацем “ж” 
пункту 186.3 ПКУ. Отже, виходячи з 
системного аналізу норм підпункту "б" 
пункту 185.1, пункту 186 ПКУ надані 
нерезиденту на митній території 
України послуги митних брокерів 
повинні оподатковуватись ПДВ за 
ставкою 20 відсотків. 

Облік ПДВ підприємствами-
постачальниками тепло- та 
електроенергії 

ДФС у листі від 22.01.2016 
2055/7/99-99-19-03-02-17 висвітлила 
особливості використання касового 
методу зазначеними платниками ПДВ. 

Так, відповідно до п.44 підрозділу 
2 розділу ХХ ПКУ тимчасово, до 1 липня 
2017 року, платники податку, які 
здійснюють постачання (у тому числі 
оптове), передачу, 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, визначають 
дату виникнення податкових зобов'язань 
та податкового кредиту за касовим 
методом. 

Платники податку, які придбають 
вказані товари/послуги для 
використання в своїй діяльності як 
господарській, так і негосподарській та не 
здійснюють їх подальшого постачання, 
формують свій ПК у 
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загальновстановленому порядку за 
правилом "першої події". 

Касовий метод визначення ПЗ та 
ПК поширюється на операції, за якими 
дата виникнення першої з подій 
припадає на звітні (податкові) періоди 
січень 2016 року - червень 2017 року. 

Касовий метод визначення ПЗ 
застосовується лише при здійсненні: 

 постачання (у тому числі 
оптового) електричної та/або теплової 
енергії; 

 передачі електричної 
та/або теплової енергії; 

 розподілу 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. 

При одночасному здійсненні 
платниками податку операцій з 
постачання зазначених товарів/послуг, та 
інших товарів/послуг, касовий метод 
визначення ПЗ з ПДВ не 
застосовується до таких інших 
операцій.  

Якщо перераховані в пункті 44 
підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу 
товари/послуги фактично були 
поставлені до 1 січня 2016 року, а 
оплата за таке постачання надходить 
після вказаної дати, то ПЗ на дату 
надходження коштів у рахунок оплати 
поставлених до 1 січня 2016 року 
товарів/послуг повторно не 
нараховуються та ПН не складаються. 

ПК за касовим методом 
визначається такими платниками як по 
операціях з придбання безпосередньо 
товарів/послуг, перерахованих у пункті 44 
підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, так і 
товарів/послуг, які використовуються 
для здійснення операцій з їх 
постачання. 

Суми ПДВ, сплачені/нараховані 
до 1 січня 2016 року у зв’язку з 
придбанням товарів/послуг, включаються 
до складу ПК за правилами, які були 
діючими до вказаної дати. 

У випадку придбання 
товарів/послуг, які не призначені для 
використання в операціях з постачання 
товарів/послуг, перерахованих у пункті 44 
підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, касовий 
метод визначення ПК з ПДВ не 
застосовується.  

У випадку придбання 
товарів/послуг, які одночасно призначені 
як для забезпечення виконання операцій 
з постачання товарів/послуг, 
перерахованих у пункті 44 підрозділу 2 
розділу ХХ ПКУ, так і для здійснення 
інших операцій, касовий метод 
визначення ПК з ПДВ застосовується 
виключно в частині, пропорційній 
обсягу постачання товарів/послуг, 
перерахованих у п.44 підр-лу 2 р-лу ХХ 
ПКУ. 

Якщо ПН не складена та не 
відображена у звітності 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що за операцією з 
постачання товарів/послуг, за якою у 
звітному податковому періоді не 
складено ПН, ПЗ в податковій декларації 
з ПДВ відображається на підставі 
документу бухгалтерського 
обліку.         

У разі виявлення факту 
нескладення у минулому звітному 
податковому періоді за операцією з 
постачання ПН і не відображення за 
такою операцією в податковій декларації 
з ПДВ ПЗ платник податку зобов’язаний 
надіслати до контролюючого органу УР 
та уточнюючий додаток 5 до такої 
податкової декларації з ПДВ. В 
уточнюючому додатку 5 зазначена 
операція відображається в рядку 
«Інші». 

Право на зменшення ПЗ за 
незареєстрованим РК 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що постачальник має 
право зменшити суму ПЗ лише після 
реєстрації в ЄРПН РК до ПН. 
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Податок на доходи фізичних осіб 

ПДФО на «перехідні» виплати 

ДФС у листі від  25.01.2016 

№2237/7/99-99-17-02-01-17 вказала, що 
суми лікарняних, відпускних, нараховані 
(виплачені) у 2016 році за місяці 2016 
року, оподатковуються за 18-відс. 
ставкою. 

Суми лікарняних, нараховані і 
виплачені у 2016 році за місяці 2015 
року, включаються при перерахунку до 
загального оподатковуваного доходу 
відповідних податкових періодів (місяців) 
2015 року та оподатковуються за 
ставками 15 відс. (20 відсотків). 

Разом з тим суми відпускних, 
нараховані та виплачені у 2015 році за 
2016 рік, відносяться податковим 
агентом до загального 
оподатковуваного доходу 2016 року та 
оподатковуються за ставкою 18 
відсотків. 

Інші доходи, нараховані 
податковим агентом, 
оподатковуються за відповідною 
ставкою податку, яка діяла (діє) на 
момент їх нарахування. 

Оподаткування допомоги 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що якщо виплата 
матеріальної допомоги має 
систематичний характер і така 
допомога надається всім або більшості 
працівникам, наприклад, допомога на 
оздоровлення, при цьому її виплати 
передбачені положеннями про оплату 
праці найманих працівників 
(колективним договором, галузевою 
угодою тощо), прийнятими згідно з 
нормами трудового законодавства, то 
така МД з метою оподаткування 
прирівнюється до ЗП. 

Якщо працедавець надає 
окремим працівникам нецільову 
благодійну (матеріальну) допомогу за 
їх заявами у зв'язку з особистими 
обставинами, яка носить разовий 

характер, наприклад на вирішення 
соціально-побутових потреб, то не 
включається до оподатковуваного 
доходу сума нецільової благодійної 
допомоги, у тому числі матеріальної, що 
надається резидентами - юридичними 
або ФО на користь платника податку 
протягом звітного податкового року 
сукупно у розмірі, що не перевищує у 
2015 році - 1710 грн., у 2016 році - 1930 
гривень.  

Сума підлягає оподаткуванню у 
джерела виплати за ставкою, 
встановленою п.167.1 ПКУ. 

Відрядження непрацівника 

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

Застосування ПСП до авансу 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що ПСП 
застосовується до всієї ЗП за місяць, а не 
до її частини, тобто авансу. 

Сплата податку за ФО 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що сума податкового 
зобов'язання фізичної особи, сплачена за 
рахунок коштів податкового агента, 
вважається додатковим благом та 
оподатковується за ставкою 18 відсотків. 

Щодо підтвердження придбання 
електронного квитка 

ДФС у листі від 21.01.2016 
№1501/10/28-10-06-11 нагадала, що для 
підтвердження витрат на придбання 
електронного авіаквитка для 
відрядження працівників підприємства 
потрібні такі документи: оригінал 
розрахункового або платіжного 
документа, що підтверджує здійснення 
розрахункової операції у готівковій або 
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безготівковій формі (платіжне доручення, 
розрахунковий чек, касовий чек, 
розрахункова квитанція, виписка з 
карткового рахунку, квитанція до 
прибуткового касового ордера); роздрук 
на папері частини електронного 
авіаквитка з вказаним маршрутом 
(маршрут/квитанція); оригінали 
відривної частини посадкових талонів 
пасажира. 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» зауважили, що якщо відряджена 
особа не надає роботодавцю 
посадковий талон, то сума 
відшкодованих йому у встановленому 
законодавством порядку витрат на 
придбання електронного квитка є 
об'єктом оподаткування ПДФО 
відповідно до норм пп. "г" пп.164.2.17 
ПКУ. 

Єдиний соціальний внесок 

Перерахунок ЄСВ у зв’язку з 
отриманням компенсації виплат 
мобілізованим за 2014 рік 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що у разі нарахування 
(виплати) роботодавцем середнього 
заробітку працівникам, призваним на 
військову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, та 
отримання у подальшому 
компенсаційних виплат з бюджету за 
період з 18.03.2014 по 31.12.2014 згідно 
з Порядком №105, такий роботодавець 
має право здійснити перерахунок 
ЄСВ.     

Перехідні нарахування та 
використання ставок ЄСВ 

ДФС листі від 22.01.2016 

№2074/7/99-99-17-03-01-17 повідомила 
про те, що при нараховуванні ЄСВ на 
лікарняні (декретні) або відпускні за 
грудень-січень, які є «перехідними», 
застосовується ставка, що діє на момент 
нарахування виплат Наприклад, якщо 

лікарняні будуть нараховуватись в січні 
за грудень, то 22%. 

Нарахування ЄСВ на ЗП інвалідів 

 ДФС у листі від 27.11.2015 
№25385/6/99-99-17-03-01-15 зауважила, 
що підставою для застосування ставки у 
розмірі 8,41 % є засвідчена копія довідки 
з акта огляду в медико-соціальній 
експертній комісії про встановлення групи 
інвалідності безпосередньо 
підприємством, установою або 
організацією. 

Нарахування ЄСВ на декретні та 
лікарняні 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що роботодавці, які 
виплачують суму допомоги перших 
п'яти днів тимчасової 
непрацездатності, що здійснюється за 
рахунок коштів роботодавця; органи, 
які виплачують суму допомоги по 
тимчасовій непрацездатності (більше 
п'яти днів) та суму допомоги у зв'язку 
з вагітністю та пологами, нараховують 
ЄСВ у розмірі 22 відсотки. 

Щодо звіту з ЄСВ 

ГУ ДФС у Житомирській області 
повідомила, що до затвердження нової 
форми необхідно подавати Звіт за 
формою згідно з додатком 4 до Порядку 
№435, що діяла з 01.05.2015. 

Рядки в таблиці 1 Звіту необхідно 
заповнювати у розрізі видів доходу.        

Суми нарахованого внеску 
необхідно відображати у рядках таблиці 1 
Звіту за видами доходу, але 
розраховувати за новою ставкою (22 
відс.), крім:        підприємств, установ і 
організацій для працюючих інвалідів – 
8,41 відсотка;        підприємств та 
організацій всеукраїнських громадських 
організацій інвалідів, зокрема товариств 
УТОГ та УТОС – 5,3 
відсотка;        підприємств та організацій 
громадських організацій інвалідів (за 
умов, визначених частиною 
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чотирнадцятою статті 8 Закону № 2464) 
для працюючих інвалідів – 5,5 
відсотка.       

Оскільки, починаючи зі звітного 
періоду січня 2016 року, утримання 
внеску скасовано, цей показник не 
зазначається при заповненні Звіту (рядки 
5, 5.1 – 5.6 у таблиці 1 Звіту). Також не 
відображається нарахований дохід, з 
якого утримується внесок (рядки 4, 4.1 – 
4.4 таблиці 1 Звіту). Відповідно у таблиці 
6 Звіту не заповнюється реквізит 20 
"Сума утриманого єдиного внеску за 
звітний місяць (із заробітної 
плати/доходу)". 

 

ІНШЕ 

Акциз при продажі пального АЗС 

 ДФС у листі від 28.12.2015 
№27860/6/99-95-42-01-15 нагадала, що в 
особи, яка безпосередньо здійснює 
відпуск нафтопродуктів через АЗС (через 
паливо- та газороздавальні колонки) 
безпосередньо споживачам, незалежно 
від форми розрахунків (готівкова, 
безготівкова (в тому числі з 
використанням талонів, карток, 
відомостей на відпуск нафтопродуктів)) 
під час здійснення розрахункових 
операцій виникають податкові 
зобов’язання зі сплати 5-відсоткового 
акцизного податку. 

Щодо компенсації мобілізованим 

Законом від 24.12.2015 №911-VIII 
внесено зміни до КЗПП, які діють з 
01.01.2016р. 

Так, з цієї дати роботодавцям не 
компенсується з бюджету середній 
заробіток мобілізованих працівників. 

Щодо порядку проведення індексації 
ЗП 

Законом від 24.12.2015 №911-VIII 
підвищено поріг індексації грошових 
доходів населення  - індексація 
проводиться в разі, коли величина 

індексу споживчих цін перевищила 
поріг індексації, який 
установлюється в розмірі 103 
відсотка. 

Щодо роздрібного акцизу 

ДФС у листі від 31.12.2015 
№48131/7/99-99-19-03-03-17зауважила, 
що     сума ПЗ з акцизного податку з 
роздрібних продажів (Пза) обчислюється 
за формулою: 

ПЗа = ФРЦ:105х5,  

де        ФРЦ – фактична роздрібна 
ціна (ціна у фіскальному чеку) з 
урахуванням ПДВ та нарахованого на цю 
ціну акцизного податку. 

На сьогодні проект наказу МФУ 

«Про затвердження Положення про 
форму та зміст розрахункових 
документів, Порядку подання звітності, 
пов’язаної із використанням книг обліку 
розрахункових операцій (розрахункових 
книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про 
використання книг обліку розрахункових 
операцій (розрахункових книжок)», який, 
зокрема, містить вимоги щодо 
необхідності обов’язкового 
відображення акцизного податку з 
роздрібного продажу підакцизних 
товарів в розрахункових документах, 
погоджено в центральних органах 
виконавчої влади та знаходиться на 
погодженні у НБУ. 

 Для уточнення сум акцизного 
податку з роздрібного продажу 
підакцизних товарів платником подається 
уточнююча Декларація з додатком 6 та 
додатком 8. Зазначаємо, що додаток 6 та 
додаток 8 подаються окремо по кожній 
адміністративно-територіальній одиниці в 
розрізі підакцизної продукції. 

Зона вільної торгівлі з ЄС 

1 січня 2016 р. почала діяти зона 
вільної торгівлі між Україною та ЄС. Для 
України це, перш за все, означає початок 
зниження увізних для товарів 
походженням з ЄС.   
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Щодо фіскального чеку від кур’єрської 
служби 

ДФС у листі від 04.01.2015 
№3/п/26-15-13-04-06-19 зауважила,  що 
при продажу товарів продавець повинен 
забезпечити доставку покупцю раніше 
роздрукованого розрахункового 
документа (чеку) разом із придбаним 
товаром за допомогою кур’єрської 
служби (поштової служби), яка може бути 
як сторонньою організацією, так і 
структурною одиницею продавця.        

Також розрахунковий документ 
(чек) може бути виданий покупцю 
кур’єром (поштовою службою) при 
передачі покупцю придбаного товару 
та сплаті ним коштів за його 
придбання. При цьому такий 
розрахунковий документ (чек) повинен 
бути роздрукований з використанням 
РРО, зареєстрованого на такого 
кур’єра (поштову службу). 

ДФС також зазначила, що операції 
з оплати вартості товару чи послуг 
готівкою є готівковими розрахунками, а 
операції з оплати товарів та послуг 
через відділення банку, платіжні 
термінали та мережу Інтернет з 
використанням електронних платіжних 
засобів є безготівковими 
розрахунками. 

Щодо строків виплати матеріального 
забезпечення 

 Виконавча дирекція Київського 
міського відділення ФСС з ТВП нагадала, 
що відповідно до частини п’ятої статі 32 
Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» від 23.09.1999 №1105, 
матеріальне забезпечення виплачується 
у разі, якщо звернення за його 
призначенням надійшло не пізніше 
дванадцяти календарних місяців з дня 
відновлення працездатності, 
встановлення інвалідності, закінчення 
відпустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами, смерті застрахованої особи 
або членів сім’ї, який перебував на її 
утриманні.         

Дванадцятимісячний період 
відлічується від першого числа місяця, 
наступного за тим в якому настала подія 
(відновлення працездатності, 
встановлення інвалідності, закінчення 
відпустки по вагітності та пологах, смерті 
застрахованої особи або члена її сім’ї, 
який перебував на її утриманні). 

Щодо змін в облікових даних ДФС 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що: 

-  інформація про зміну або 
призначення тимчасово виконуючого 
обов’язки керівника оновлюється в 
контролюючих органах на підставі 
відомостей, отриманих від державного 
реєстратора, в порядку, визначеному 
Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських 
формувань»; 

- інформація про головного 
бухгалтера оновлюється на підставі 
заяви за ф. № 1-ОПП з позначкою 
«Зміни» та уточнених документів або 
реєстраційної заяви платника ПДВ (про 
реєстрацію, перереєстрацію або 
внесення змін);      

- стосовно платників 
податків, відомості про яких не 
включаються до ЄДР, інформація про 
зміну або призначення тимчасово 
виконуючого обов’язки керівника та/або 
головного бухгалтера оновлюється на 
підставі уточнених документів та заяви за 
ф. № 1-ОПП. 

До уваги платників ЄП третьої групи 

ДФС у листі від 18.01.2016 
№1527/7/99-99-17-02-02-17 висловила 
думку, що з 1 січня 2016 року суб'єкти 
господарювання - ФО, обсяг доходу 
яких у 2015 році перевищив 5 млн. 
грн., втратили право перебувати на 
спрощеній системі оподаткування, 
оскільки такі платники не відповідають 
вимогам, встановленим главою 1 
"Спрощена система оподаткування, 
обліку та звітності" розділу XIV ПКУ щодо 
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застосування спрощеної системи 
оподаткування. 

Однак, вже через два дні ДФС 
змінила свою думку та листом 
від 20.01.2016 №1867/99-99-17-02-02-17 

внесла зміни до згаданого листа, 
констатувавши, що ФОП платники ЄП, які 
в 2015 році отримали доходи понад 5 
млн. грн., але не перевищили обсяг 
доходу 20 млн. грн. не втрачають право 
застосовувати спрощену систему 
оподаткування в 2016 році. 

Комітет ВРУ з питань податкової 
та митної політики у листі від 19.01.2016 
№04-27/10-27 висловився за те, що 
платники ЄП III групи при не перевищені 
у 2015 році обсягу річного доходу понад 
20 000 000 грн та за умови додержання 
інших вимог ПКУ щодо застосування 
спрощеної системи оподаткування, 
мають безумовне право продовжувати 
перебувати у 2016 році на спрощеній 
системі до досягнення ними доходу у 
розмірі 5 000 000 грн, як це передбачено 
п. 292.16 ПКУ. 

Курсові різниці у річному доході 
платника для цілей ТЦО 

ДФС у листі від 29.12.2015 
№27772/10-28-10-06-11 зазначила, що 
дохід від операційної та неопераційної 
курсової різниці враховується для 
обчислення річного доходу платника 
податків від будь-якої діяльності для 
цілей трансфертного ціноутворення. 

Про плату за землю звітуємо за новою 
формою 

Форма затверджена наказом 
Мінфіну від 16.06.2015 №560. 

Строк подання до 20.02.2016. 

Щодо визначення обсягів 
контрольованої операції 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» зазначили, що суми наданого 
(отриманого) кредиту, депозиту, позики, 
поворотної (безповоротної) фінансової 
допомоги, дивідендів, вартість інвестицій 

не враховуються при визначенні 
критеріїв контрольованої операції для 
цілей застосування пп.39.2.1.7 ПКУ. 

Щодо подання відомості до ФСС 
2015 рік 

ФСС у листі від 22.01.2016 р №18-
06-13 зауважив, що у зв’язку із 
скасуванням класів професійного ризику 
виробництва з 01.01.2016 року 
страхувальники мають право не 
подавати відомість розподілу за 2015 
рік, а робочі органи виконавчої дирекції 
Фонду, відповідно, не мають підстав 
накладати адміністративні штрафи на 
посадових осіб страхувальників за 
несвоєчасне інформування про річний 
фактичний обсяг реалізованої продукції 
(робіт, послуг), про зміни технології робіт 
або виду діяльності підприємства. 

Акциз при безоплатних роздачах 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» зазначили, що якщо СГ 
безоплатно розповсюджує підакцизні 
товари (алкогольні напої, тютюнові 
вироби) під час проведення рекламних 
заходів, презентацій тощо без 
проведення розрахункової операції, то 
база оподаткування акцизним податком з 
реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
відсутня і, відповідно, ПЗ з акцизного 
податку не нараховується. 

 

ДЛЯ ДУШІ… 

 

Продовжуючи приємну рубрику, 
представляємо Вашій увазі черговий 
гороскоп на тему: ЗНАКИ ЗОДІАКУ ТА 
ЛІТЕРАТУРА 

Овен 

Віднесені вітром 

Тілець 

Червона шапочка 

Близнюки 
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