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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Чи впливає переоцінка необоротних 
активів на їх податкову амортизацію 

ДФС у листі від 28.01.2016  
№2784/7/99-99-19-02-02-17 змінила свою 
позицію щодо можливості врахування 
суми переоцінки при визначенні вартості, 
що амортизується, для цілей ПКУ. 

Так, вони зазначили, що для 
розрахунку амортизації відповідно до 
положень п.138.3 ПКУ визнається 
вартість основних засобів та 
нематеріальних активів без урахування 
їх переоцінки (уцінки, дооцінки), 
проведеної відповідно до положень 
бухгалтерського обліку. 

Більше того, вони зауважили, що 
раніше підготовлені податкові 
консультації щодо вартості основних 
засобів для визначення різниць, 
передбачених п.138.3 ПКУ (зокрема, лист 
від 04.12.2015 №26508/10/28-10-06-11), 
потрібно застосовувати у частині, що не 
суперечить новому роз’ясненню. 

Як зменшити податок на суму 
сплаченого податку на прибуток за 
кордоном в Декларації 

ДФСУ листом від 28.01.2016  
№2279/7/99-99-19-02-01-17  доповнила 
свій лист  від 04.01.2016  №102/7/99-99-
19-02-01-17 роз'ясненням щодо 
зменшення нарахованої суми податку на 
суми податку на прибуток, отриманого з 
іноземних джерел, що сплачені 
суб'єктами господарювання за кордоном. 

Зокрема, податківці нагадують, що 
суми податку на прибуток, отриманого з 
іноземних джерел, що сплачені 
суб'єктами господарювання за кордоном, 
зараховуються під час сплати ними 
податку в Україні. При цьому 
зарахуванню підлягає сума податку, 
розрахована за правилами, 
встановленими розділом ІІІ ПКУ. Розмір 
зарахованих сум податку з іноземних 
джерел протягом податкового (звітного) 
періоду не може перевищувати суми 
податку, що підлягає сплаті в Україні 
таким платником податку протягом такого 
періоду. 

З   метою  використання  
вищезазначеного права податківці 
рекомендують платникам збільшити 
показник рядка 16 Додатка ЗП  на суми 
податку на прибуток, отриманий з 
іноземних джерел, що сплачені 
суб'єктами господарювання за 
кордоном, що зараховуються під час 
сплати ними податку в Україні. 

При поданні декларації з прибутку 
платниками, які будуть розраховувати 
зменшення нарахованої суми податку у 
Додатку ЗП, ДФСУ 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. 

Переуступка права вимоги: податок на 
прибуток та ПДВ 

1) Щодо ПДВ, то податківці 
зауважили, що боргові зобов’язання, за 
які новий кредитор розрахувався 
грошовими коштами, не 
оподатковуються ПДВ (пп.196.1.5 ПКУ).  
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Підстави для формування будь-яких 
зобов’язань з ПДВ за такими операціями 
у платника податків не виникають.  

Щодо податку на прибуток, то 
положення розділу ІІІ ПКУ не 
передбачають коригування 
фінансового результату до 
оподаткування за операціями з 
відступлення права вимоги. Тобто, 
доходи та витрати з вищезазначених 
операцій мають визначатися відповідно 
до НП(С)БО та МСФЗ. 

Про це зауважили податківці у 
листі від 29.01.2016  №2047/10/28-10-06-
11. 

Щодо оподаткування виплати роялті, 
що не підпадають під визначення ПКУ 

ДФСУ в листі від 27.01.2016 
№1555/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснила: 
якщо підприємство здійснює платежі, які 
згідно з правилами бухобліку визнаються 
роялті та, відповідно, включаються до 
складу витрат, а для цілей обкладення 
податком на прибуток такі платежі не 
підпадають під визначення роялті, 
підприємство не формує різниці для 
коригування фінрезультату до 
обкладення податком на прибуток згідно 
із пп.пп. 140.5.5 – 140.5.7 ПКУ. 

Звіт про пільги: строк подання 

Фахівці ДФСУ в підкатегорії 
102.20.01 «ЗІР» зазначили: платники 
податку, які мають пільги з податку на 
прибуток і подають Податкову 
декларацію з податку на прибуток 
підприємств лише раз на рік, звіт про 
суми податкових пільг мають подавати у 
строки подання річної декларації. 

Контролери пояснили: це 
обумовлено тим, що пільги з податку на 
прибуток розраховуються платником 
податку на підставі даних додатка ПЗ до 
Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємства. 

Поворотна фіндопопомога: 
оподаткування 

Головне управління ДФС у 
Вінницькій області в листі від 15.01.2016 
№98/10/02-32-15-02 нагадало, що 
поворотна фіндопомога, яка отримується 
після 01.01.2015 р., не впливає на об’єкт 
оподаткування податком на прибуток. 

Адже відповідно до ПСБО при 
отриманні поворотної фіндопомоги дохід 
не визнається, а при поверненні 
поворотної фіндопомоги не визнаються 
витрати. 

В р. ІІІ ПКУ (податок на прибуток 
підприємств) не передбачено жодних 
особливостей оподаткування поворотної 
фіндопомоги, подібних до правил, що 
діяли в редакції до 01.01.2015 р. 

Сума витрат на формування резерву 
для виплати річної премії: чи 
збільшується фінрезультат 

ДФСУ в листі від 25.01.2016 
№1256/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснили, 
що зважаючи на те, що забезпечення 
створюється для відшкодування 
майбутніх витрат на виплату винагороди 
за підсумками року, яка входить до 
фонду оплати праці, сума витрат на 
формування такого забезпечення не 
збільшує фінрезультат. 

Щодо зменшення податку на прибуток 
на суму податку на нерухомість, 
сплаченого у 2016 році 

ДФСУ у листі від 03.02.2016 
№1897/10/26-15-11-02-11 роз'яснила, що  
авансовий внесок з податку на нерухоме 
майно за ІV квартал 2015 року 
(сплачений до 30 січня 2016 року) 
необхідно задекларувати в складі 
декларації з податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, за 2015 
рік. 

Таким чином, нарахований та 
сплачений податок на майно (в частині 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки) за 2015 рік зменшує 
податок на прибуток, що підлягає сплаті, 
визначений за результатами фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік.  
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Щодо відображення в декларації 
авансових внесків, сплачених за 
місцем знаходження відокремленого 
підрозділу 

ДФС у м. Києві у листі від 
03.02.2016 №1898/10/26-15-11-02-11 
нагадала, що авансові внески з податку 
на прибуток, сплачені у січні - лютому 
2015 року за місцем знаходження 
відокремленого підрозділу, враховуються 
головним підприємством - юридичною 
особою у складі фінансового результату 
до оподаткування за 2015 рік, на які 
зменшуються податкові зобов’язання з 
податку на прибуток.  

Такі авансові внески 
відображаються у рядку 16.1 додатку ЗП 
до рядка 16 ЗП декларації з податку на 
прибуток головного підприємства за 2015 
рік та, відповідно, у рядку 16 ЗП  
декларації з податку на прибуток 
головного підприємства за 2015 рік.  

Щодо зазначення в декларації з 
прибутку рішення про незастосування 
коригувань фінансового результату 

ДФСУ в  «ЗІР» роз'яснила: якщо 
платником податку на прибуток, у якого 
річний дохід не перевищує 20 млн грн, 
прийнято рішення про незастосування 
коригувань фінансового результату до 
оподаткування на усі різниці (крім 
від’ємного значення об’єкта 
оподаткування минулих податкових 
(звітних) років), то: 

 - в основній частині декларації у 
полі «Наявність рішення» проставляється 
позначка, 

 - у полі «Прийнято рішення про 
незастосування коригувань фінансового 
результату до оподаткування на усі 
різниці» – номер та дата розпорядчого 
документа підприємства, на підставі 
якого прийнято таке рішення.  

Щодо подачі річної фінансової 
звітності неприбутковими установами 

ДФСУ у листі від 04.02.2016  
№391/10/08-01-15-02-11 наголошує, що 

неприбуткові організації, які 
відповідають вимогам п.133.4 ПКУ та 
внесені до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, не є платниками 
податку на прибуток, а відтак такі 
організації не повинні подавати 
фінзвітність разом із Звітом про 
використання коштів неприбуткових 
установ та організацій. 

Водночас, у разі недотримання 
неприбутковою організацією вимог, 
визначених п.133.4 ПКУ, така 
неприбуткова організація набуває статусу 
платника податку на прибуток та 
зобов’язана подавати фінансову і 
податкову звітність з податку на 
прибуток у порядку, передбаченому цим 
пунктом.  

Щодо зменшення податку на прибуток 
на суму авансових внесків, 
нарахованих у 2015 році 

Фахівці ДФС у листі від 12.02.2016 
№5009/7/99-99-19-02-01-17 зауважили, 
що сума нарахованих авансових внесків 
за період січень – грудень 2015 року 
відображається у повному обсязі у рядку 
16.1 Додатка ЗП до декларації. 

Якщо така сума перевищує суму 
нарахованого податку на прибуток 
підприємств за 2015 рік (рядок 06 + рядок 
08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 
декларації), то у рядку 17 «Податок на 
прибуток за звітний (податковий) період» 
декларації у відповідності до зазначеної у 
цьому рядку формули («рядок 06 + рядок 
08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 – 
рядок 16 ЗП») відображається від’ємне 
значення податку на прибуток, яке 
свідчить про наявність переплати, 
сформованої за рахунок нарахованих за 
2015 рік щомісячних авансових внесків. 

При цьому, податківці звертають 
увагу, що у 2015 році нарахування 
щомісячних авансових внесків 
здійснювалось за січень – лютий 2015 
року – згідно розрахунку 1/12 нарахованої 
суми податку, визначеного у декларації 
за 2013 рік, за березень – грудень 2015 
року – у декларації за 2014 рік. 
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Щодо документу, який підтверджує 
витрати на РКО 

ДФС у листі від 10.02.2016 
№2673/6/99-99-19-02-02-15 вказала, що 
виписка з особового рахунка клієнта 
банку може слугувати як документ, що 
підтверджує суму витрат на оплату 
банківських послуг з розрахунково-
касового обслуговування, за умови 
зазначення в ній інформації про 
надання банком таких послуг, сум 
операцій та заповнення обов'язкових 
реквізитів. 

Щодо розрахунку авансового внеску з 
податку на прибуток при виплаті 
дивідендів 

У листі від 12.02.2016  
№5009/7/99-99-19-02-01-17 фахівці ДФСУ 
зазначили, що для розрахунку 
авансового внеску з податку на прибуток 
на суму виплачених дивідендів 
(прирівняних до них платежів) 
передбачено Додаток АВ до рядка 20 АВ 
Декларації №897. 

Наведений у рядках 1.1 – 1.5 
Додатка АВ перелік сум виплачених 
дивідендів не є виключним переліком всіх 
виплачених сум дивідендів (прирівняних 
до них платежів) і значення показника, 
відображеного у рядку 1 Додатка АВ 
може відрізнятися від суми рядків 1.1 – 
1.5 Додатка АВ. 

Перехід зі спрощеної системи на 
загальну: особливості звітування та 
визначення об’єкта оподаткування з 
податку на прибуток 

ДФС у листі від 05.02.2016 
№682/10/20-40-15-03-14 зазначила: у разі 
переходу на загальну систему 
оподаткування протягом поточного року - 
звітний (податковий) період починається 
з першого числа місяця звітного 
кварталу, у якому платник переходить 
на загальну систему, та закінчується 31 
грудня такого року. 

Доходи та витрати підприємства 
при визначенні фінансового результату 

до оподаткування, в тому числі доходи та 
витрати при відвантаженні товарів на 
спрощеній системі оподаткування, якщо 
частину сплати за такі товари отримано 
на загальній системі оподаткування, 
формуються згідно з правилами 
бухгалтерського обліку. 

Щодо врахування у декларації з 
податку на прибуток суми авансових 
внесків при виплаті дивідендів, які не 
зараховані у зменшення податкових 
зобов’язань з податку на прибуток у 
попередніх звітних роках 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
вказали, що сума сплачених авансових 
внесків при виплаті дивідендів, що не 
врахована в рахунок зменшення 
податкових зобов’язань з податку на 
прибуток за звітний період, у якому 
сплачена така сума авансових внесків, 
повинна враховуватися в рахунок 
зменшення податкового зобов’язання 
наступних звітних (податкових) 
періодів до її повного погашення. 

При цьому не зараховані у 
зменшення податкового зобов’язання 
суми сплачених авансових внесків при 
виплаті дивідендів станом на 01.01.2015 
повинні враховуватися у зменшення 
податкового зобов’язання з податку на 
прибуток у податковій декларації за 
2015 рік та наступних звітних 
(податкових) періодах до повного їх 
погашення. 

Враховуючи зазначене, податківці 
рекомендують при розрахунку зменшення 
нарахованої суми податку в рядку 16.3.1 
Додатка ЗП до рядка 16 ЗП Декларації № 
897 за 2015 рік також враховувати 
залишок суми сплачених авансових 
внесків з податку на прибуток 
підприємств при виплаті дивідендів, 
яка залишилась не зарахованою у 
зменшення податкового зобов’язання 
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 підприємства, 
поданої за 2014 рік. 
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При поданні Декларації №897 
платниками податку на прибуток 
підприємств, які будуть розраховувати 
зменшення нарахованої суми податку у 
Додатку ЗП з урахуванням залишку суми 
сплачених авансових внесків з податку на 
прибуток підприємств при виплаті 
дивідендів, яка залишилась не 
зарахованою у зменшення податкового 
зобов’язання з цього податку станом на 
01.01.2015, податківці рекомендують 
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. 

Податок на додану вартість 

Компенсація витрат зі сплати орендної 
плати за землю: ПДВ  

  ДФСУ в листі від 19.01.2016 
№908/6/99-99-19-03-02-15 роз’яснила: 
отримання платником податку 
компенсації понесених ним витрат зі 
сплати орендної плати за землю від 
нового власника нежитлової будівлі, що 
розташована на земельній ділянці, 
стосовно якої не переоформлено договір 
оренди з міськрадою (до дати підписання 
договору оренди земельної ділянки 
безпосередньо з новим власником 
нежитлової будівлі), не є оплатою 
вартості послуг.        

Таким чином, отримання коштів 
платником податку від нового власника 
не житлової будівлі як компенсації 
понесених витрат зі сплати орендної 
плати за землю не є об’єктом 
обкладення ПДВ. 

Звітність за січень подається за 
новою формою 

З метою забезпечення виконання 
нових правил оподаткування, 
запроваджених з 1 січня 2016 року, 
Мінфін наказом від 28.01.2016 №21  
затвердив нову форму декларації з ПДВ.  

Наказ №21 набрав чинності з 
01.02.2016 року. Однак, враховуючи те, 
що останні зміни в оподаткуванні, які 
запроваджено з 1 січня 2016 року, 
повною мірою можуть бути відображені 
лише в податковій декларації з ПДВ, що 
затверджена наказом № 21, податкова 
звітність з ПДВ, починаючи із звітного 
періоду січень 2016 року, усіма 
платниками податку подається за 
новою формою в електронному 
вигляді. 

Аналогічне роз'яснення фахівці 
ДФСУ навели  у листі від 02.02.2016 
№3240/7/99-99-19-03-00-17. 

Із 1 квітня користуємося новою 
формою податкової накладної 

Із 1 квітня 2016 року набирають 
чинності нова форма податкової 
накладної та Порядок її заповнення, 
затверджені наказом Міністерства 
фінансів України «Про затвердження 
форми податкової накладної та Порядку 
заповнення податкової накладної» від 
31.12.2015 р. № 1307. 

Відзначимо, що в новому Порядку 
заповнення податкової накладної, 
затвердженому наказом Міністерства 
фінансів України від 31.12.2015 р. № 
1307 (далі — Порядок № 1307), 
ураховано нещодавні зміни до ПКУ в 
частині мінімальної бази обкладення 
ПДВ. Нагадаємо: із 01.01.2016 р. база 
оподаткування операцій із поставки 
самостійно виготовлених товарів/послуг 
не може бути нижче звичайних цін (абз. 2 
п. 188.1 ПКУ). 

Тож Мінфін урахував такі зміни в: 

типі причини 17 — «Складена на 
суму перевищення звичайної ціни 
самостійно виготовлених товарів/послуг 
над фактичною ціною їх постачання»; 

п. 15 Порядку № 1307, де йдеться 
про податкові накладні на суму, 
розраховану виходячи з фактичної ціни 
постачання, та на суму перевищення ціни 
придбання/звичайної ціни/балансової 
(залишкової) вартості над фактичною 
ціною. 
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Окрім того, у п. 16 Порядку № 
1307 з’явилася нова норма, що 
передбачає в графі 2 податкової 
накладної на перевищення ціни 
придбання/звичайної ціни/балансової 
(залишкової) вартості над фактичною 
ціною зазначати: «перевищення ціни 
придбання над фактичною ціною 
постачання товарів/послуг, указаних у 
податковій накладній № _______» 
(зазначається порядковий номер 
податкової накладної, складеної на суму 
постачання цих товарів/послуг, визначену 
виходячи з їх фактичної ціни (договірної 
вартості)).  

Щодо коригування ПК з ПДВ при 
списанні кредиторської 
заборгованості 

ДФСУ у листі від 26.01.2016 
№1392/6/99-99-19-03-02-15 роз'яснила, 
що при списанні кредиторської 
заборгованості, яка виникла при імпорті 
товарів, розрахунки з постачальником-
нерезидентом за які не проведено, сума 
компенсації вартості товарів не 
змінюється та повернення сум ПДВ, 
сплачених при ввезенні товарів, не 
відбувається. 

Враховуючи зазначене, при 
списанні кредиторської 
заборгованості, яка виникла при імпорті 
товарів, розрахунки з постачальником-
нерезидентом за які не проведено, 
об’єкт оподаткування ПДВ не виникає, 
та підстав для коригування податкового 
кредиту, сформованого на підставі 
митної декларації, немає. 

Експорт за ціною нижче придбання  

Податківці у листі  від 26.01.2016 
№1389/6/99-99-19-03-02-15 надали 
роз’яснення щодо визначення бази 
оподаткування ПДВ за операціями з 
експорту товарів у 2015 році за ціною 
нижче їх придбання. 

У разі здійснення операції з 
експорту товару за ціною нижче ціни 
придбання такого товару, різниця між 
вартістю експортованих товарів та 

ціною придбання таких товарів не 
формує вартості експортованого 
товару, а отже не є експортною 
операцією, не оподатковується за 
нульовою ставкою, а оподатковується за 
ставкою 20%. 

На суму різниці між вартістю 
експортованого товару та вартістю 
придбання такого товару платник податку 
зобов’язаний скласти податкову накладну 
з типом причини «15» та зареєструвати її 
в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Щодо нарахування ПЗ по придбаним 
товарам/послугам після 01.07.2015 

Податківці у листі від 02.02.2016 
№ 2080/6/99-99-19-03-02-15 зауважили, 
що починаючи з 1 липня 2015 року (для 
товарів/послуг, придбаних до 1 липня 
2015 року, якщо під час придбання 
товарів/послуг, призначених для 
використання в операціях, що не є 
об'єктом оподаткування ПДВ або в 
операціях, що не є господарською 
діяльністю, суми ПДВ були включені до 
складу податкового кредиту, та усіх 
придбаних товарів/послуг після 1 
липня 2015 року), платник податку 
повинен не пізніше останнього дня 
звітного (податкового) періоду, в 
якому відбулось таке придбання, 
здійснити нарахування податкових 
зобов'язань з ПДВ. 

Щодо складання розрахунку 
коригування до податкової накладної з 
помилкою 

Якщо розрахунок коригування 
складено з метою виправлення 
помилок у необов'язкових реквізитах 
податкової накладної, суми ПДВ по якій 
були попередньо включені до складу 
податкового кредиту, при цьому обсяги 
постачання товарів/послуг та відповідно 
сума податкового кредиту покупця не 
змінилися, то підстав для коригування 
податкового кредиту у декларації з 
ПДВ та відповідно заповнення 
розрахунку коригування сум ПДВ до 
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податкової декларації з податку на 
додану вартість (Д1) (додаток 1) немає. 

Про це йдеться у листі ДФС від 
11.02.2016 №2973/10-28-10-06-11. 

Щодо застосування спецрежиму 
оподаткування ПДВ 

У листі ДФС від 11.02.2016. 
№4698/7/99-99-19-03-02-17 податківці 
роз'яснили, що застосування 
сільськосподарським підприємством - 
платником ПДВ спеціального режиму є 
правом такого підприємства, а не його 
обов’язком. У зв’язку з цим 
сільськогосподарське підприємство – 
платник ПДВ не позбавлено права 
переходу із спеціального режиму на 
загальну систему оподаткування ПДВ за 
добровільним рішенням. 

Щодо виникнення ПДВ при 
відшкодуванні суми податків за об'єкт 
оренди 

У листі від 11.02.2016 
№2974/10/28-10-06-11 податківці 
роз’яснили: якщо орендар згідно з 
умовами договору оренди відшкодовує 
орендодавцю суми податків за об’єкт 
оренди, то таке відшкодування 
вважається частиною оплати вартості 
послуг оренди і, відповідно, 
включається до бази оподаткування. 

Для того, щоб підприємство було 
сільськогосподарським, договори 
оренди землі мають бути офіційно 
зареєстровані 

ДФС у листі   від 04.02.2016 
№2366/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, 
що сільськогосподарська продукція, 
вироблена (вирощена) 
сільськогосподарським 
товаровиробником на орендованих у 
громадян - власників земельних 
сертифікатів земельних ділянках, 
договори оренди по яких офіційно 
зареєстровані належним чином 
відповідно до законодавства, для 
цілей оподаткування  ПДВ в умовах 

спеціального режиму оподаткування 
може вважатися власно виробленою.  

Щодо перерахунку частки 
використання необоротних активів в 
оподатковуваних операціях 

ДФС у листі від 10.02.2016 
№2756/6/99-95-42-01-15 роз'яснила: якщо 
придбані та/або виготовлені до 1 липня 
2015 року необоротні активи частково 
використовуються в оподатковуваних 
операціях, а частково - ні, платник 
податку здійснює перерахунок частки 
використання таких необоротних активів 
у оподатковуваних операціях за 
підсумками одного, двох і трьох 
календарних років, що настають за 
роком, в якому вони почали 
використовуватися (введені в 
експлуатацію). 

Результати перерахунку сум 
податкового кредиту відображаються у 
податковій декларації за останній звітний 
(податковий) період року (таблиця 3 
«Перерахунок частки використання 
необоротних активів в оподатковуваних 
операціях» (Д7) (додаток 7). 

Платники податку за 
необоротними активами, придбаними 
після 01.07.2015, не здійснюють 
перерахунок частки їх використання в 
оподатковуваних та звільнених операціях 
протягом трьох років, а лише за 
результатами одного року. 

Як у декларації з ПДВ відобразити 
суму податку, на яку відмовлено у 
наданні бюджетного відшкодування 

Податківці у листі ДФС  від 
09.02.2016  №336/0/17-00-15-01-09 
вказали, що на суму ПДВ, у 
відшкодуванні якої відмовлено, 
збільшується сума від’ємного 
значення, що відображається 
платником зі знаком «+» у рядку 20.3 
податкової декларації з ПДВ звітного 
періоду із обов’язковим заповненням 
спеціального поля в податковій 
декларації, де вказується дата, номер 
податкового повідомлення-рішення та 
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сума зменшення чи збільшення 
від’ємного значення за результатами 
перевірки. 

В десятиденний термін від дня 
отримання цього податкового 
повідомлення-рішення заявлена до 
відшкодування сума ПДВ зменшується у 
картці особового рахунка такого платника 
податку на суму, у відшкодуванні якої 
відмовлено. 

Щодо коригування ПДВ по ПН 
оформленим до 01.02.2015 р і до 
01.01.2015 р. 

Податківці у листі ДФСУ від 
02.02.2016 №2052/6/99-99-19-03-02-15 
роз’яснили наступне: 

1. Якщо розрахунком коригування 
до податкової накладної, виписаної до 
01.02.2015 р на платника ПДВ, 
зменшують суму компенсації, то його 
реєструє в ЄРПН покупець (п.192.1 ПКУ). 

2. Якщо коригують ПН, оформлену 
до 01.01.2015 р, на суму ПДВ, що не 
перевищує 10 тис. грн (яка не підлягала 
реєстрації в ЄРПН), то, як роз'яснили 
контролери, при проведенні коригування 
потрібно реєструвати в ЄРПН  
розрахунок коригування і саму ПН. 

У колонці 2 додатка 2 до декларації з 
ПДВ слід зазначати ІПН постачальника 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» та у листі від 22.02.2016 
№6111/7/99-99-19-03-02-17 повідомили 
про те, що для відображення сум ПДВ, за 
рахунок яких сформовано від'ємне 
значення звітного (податкового) періоду, 
у колонці 2 Додатка 2 слід зазначати 
індивідуальний податковий номер 
постачальника, у якого придбано 
товари/послуги, за рахунок яких 
сформовано від'ємне значення ПДВ. 

Щодо розрахунку 1 млн для 
обов’язкові реєстрації платником ПДВ 
при переході зі спрощеної системи н 
загальну 

Контролюючі органи у листі ДФСУ 
від 10.02.2016  №2667/6/99-99-19-02-02-
15 зазначили: якщо в особи, що 
переходить із спрощеної системи 
оподаткування на загальну систему 
оподаткування, на дату такого переходу 
загальна сума від здійснення операцій із 
постачання товарів/послуг, що 
підлягають оподаткуванню ПДВ, 
протягом останніх 12 календарних 
місяців сукупно перевищувала 1 млн. 
грн. (у тому числі включаючи період 
перебування на спрощеній системі 
оподаткування), така особа повинна не 
пізніше 10 числа першого календарного 
місяця, в якому здійснено перехід на 
загальну систему оподаткування, подати 
до контролюючого органу Заяву та 
відповідно зареєструватись як платник 
ПДВ. 

При цьому будь-яка особа, яка 
підлягає обов'язковій реєстрації як 
платник ПДВ у випадках та порядку, 
передбачених ст.183 розділу V ПКУ, та не 
подала до контролюючого органу Заяву, 
несе відповідальність за не нарахування 
або несплату ПДВ на рівні 
зареєстрованого платника ПДВ без права 
нарахування податкового кредиту та 
отримання бюджетного відшкодування 
податку. 

Обсяги поставок і сума ПДВ, зазначені 
в помилковій накладній, не 
переносяться в декларацію 

Контролюючі органи в ресурсі 
«ЗІР» та в листі від 03.02.2016  
№2208/6/99-99-19-03-02-15  зауважують 
наступне: якщо платником податку 
помилково складена податкова накладна, 
то така податкова накладна не підлягає 
відображенню у податковій звітності з 
ПДВ. Розрахунок коригування, який може 
бути виписаний до такої податкової 
накладної, підлягає реєстрації в Єдиному 
реєстрі податкових накладних, але до 
податкової звітності також не 
включається. 
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Затверджено Порядок ведення 
реєстрів заяв про повернення суми 
бюджетного відшкодування ПДВ 

Кабмін постановою від 22.02.2016 
№68 затвердив Порядок ведення 
реєстрів заяв про повернення суми 
бюджетного відшкодування податку на 
додану вартість. 

Цей Порядок визначає механізм 
включення поданих заяв про повернення 
суми бюджетного відшкодування ПДВ: 

 - платниками, які відповідають 
критеріям, визначеним пунктом 200.19 
ПКУ, до реєстру за формою згідно з 
додатком 1; 

 - платниками податку, які не 
відповідають таким критеріям, до реєстру 
за формою згідно з додатком 2 (далі — 
реєстр 2). 

Порядок набрав чинності 
23.02.2016. ДФС щодня публікуватиме 
реєстри на своєму офіційному веб-сайті. 

Щодо права на ПК у разі реімпорту 
товарів 

ДФСУ у листі від 04.02.2016 
№2364/6/99-99-19-03-02-15 наголошує, 
що платник податків при ввезенні товарів 
на митну територію України у митному 
режимі реімпорту включає суму ПДВ, 
сплачену під час розмитнення таких 
товарів та при придбанні послуг, 
пов'язаних зі зберіганням ввезених 
товарів та з їх передпродажною 
підготовкою, до складу податкового 
кредиту на підставі належним чином 
оформленої митної декларації та 
зареєстрованих в ЄРПН податкових 
накладних. 

При цьому,  якщо придбання 
(ввезення) товарів/послуг здійснюється з 
метою подальшого використання 
платником таких товарів/послуг в 
операціях, що не підлягають 
оподаткуванню ПДВ, застосовуються 
норми п. 198.5 ПКУ стосовно 
зобов'язання платника податку 
нарахувати податкові зобов'язання 

виходячи з бази оподаткування, 
визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Щодо виконання функцій податкового 
агента при виплаті середнього 
заробітку за час затримки виплат при 
звільнені 

ДФС у листі  від 22.01.2016  
№1224/6/99-99-17-03-03-150 нагадала,  
що у разі стягнення з роботодавця на 
підставі рішення суду на користь 
працівника суми середньої зарплати за 
час затримки розрахунку при його 
звільненні, такий роботодавець є 
відповідальною особою щодо 
нарахування, утримання та сплати 
податку на доходи фізичних осіб та 
військового збору. 

Середній заробіток мобілізованим 
працівникам: оподаткування у 2016 
році 

ДФС у листі від 11.02.2016  

№2975/10/28-10-06-11 нагадує: якщо 
нараховувати середній заробіток 
мобілізованим працівникам у 2016 році, 
на нього нараховується ЄСВ за ставкою 
22 %, утримується ПДФО за ставкою 18 
% та військовий збір за ставкою 1,5 %. 

Щодо надання безкоштовного 
харчування працівникам 

ДФС у листі від 11.02.2016 
№431/10/14-29-15-01-10 нагадує, що до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника 
податку включається дохід, отриманий як 
додаткове благо, зокрема, у вигляді 
харчування, безоплатно отриманого 
платником податку. 

Однак, оподаткування доходів 
фізичних осіб, у тому числі одержаних у 
вигляді додаткового блага, розглядається 
лише у разі їх одержання 
безпосередньо конкретним платником 
податку. 
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Що ж стосується ЄСВ, то 
безкоштовне харчування працівникам є 
частиною ФОП, тому має нараховуватися 
ЄСВ. 

Те, що дохід фізособи не є 
додатковим благом не означає, що він 
не оподатковується ПДФО 

ДФС у листі від 11.02.2016 
№2928/6/99-99-17-03-03-15 розглянула 
питання застосування норм щодо 
виникнення додаткового блага по 
пп.164.2.17 ПКУ. 

Так, відповідно до абз. 2 пп. «б» 
пп.164.2.17 ПКУ  не вважаються 
додатковим благом платника податку інші 
доходи, надані (виплачені) платнику 
податку - учаснику спортивних (крім 
професійного спорту), фізкультурно-
оздоровчих заходів, заходів з 
фізкультурно-оздоровчої діяльності та 
фізкультурно-спортивної реабілітації, що 
фінансуються з бюджету та/або 
бюджетними організаціями, іншими 
неприбутковими організаціями, 
внесеними до Реєстру неприбуткових 
організацій та установ на дату надання 
таких коштів. 

Податківці звернули увагу, що ця 
норма не містить посилань на те, що 
доходи, одержані платником податку - 
учасником фізкультурно-оздоровчих 
заходів, заходів з фізкультурно-
оздоровчої діяльності, у формі, зокрема, 
проживання, проїзду, харчування, не 
оподатковуються податком на доходи 
фізичних осіб. Зазначене лише вказує, 
що такі доходи не є додатковим благом. 

Єдиний соціальний внесок 

ЦПД та ЄСВ 

Фахівці Віснику на своєму сайті 
зазначили наступне. 

Якщо фізособа виконує роботи 
(надає послуги) за ЦПД, при цьому це не 
є основним місцем роботи фізособи, ЄСВ 
нараховується на винагороду за ЦПД 

незалежно від суми такої винагороди. 
У цьому випадку вимога щодо 
нарахування єдиного внеску не менше 
мінімального розміру не застосовується. 

Якщо ж працівник виконує роботу 
(надає послуги) за ЦПД і для нього це є 
основним місцем роботи, то до загальної 
бази нарахування ЄСВ за місяць 
включається як заробітна плата 
(дохід), так і сума винагороди за ЦПД і 
тільки потім здійснюється порівняння 
із сумою мінімальної заробітної плати 
за місяць. 

Якщо загальна сума буде меншою 
за розмір мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на місяць, за який 
отримано дохід, сума ЄСВ 
розраховується як добуток розміру 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на місяць, за який 
отримано дохід (прибуток), та ставки 
єдиного внеску. 

Звіт з ЄСВ за січень 2016: правила 
заповнення 

ДФС у листі від 28.01.2016 
№2844/7/99-99-17-03-01-17 роз’яснила 
правила складання Звіту з ЄСВ: 

- по-перше, до затвердження нової 
форми необхідно подавати Звіт до органу 
доходів і зборів як за звітні періоди 2016 
року, так і за попередні звітні періоди до 
2016 року (несвоєчасно подані) за 
формою згідно з додатком 4 до Порядку 
№ 435, що діяла з 01.05.2015, із 
заповненням всіх обов'язкових реквізитів; 

- по-друге, незважаючи на 
введення єдиної ставки ЄСВ для всіх 
видів доходу, рядки в таблиці 1 Звіту 
необхідно заповнювати у розрізі видів 
доходу; 

- суми нарахованого ЄСВ 
необхідно відображати у рядках таблиці 1 
Звіту за видами доходу, але 
розраховувати за новою ставкою (22 
відс.), крім для певних категорій (8,41, 
5,3, 5,5): 

- оскільки, починаючи зі звітного 
періоду січня 2016 року, утримання ЄСВ 
із нарахованого доходу застрахованих 

http://www.visnuk.com.ua/ua/news/id/2152
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осіб 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 ЄСВ (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)”. 

«Перехідні» лікарняні: нарахування 
ЄСВ 

 Фахівці ДФС черговий раз у листі 
від 03.02.2016 №2382/10/28-10-06-11  
зазначили: якщо працівникові в січні 2016 
року нараховуються лікарняні за період 
тимчасової непрацездатності, яка 
припадає на грудень 2015 року і січень 
2016 року, то: 

 - на такі лікарняні ЄСВ 
нараховується за ставкою, яка діє з 
01.01.2016 року – 22%; 

 - утримання ЄСВ не здійснюється. 

Щодо нарахування ЄСВ 
представництвом нерезидента 

ДФСУ у листі від 12.02.2016 
№3097/10/28-10-06-11 зауважила, що у 
разі нарахування та сплати доходу 
працівнику-іноземцю представництво 
нерезидента повинно нарахувати та 
сплатити ЄСВ із такої виплати. 

Щодо донарахувань та зайво 
утриманих сум ЄСВ у Звіті з ЄСВ 

ДФСУ та Пенсійний фонд у 
спільному листі від 10.02.2016 
№4465/7/99-99-17-03-01-17, №4561/05-10 
роз’яснюють, що у «старій» формі Звіту з 
ЄСВ починаючи зі звітного періоду січня 
2016 року, утримання ЄСВ не 
зазначається. 

Відповідно у таблиці 6 Звіту не 
заповнюється реквізит 20 «Сума 
утриманого єдиного внеску за звітний 
місяць (із заробітної плати/доходу)», крім 
випадків, коли необхідно зробити 
донарахування або зняти зайво 

нараховані суми ЄСВ, нараховані у 
попередніх звітних періодах. 

Щодо нарахування ЄСВ при виплаті 
декретницям виробничих премій в 
розмірі менше мінімальної зарплати 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» роз’яснили, що оскільки 
виробничі премії є фондом оплати 
праці відповідно до п.2.2 розд. 2 
Інструкції зі статистики заробітної плати, 
затвердженої наказом Держкомстату 
України від 13.01.2004 №5, то при виплаті 
таких премій найманим працівникам, які 
знаходяться у відпустках у зв'язку з 
вагітністю та пологами/по догляду за 
дитиною до 3 та 6 років, в розмірі 
меншому мінімальної зарплати, сума 
ЄСВ розраховується як добуток 
розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на місяць, за 
який нараховується заробітна плата 
(дохід), та ставки ЄСВ. 

Засновник виконує функції керівника 
підприємства, діяльність якого 
припинена: що з ЄСВ 

 Фахівці ДФС в Тернопільській 
області зауважують: якщо установчими 
документами передбачено, що на період 
тимчасового припинення діяльності 
підприємства функцію керівника виконує 
його засновник, однак при цьому не 
отримує за це винагороди (доходу), то 
єдиний внесок не нараховується.  

Трансфертне ціноутворення 

Щодо подання Звіту про 
контрольовані операції суб'єктами 
господарювання, що не є платниками 
податку на прибутку 

Контролюючі органи у своєму 
листі від 10.02.2016 №2717/6/99-99-19-
02-02-15 зазначили, що господарські 
операції сільськогосподарського 
товаровиробника, здійснені ним під час 
перебування на спрощеній системі 
оподаткування, не визнаються 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/235470.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/235470.html
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контрольованими для цілей 
оподаткування податком на прибуток 
згідно зі ст. 39 Кодексу та відповідно такі 
платники не подають звіт про 
контрольовані операції за звітний період, 
в якому такий платник був платником 
єдиного податку четвертої групи. 

Щодо визначення 50 млн грн. для ТЦО 

ДФС у листі від 10.02.2016 
№2716/6/99-99-19-02-02-15 роз’яснила як 
розрахувати річний дохід для цілей 
визнання господарських операцій 
контрольованими. 

Обсяг річного доходу платника 
податків від будь-якої діяльності для 
цілей трансфертного ціноутворення 
розраховується як сумарне значення 
таких показників Звіту про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід) 
Форма №2: 

 чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000), 

 інші операційні доходи (ряд. 2120), 

 дохід від участі в капіталі (ряд. 2200), 

 інші фінансові доходи (ряд. 2220), 

 інші доходи (ряд. 2240). 

Затверджено нову форму Звіту про 
контрольовані операції 

Міністерство фінансів України 
наказом від 18.01.2016 р. № 8 
затвердило: 

 - нову форму Звіту про 
контрольовані операції; 

 - Порядок складання Звіту про 
контрольовані операції. 

Звіт про контрольовані операції 
складається платниками податків, обсяг 
контрольованих операцій яких з одним 
контрагентом перевищує 5 млн гривень 
(без урахування ПДВ) та подається до 1 
травня засобами електронного зв'язку в 
електронній формі з дотриманням вимог 
законодавства щодо електронного 
документообігу та електронного 
цифрового підпису. 

Наказ набирає чинності з дня його 
офіційного опублікування. Готується до 

друку в «Офіційному віснику» №16 
(04.03.2016).  

 

ІНШЕ 

Помилкове подання звітності: дії 
бухгалтера 

У ресурсі «ЗІР» податківці 
зауважили, що у ПКУ не передбачені дії 
суб’єкта господарювання у випадку, якщо 
ним помилково подано податкову 
звітність до контролюючого органу 
(подано звітність, яку взагалі не потрібно 
подавати або подано не до того 
контролюючого органу). 

Однак, платник податків може 
звернутись письмово до контролюючого 
органу з обґрунтуванням обставин 
помилково поданої податкової звітності 
та проханням не визнавати дану звітність 
як податкову.      

Щодо визначення страхового стажу 
при розрахунку лікарняних екс-
мобілізованим працівникам 

Спеціалісти Мінсоцполітики у листі 
від 15.12.2015 №696/18/99-15 навели 
наступні роз’яснення: 

Період проходження працівниками 
військової служби за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, може 
враховуватися до страхового стажу для 
призначення допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, якщо за цей період 
було сплачено страховий внесок 
(ЄСВ) на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування з тимчасової 
втрати працездатності відповідно до 
законодавства. 

При цьому наголошується: під час 
обчислення середньої зарплати для 
розрахунку допомоги по тимчасовій 
непрацездатності враховуються суми 
оплати середнього заробітку під час 
мобілізації, на які нараховано ЄСВ. 

Період військової служби 
застрахованої особи за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, коли за 
застраховану особу відповідно до 
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законодавства не сплачено ЄСВ 
(зокрема, період виплати працівнику 
компенсації з бюджету в межах 
середнього заробітку мобілізованого 
працівника, яка не є базою нарахування 
ЄСВ, що спрямовується до Фонду 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності), також слід 
відносити до періоду, не 
відпрацьованого з поважної причини. 
Пропонується місяці та календарні дні 
такого періоду виключати з 
розрахункового періоду та 
здійснювати розрахунок середньої 
заробітної плати за місяці та 
календарні дні розрахункового 
періоду, у яких ЄСВ сплачено. 

У разі якщо в усіх місяцях 
розрахункового періоду не нараховано 
ЄСВ, на думку Мінсоцполітики, середня 
заробітна плата визначається виходячи з 
тарифної ставки (посадового окладу) або 
її частини, установленої на день 
настання страхового випадку. 

Щодо врахування декретних при 
обчисленні компенсації за 
невикористану відпустку 

Мінсоцполітики в листі від 
25.12.2015 №1675/13/84-15 нагадало, що 
допомога по вагітності та пологах має 
включатись до виплат, які враховуються 
під час обчислення середньої заробітної 
плати для нарахування компенсації за 
невикористані відпустки. При цьому 
період лікарняного по вагітності та 
пологах враховується у розрахунковому 
періоді. 

Натомість коли у розрахунковий 
період потрапляє відпустка по догляду 
за дитиною до досягнення нею 3-
річного віку, то середньоденну заробітну 
плату для нарахування компенсації 
обчислюють без урахування календарних 
днів такої відпустки. 

Щодо дій єдинника при перевищенні 5 
млн грн. доходу  

 ГУ ДФС у Чернігівській області в 
листі від 25.01.2016 №246/10/25-01-15-

02-09 підтвердило: суб'єкти 
господарювання — фізичні особи — 
платники єдиного податку, 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. 

Водночас контролери зауважили: 
якщо фізичні особи — підприємці, які 
застосовують спрощену систему 
оподаткування протягом 2016 року, 
отримають доходи обсягом понад 5 млн 
грн, такі платники будуть зобов'язані 
перейти на сплату інших податків і зборів 
із першого числа місяця, наступного за 
податковим (звітним) кварталом, у якому 
відбулося таке перевищення. Податківці 
також відзначили, що відповідне 
роз’яснення стосується і юридичних осіб. 

Авто викрали: що з транспортним 
податком 

ДФС у листі від 26.01.2016 
№2374/7/99-99-17-04-01-17  роз’яснила: у 
разі незаконного заволодіння третьою 
особою легковим автомобілем, який 
відповідно до пп.267.2.1 ПКУ є об'єктом 
оподаткування, уточнююча декларація 
юридичною особою — платником податку 
подається протягом 30 календарних днів 
із дня внесення відомостей про вчинення 
кримінального правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

У разі повернення легкового 
автомобіля його власнику уточнююча 
декларація юридичною особою — 
платником податку подається протягом 
30 календарних днів із дня складання 
постанови слідчого, прокурора чи 
винесення ухвали суду. 

Порядок накладання штрафу у розмірі 
30 мінімальних зарплат за допуск до 
роботи без оформлення трудового 
договору 

З 10.02.2016 року набрали 
чинності зміни до Постанови КМУ №509 
«Про затвердження Порядку накладення 
штрафів за порушення законодавства 
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про працю та зайнятість населення», 
внесені постановою від 03.02.2016 №55 
якими визнано право Держпраці на 
накладання фінансових штрафів за 
порушення трудового законодавства. 

Так, штрафи можуть бути 
накладені працівниками Держпраці на 
підставі: 

 рішення суду про оформлення 
трудових відносин із працівником, 
який виконував роботу без 
укладення трудового договору, та 
встановлення періоду такої роботи 
чи роботи на умовах неповного 
робочого часу в разі фактичного 
виконання роботи повний робочий 
час, установлений на підприємстві, 
в установі, організації; 

 акта про виявлення під час 
перевірки суб'єкта господарювання 
або роботодавця ознак порушення 
законодавства про працю та/або 
зайнятість населення, складеного 
посадовою особою Держпраці чи її 
територіального органу. 

Уповноважена посадова особа не 
пізніше ніж через 10 днів з дати 
складення акта приймає рішення щодо 
розгляду справи про накладення штрафу. 

«Службове внесення та видача»: 
особливості застосування 

ДФСУ у листі від 29.01.2016 р. 
№1863/6/99-99-22-07-03-15 нагадує, що 
внесення чи видача готівки з місця 
проведення розрахунків повинні 
реєструватись через РРО з 
використанням операцій "службове 
внесення" та "службова видача", якщо 
таке внесення чи видача не пов’язані з 
проведенням розрахункових операцій. 

Отже, непроведення через РРО 
суми готівки, яка зберігається на місці 
проведення розрахунків з використанням 
операції "службове внесення", може 
призвести до невідповідності суми 
готівкових коштів на місці проведення 
розрахунків сумі коштів, зазначеній у 
денному звіті. 

Операцію "службове внесення" 
необхідно зробити на момент реєстрації 
першої розрахункової операції, після 
виконання "Z-звіту". 

У разі дотримання алгоритму дій, 
визначених Порядком щодо 
використання операцій "службове 
внесення" та "службова видача", 
порушень вимог чинного законодавства з 
боку суб’єкта господарювання не буде. 

Самостійно розроблена форма ТТН: 
чи є первинним документом 

Фахівці ДФС у листі від 15.01.2016 
№621/6/99-99-19-02-02-15 зауважили, що 
форма ТТН (№ 1-ТН) є обов'язковою до 
використання всіма суб'єктами 
господарської діяльності незалежно від 
форм власності та сфери управління.  

ТТН є первинним документом, 
якщо такий документ відповідає вимогам 
Закону про бухоблік та Правилам 
перевезень вантажів автомобільним 
транспортом від 14.10.1997 №363. 

Щодо документального 
підтвердження статусу підприємця 

ДФС у м. Києві у листі від 
09.02.2016 №2528/10/26-15-12-02-15 
зауважує, що з метою виконання 
положень п.177.8 ПКУ,  незалежно від 
обраної системи оподаткування, 
єдиним документом, що підтверджує 
державну реєстрацію фізособи як 
суб'єкта підприємницької діяльності є 
витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 
формувань. 

Водночас, якщо для суб’єкта, який 
здійснює виплату доходів фізособі-
єдиннику важливе підтвердження 
перебування такої особи на спрощеній 
системі оподаткування, обліку і звітності з 
причин, не пов’язаних з виконанням 
положень п.177.8 ПКУ, таким документом 
є витяг з реєстру платників єдиного 
податку. 
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Плату за землю не платимо по 
сервітуту 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» зазначили, що суб'єкт 
господарювання, який отримав право 
користування земельною ділянкою 
(земельний сервітут), не має підстав 
сплачувати земельний податок або 
орендну плату за земельну ділянку, щодо 
якої встановлено земельний сервітут. 

Щодо сплати авансового внеску з 
податку на прибуток при виплаті 
дивідендів єдинником IV групи 

ДФСУ у листі від 10.02.2016  
№2765/6/99-95-42-01-15 роз'яснила, що 
юридична особа – платник єдиного 
податку зобов’язана при виплаті 
дивідендів (за винятком виплати 
дивідендів фізичним особам) нарахувати 
та внести до бюджету авансовий внесок 
із податку на прибуток за правилами, 
встановленими п. 57.1-1 ПКУ. 

При цьому суми нарахованого 
податкового зобов’язання з єдиного 
податку не зменшуються на суму 
авансового внеску податку на прибуток, 
сплаченого у зв’язку з виплатою 
дивідендів. 

Чи є строк давності по невикористаній 
відпустці за попередні періоди 

Мінсоцполітики у листі від 
29.12.2015 №774/13/116-15 нагадало: 
якщо працiвник з якихось причин не 
скористався своїм правом на щорічну 
відпустку за кілька попередніх років 
(зокрема за два, три, чотири чи більше 
років), він має право використати їх. 

Законодавством не передбачено 
терміну давності, після якого працівник 
втрачає право на щорiчнi відпустки. 

Затверджено Методику визначення 
середньоринкової вартості легкових 
автомобілів 

Кабмін постановою від 18.02.2016 
№66 затвердив Методику визначення 
середньоринкової вартості легкових 

автомобілів, якою встановлюється 
механізм визначення середньоринкової 
вартості легкових автомобілів для цілей 
віднесення таких автомобілів до об'єктів 
оподаткування транспортним податком. 

Середньоринкова вартість 
легкових автомобілів розраховується 
Мінекономрозвитку та розміщується на 
його офіційному веб-сайті. 

Постанова набрала чинності 19 
лютого 2016 року. 

Податкове повідомлення-рішення є 
правомірним, навіть якщо прийнято з 
порушенням термінів 

У листі від 15.02.2016  
№3220/6/99-99-10-03-02-15  податківці 
зауважили, що порушення строку 
прийняття податкового повідомлення-
рішення контролюючого органу не 
повинні сприйматися як безумовні 
підстави для висновку щодо 
протиправності такого рішення. 

Якщо податкове повідомлення-
рішення прийняте контролюючим 
органом у межах компетенції та з його 
форми можна чітко встановити його 
зміст, зокрема, порушення 
законодавства, згідно з яким визначено 
грошове зобов’язання платника податків, 
суму такого зобов’язання, таке рішення є 
правомірним, навіть у разі, коли 
порушено строки прийняття. 

 

ДЛЯ ДУШІ… 

Продовжуючи приємну рубрику, 
представляємо Вашій увазі черговий 
гороскоп на тему: КОЖНОМУ ЗНАКУ 
ЗОДІАКА – СВІЙ ПОДАРУНОК 

Овен 

Ідеальним подарунком для 
активних Овнів стане сплав по річці на 
байдарці або пейнтбол. Для цього знаку 
підійде все нестандартне і оригінальне. 
Ви зробите їх щасливими, подарувавши 
щось оригінальне і незвичайне, хто знає, 
можливо,такого подарунка він ще ніколи 
не отримував! 
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Тілець 

Тeльці народжені для розкоші і 
задоволення. Даруйте їм шоколад, 
вечерю в дорогому ресторані або сеанс 
масажу в розкішному СПА-центрі. 
Прикраси або елементи декору ручної 
роботи зроблять їх найщасливішими 
людьми на Землі. Не забудьте упакувати 
подарунок в красиву упаковку, щоб не 
ранити їх естетичний смак. 

Близнюки 

Ви ощасливите Близнюка квитком 
на концерт улюбленої групи, річною 
передплатою на улюблений журнал або 
новим альбомом улюбленого виконавця. 

Рак 

Раки ніколи не відмовляться від 
романтичної вечері на двох, букета квітів 
або меблів улюблених виробників. Для 
них головне - увага, а не ціна подарунка! 

Лев 

Дорогі сигари, вишукане вино, 
квиток в театр – ідеальні подарунки для 
Лева. Для них головне – бути в центрі 
загальної уваги, стежте за цим і Лев буде 
найщасливішою людиною на планеті! 

Діва 

При виборі подарунка Діві варто 
прикласти чималі зусилля, але воно того 
варте. Спробуйте знайти щось практичне 
і просте. Не намагайтеся купити великий і 
дорогий подарунок – сором'язлива  Діва 
цього не оцінить. 

Ваги 

Терезам сподобається все, що ви 
подаруєте: музичний диск, книга або 
букет квітів. Для них важливо тільки одне 
– увага. 

Скорпіон 

Скорпіони люблять дорогі речі і 
володіють хорошим відчуттям моди і 
стилю. Ви не помилитеся, якщо 
подаруєте одяг з останніх колекцій 
відомих дизайнерів. Але будьте обережні 

– переконайтеся, що Ви добре знаєте 
смаки цієї людини. 

Стрілець 

Знайдіть божевільну, унікальну 
прикрасу і, якщо Ви можете собі це 
дозволити, подорож в екзотичну країну. 

Козеріг 

Почніть день Козерога з ланчу або 
походу на якесь шоу. Подаруйте їм щось 
корисне – такому перфекціоністу буде 
дуже складно пробачити Вам 
неправильний подарунок! 

Водолій  

Щось цікаве. Подарунок для таких 
життєрадісних людей повинен бути 
оригінальний і цікавий. Цікава іграшка, 
квиток на нову комедію або щось 
оригінальне для автомобіля. 

Риби 

Щоб вибрати подарунок Рибам 
потрібно дуже постаратися, адже вони 
оцінять тільки те, що Ви зробили своїми 
руками. Якщо у Вас немає часу на 
ремонт у кімнаті, зручних кімнатних 
тапочок або килимка для йоги буде 
цілком достатньо. 
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