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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо врахування АВ за відокремлені 
підрозділи 

ДФС у листі від 10.02.2016 
№2791/6/99-99-19-02-01-15 вказала, що 
відображення щомісячних АВ, сплачених 
платником консолідованого податку у 
січні - лютому 2015 року за 
місцезнаходженням філій у декларації за 
результатами діяльності за 2015 рік 
платника податку - юридичної особи, 
визначається у додатку ЗП до 
декларації.         

З метою зменшення суми податку 
на прибуток на суму сплачених у січні - 
лютому 2015 року АВ за 
місцезнаходженням філій, платнику 
податку на прибуток - юридичній особі 
необхідно відобразити такі АВ у рядку 
16.1 додатка ЗП до декларації за 
звітний період - 2015 рік.        

При поданні платниками 
декларації з податку на прибуток 
підприємств рекомендовано подати 
доповнення до такої декларації з 
відповідним поясненням та зазначенням 
нарахованих і сплачених сум у розрізі 
відокремлених підрозділів, вказавши 

про цей факт у спеціально відведеному 
місці такої декларації. 

Проценти, не враховані у витратах у 
попередніх періодах 

ДФС у листі   від 11.02.2016 
№2882/6/99-99-19-02-01-15 вказала, що 
відсотки по кредитах нерезидентів, які в 
2014 році були перенесені на результати 
майбутніх податкових періодів згідно з 
вимогами пунктів 141.2 та 141.3 ПКУ, 
відображаються в рядку 3.2.1 Додатка РІ 
з урахуванням обмеження, 
передбаченого пунктом 140.3 ПКУ. 

Щодо подачі додатку АМ 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили, що якщо платник податку 
прийняв рішення про незастосування 
коригувань ФР до оподаткування, у 
тому числі на різниці, які виникають при 
розрахунку амортизації ОЗ та НА 
відповідно до положень п.138.3 ПКУ, то 
додаток АМ не подається. 

Щодо переходу з ЄП на загальну 
систему оподаткування 

ДФС у листі від 04.03.2016 
№4878/6/99-99-19-02-02-15 вказали, що 
ФР до оподаткування формується згідно 
з правилами БО, в тому числі за 
операціями з надання послуг під час 
перебування на спрощеній системі 
оподаткування у разі їх оплати при 
переході на загальну систему 
оподаткування, та у разі отримання 
оплати за послуги на спрощеній 
системі оподаткування та надання 
таких послуг під час перебування на 
загальній системі оподаткування. 

Розділом ІІІ ПКУ не передбачено 
коригування ФР до оподаткування на 
різниці, що виникають за такими 
операціями. 

Таким чином, платник податку, 
який у I та IV кварталах 2015 року 
перебував на загальній системі 
оподаткування, а у II та III кварталах 
2015 року - на спрощеній системі 
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оподаткування, зобов’язаний подати 
податкову декларацію з податку на 
прибуток підприємств за 2015 рік 
протягом 60 календарних днів, що 
настають за останнім днем звітного 
податкового періоду, в якій врахувати 
ФР до оподаткування за I та IV 
календарні квартали 2015 року. 

Враховуючи особливості 
визначення об’єкта оподаткування 
податком на прибуток, такий суб’єкт 
господарювання разом з декларацією з 
податку на прибуток підприємств повинен 
подати фінансову звітність за I квартал, 
9 місяців та 2015 рік. 

Перехід на спрощену систему 
оподаткування 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили, що платник податку на 
прибуток, у разі переходу на спрощену 
систему оподаткування в середині року, 
подає податкову декларацію з податку на 
прибуток за звітний період, що передує 
кварталу, з якого він переходить на 
спрощену систему оподаткування, у 
термін, передбачений пп. 49.18.2 ПКУ - 
протягом 40 календарних днів, що 
настають за останнім календарним днем 
звітного (податкового) періоду. 

МНМА та податкові різниці 

ДФС у листі від 05.02.2016 
№2457/6/99-99-19-02-02-15 вказала, що 
оскільки малоцінні необоротні 
матеріальні активи не належать до 
основних засобів, то різниці, які 
визначаються згідно зі ст. 138 Кодексу, 
за такими активами у платника не 
виникають 

Щодо «старих» процентів 

ДФС у листі    від 02.03.2016 
№714/10/14-29-15-02-20 зазначила, що у 
разі відсутності у платника обмежень, 
передбачених пунктом 140.2 ПКУ через 
не перевищення у 3,5 рази боргових 
зобов’язань над власним капіталом з 
урахуванням процентів, зазначених у 

пункті 140.3 ПКУ, залишок процентів, 
неврахованих у звітних періодах до 1 
січня 2015 року, не може 
враховуватись у зменшення ФР до 
оподаткування при визначенні об’єкта 
оподаткування. 

Виплата дивідендів спрощенцями 

ДФС у листі від 12.03.2016 
№5383/6/99-99-19-02-02-15 зауважила, 
що юридичні особи, які застосовують 
спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності, у тому числі 
сільськогосподарські 
товаровиробники, у разі прийняття 
рішення про виплату дивідендів своїм 
акціонерам (власникам), зобов’язані у 
порядку, визначеному п.57.1 ПКУ, 
нараховувати та вносити до бюджету 
авансовий внесок з податку на 
прибуток при виплаті дивідендів, 
розрахований з усієї суми такої 
виплати. 

Податок на додану вартість 

Відновлення податкового кредиту  

ДФС у листі від 16.02.2016 
№3271/10/28-10-06-11 вказала, якщо 
придбані (виготовлені) до 1 липня товари 
(послуги), необоротні активи, за якими  
не відображався ПК, починають 
використовуватися в оподатковуваних 
операціях у рамках господарської 
діяльності, платник ПДВ має право 
включити суми вхідного ПДВ до ПК, 
виходячи з бази оподаткування, 
установленої п.189.1 ПКУ (п.36 підрозділу 
2 р.ХХ ПКУ).         

Право на ПК виникає на дату 
початку фактичного використання 
товарів (послуг), необоротних активів в 
оподатковуваних операціях у рамках 
господарської діяльності.  

Підставою для відображення 
податкового кредиту є бухгалтерська 
довідка.         
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Суми відновленого ПК 
відображаються в декларації того 
звітного періоду, у якому змінився напрям 
використання товарів (послуг), 
необоротних активів.         

Якщо товари (послуги), необоротні 
активи придбані після 1 липня 2015 
року для використання в 
неоподатковуваних операціях та/або в 
негосподарській діяльності, а пізніше 
будуть використані в оподатковуваних 
операціях у рамках госпдіяльності, то в 
такому випадку платник ПДВ зможе 
зменшити суму нарахованих ПЗ шляхом 
оформлення РК до ПН, на підставі якого 
раніше були нараховані ПЗ (згідно з 
п.198.5 ПКУ). Такий РК підлягає 
реєстрації в ЄРПН (реєструє той, хто 
його оформив). 

Щодо бюджетного відшкодування 

ДФС у листі від 15.02.2016 
№3154/6/99-99-19-03-02-15 нагадала, що 
починаючи зі звітного податкового 
періоду - січень 2016 року, право 
платника на БВ не залежить від 
терміну його реєстрації платником 
ПДВ та його обсягів оподатковуваних 
операцій. 

Оподаткування медичних виробів 

ДФС у листі від  12.02.2016 
№3035/6/99-99-19-03-02-15 зауважила, 
що операції платників ПДВ з постачання 
на митній території України медичних 
виробів, які класифікуються за 
відповідними кодами товарних позицій 
згідно з УКТ ЗЕД та включені до 
Переліку медичних виробів, операції з 
постачання на митній території України 
та ввезення на митну територію України 
яких підлягають оподаткуванню ПДВ за 
ставкою 7 відс., затвердженого 
постановою КМУ від 03 вересня 2014 
року №410, і мають відповідне 
маркування (у разі необхідності), 
підлягають оподаткуванню ПДВ за 
ставкою 7 відсотків на усіх етапах 
постачання медичних виробів та 
незалежно від сфери діяльності покупця - 

платника податку, якому здійснюється 
таке постачання.  

При цьому застосування ставки 
ПДВ при здійсненні таких операцій 
безпосередньо залежить від того, 
включений медичний виріб до Переліку і 
має відповідне маркування (у разі 
необхідності) чи ні. 

Опубліковано Реєстри бюджетного 
відшкодування 

ДФС на своєму сайті опублікувала: 

- Реєстр 1 заяв про повернення 
суми бюджетного відшкодування ПДВ, 
поданих платниками такого податку, які 
відповідають критеріям, визначеним 
п.200.19 ПКУ.         

- Реєстр 2 заяв про повернення 
суми бюджетного відшкодування ПДВ, 
поданих платниками такого податку, які 
не відповідають критеріям, визначеним 
п.200.19 ПКУ. 

Збільшення реєстраційної суми на 
підставі бухгалтерської довідки 
законодавством не передбачено 

На цьому зауважила ДФС у 
листі  від 11.02.2016 №2875/6/99-99-19-
03-02-15. 

ПН при отриманні послуг від 
нерезидента на території України 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили як складати ПН при 
отриманні послуг від нерезидента на 
території України. 

Так, у разі складання податкової 
накладної отримувачем (покупцем) 
послуг від нерезидента, місце постачання 
яких розташоване на митній території 
України: 

 у рядку "Індивідуальний 
податковий номер продавця" 
відображається умовний ІПН 
"500000000000", а у разі, якщо такі 
послуги не призначаються для 
використання у господарській діяльності 
або придбані з метою їх використання 
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для постачання послуг за межами митної 
території України або послуг, місце 
постачання яких визначається відповідно 
до п. 186.3 ст. 186 ПКУ, - умовний ІПН 
"200000000000"; 

 у рядку "Особа (платник 
податку) - продавець" зазначається 
найменування (П. І. Б.) нерезидента; 

 у рядку "Місцезнаходження 
(податкова адреса) продавця" 
зазначається країна, в якій 
зареєстрований продавець (нерезидент); 

 у рядках, відведених для 
заповнення даних покупця, отримувач 
(покупець) зазначає власні дані. 

У верхній лівій частині такої 
податкової накладної робиться 
відповідна помітка "X" та зазначається 
тип причини 14 - Складена отримувачем 
(покупцем) послуг від нерезидента. 

Решта реквізитів заповнюються 
відповідно до норм Порядку №957. 

Щодо заповнення декларації 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» повідомили про те, що якщо в 
декларації не заповнений рядок 19, 
тобто відсутня сума від'ємного значення 
поточного звітного (податкового) періоду 
та від'ємного значення, що підлягає 
включенню до складу податкового 
кредиту поточного звітного (податкового) 
періоду, то і реєстраційна сума в 
службовому полі у рядку 19.1 такої 
декларації не заповнюється. 

Сплата ПДВ на митницю з 
електронного рахунка 

ДФС у листі від  25.02.2016 
№4178/6/99-99-19-03-02-15 повідомила, 
що перерахування (зарахування) коштів, 
сплачених на електронний рахунок 
платника, у рахунок сплати ПДВ під час 
увезення товарів на митну територію 
України податковим законодавством не 
передбачено. 

Продаж майнових прав на квартири 

ДФС у листі від 21.03.2016  
№6091/6-99-99/903-62-15 зауважила, що 
операція з реалізації майнових прав на 
нерухоме майно (квартири) для продавця 
(забудовника об'єкта житлового фонду) 
для цілей оподаткування ПДВ є 
операцією з першого постачання житла 
(об'єкта житлового фонду), яка 
оподатковується ПДВ у 
загальновстановленому порядку за 
ставкою 20 %. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Нецільова благодійна допомога 

ДФС у листі від  25.02.2016 
№4186/10/26-15-12-04-12 вказала, що у 
разі отримання нецільової благодійної 
допомоги від благодійника - фізичної чи 
юридичної особи, платник податку 
зобов'язаний подати річну податкову 
декларацію із зазначенням її суми, якщо 
загальна сума отриманої нецільової 
благодійної допомоги протягом звітного 
податкового року перевищує її 
граничний розмір, установлений 
абзацом першим пп.169.4.1 ПКУ (у 2016 – 
1930 грн).  

Перелік засобів, товарів (робіт, 
послуг), сума (вартість) благодійної 
допомоги для закупівлі або у вигляді 
яких не включається до 
оподатковуваного доходу 

01.03.2016 року опубліковано 
Перелік засобів, товарів (робіт, послуг), 
сума (вартість) благодійної допомоги для 
закупівлі або у вигляді яких не 
включається до оподатковуваного доходу 
платників ПДФО, затверджений 
постановою КМУ від 24 лютого 2016 
№112. 

Постанова затверджена 
відповідно до абзацу другого пп.«а» 
пп.170.7.8 ПКУ. 

Продаж майна в Криму 
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Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
нагадали про те, що доходи від операцій 
з продажу нерухомого (рухомого) майна, 
яке знаходиться на території ВЕЗ "Крим" і 
належить фізичній особі - резиденту 
України, підлягають оподаткуванню як 
іноземні доходи за ставкою 18 
відсотків. 

Щодо перерахунку ПДФО 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що суми доходів, 
нараховані у грудні 2015 року за дні 
відпуски січня 2016 року, відносяться 
до перехідних періодів, тому їх необхідно 
включити до загальної суми доходів, 
нарахованих у січні 2016 року.         

При цьому при проведенні 
перерахунку ПДФО, суму відпускних, 
нарахованих та виплачених у грудні 2015 
року за січень 2016 року, необхідно 
зменшити на суму фактично 
утриманого ЄСВ та утримати ПДФО за 
ставкою 18 відсотків. 

Витрати на таксі у відрядженні 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
нагадали про те, що витрати на таксі, які 
були понесені найманим працівником під 
час відрядження, як в межах території 
України так і за кордоном, не підлягають 
обов’язковому відшкодуванню, але за 
рішенням керівника юридичної особи дані 
витрати були відшкодовані працівнику, то 
сума таких витрат буде вважатись 
додатковим благом відповідно до 
пп.164.2.17 ПКУ, та включатися до складу 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника 
податку. 

ПСП та неповний робочий день 

ДФС у листі від 18.03.2016 
№5930/6/99-99-17-03-03-15 нагадала, 
що  якщо працівник працює неповний 

робочий день та отримує у зв’язку з 
трудовими відносинами заробітну плату, 
яка у 2016 році не перевищує 1930 грн. 
на місяць, він має право на 

застосування ПСП 689 грн. за умови 
дотримання вимог ст. 169 Кодексу. 

Єдиний соціальний внесок 

Оподаткування декретних працівників-
інвалідів 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
нагадали про те, що роботодавці 
(підприємства, установи та організації, 
інші ЮО) нараховують ЄВ працюючим 
інвалідам на суми фактично нарахованої 
допомоги по вагітності та пологах у 
розмірі 8,41 відсотка. 

 

ІНШЕ 

Деякі питання електронного 
адміністрування реалізації пального 

27.02.2016 опубліковано 
постанову КМУ «Деякі питання 
електронного адміністрування реалізації 
пального» від 24 лютого 2016 №113. 

Постанова регламентує: 

 Порядок реєстрації платників 
акцизного податку з реалізації пального. 

 Порядок відкриття, закриття 
електронних рахунків платникам 

податку та розрахунків з бюджетом. 

 Порядок роботи СЕАРП. 

Звільнення працівника в період 
непрацездатності 

Управління Держпраці у 
Волинській області повідомило, що щодо 
звільнення працівника в період 
тимчасової непрацездатності з власної 
ініціативи чинне законодавство не 
містить жодного обмеження. 

Щодо формування СК 

ДФС у листі від 15.02.2016 
№3174/6/99-99-19-02-02-15 вказала, що 
можливість збільшення засновником, 
який є одночасно кредитором ТОВ, 
статутного капіталу ТОВ за рахунок 
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погашення сформованої раніше таким 
ТОВ кредиторської заборгованості, 
шляхом внесення до його статутного 
капіталу майнових прав на зазначену 
кредиторську заборгованість, чинним 
законодавством не передбачена. 

Щодо самостійного нарахування 
штрафів 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» повідомили, що нарахування 
штрафних санкцій у разі порушення 
суб'єктом господарювання термінів 
сплати грошових зобов'язань 
здійснюється контролюючими 
органами в порядку та розмірах, 
передбачених ПКУ. 

Водночас, самостійне 
нарахування та сплата штрафних санкцій 
за затримку термінів сплати грошових 
зобов'язань платником податків ПКУ не 
передбачено. 

Валютні обмеження  

НБУ у Постанові №140 від 
03.03.2016  подовжив вимоги 
обов’язкового продажу надходжень в 
Україну в іноземній валюті у розмірі 75%, 
розрахунки за операціями з експорту та 
імпорту товарів до 90 днів, заборону 
дострокового погашення резидентами 
кредитів, позик в іноземній валюті за 
договорами з нерезидентами та інші. 

Водночас НБУ збільшив обсяг 
видачі готівки в іноземній валюті та 
банківських металах з рахунків клієнтів 
банків з 20 тис. до 50 тис. грн. на добу, в 
національній валюті – з 300 тис. до 500 
тис. грн. на добу. 

Нові розрахункові документи 

11.03.2016 опубліковано 
Положення про форму та зміст 
розрахункових документів, Порядок 
подання звітності, пов'язаної із 
використанням книг обліку розрахункових 
операцій (розрахункових книжок), форми 
N ЗВР-1 Звіту про використання книг 
обліку розрахункових операцій 

(розрахункових книжок), затверджені 
наказом МФУ від 21.01.2016 №13. 

Так, МФУ оновив форми:        

 — фіскального касового чека на 
товари та послуги (ф. № ФКЧ-1);        

 — фіскального касового чека 
видачі коштів (ф. № ФКЧ-2);        

— розрахункової квитанції (ф. № 
РК-1);         

— спрощеної розрахункової 
квитанції (ф. № РК-2).         

У ф.№ ФКЧ-1 ввели обов’язковий 
реквізит «Акцизний податок» для 
роздрібних продавців, котрі реалізують 
підакцизні товари.  

Також з’явився новий 
розрахунковий документ — фіскальний 
касовий чек за приймання та переказ 
готівкових коштів через ПТКС (ф. № ФКЧ-
3). 

Щодо звільнення мобілізованого 

ДСУ з питань праці у листі від 
26.11.2015 №4979/0/4.1-06/6/ДП-15 
вказала, що чинне законодавство не 
передбачає можливості розірвання 
трудових відносин з працівником, 
призваним на військову службу, у зв'язку 
із закінченням строку трудового 
договору. 

Щодо податку на нерухомість 

ДФС у листі від 09.03.2016 
№541/10/10-36-17-01 вказала, що в разі 
якщо об’єкт незавершеного будівництва 
(об’єкт нерухомого майна) тільки 
зводиться і ще не введений в 
експлуатацію, то він не є об’єктом 
оподаткування податком на нерухоме 
майно. 

Підпис керівника на ВКО 

ДФС у листі від 04.03.2016 
№4880/6/99-99-19-02-02-15 вказала, що 
якщо на доданих до ВКО документах, 
заявах, рахунках тощо є дозвільний 
напис керівника підприємства, то його 
підпис на ВКО не обов’язковий. 
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Заступник керівника підприємства, 
працівник підприємства мають право 
підписувати видаткові касові ордери за 
умови наділення їх керівником 
підприємства відповідними 
повноваженнями, які закріплені 
внутрішніми розпорядчими документами 
(наказами, положеннями тощо). 

Новий звіт по ТЦО 

04.03.2016р. оприлюднено нову 
форму звіту про контрольовані операції 
та порядок його складання, затверджені 
наказом МФУ від 18.01.2016 №8. 

Щодо контрольованих операцій 

ДФС у листі від 18.02.2016 
№3614/6/99-99-19-02-02-15 вказала, що з 
урахуванням положень пп.39.2.1.4 ПКУ, 
якщо заборгованість резидента за 
товари (роботи, послуги) переходить 
поручителю – нерезиденту, який 
зареєстрований у державі (на 
території), що включена до переліку 
держав (територій), чинному на час 
переходу усіх прав кредитора у цьому 
зобов'язанні до поручителя, така 
операція підпадає під визначення 
контрольованої відповідно до вимог 
пп.39.2.1.2 ПКУ. При цьому ціна за такою 
операцією визначається з урахуванням 
умов договору та договору поруки. 

Щодо контрольованих операцій при 
списанні боргу 

ДФС у листі від 18.02.2016 
№3612/6/99-99-19-02-02-15 вказала, що у 
резидента операція з 
прощення/списання суми 
заборгованості за операціями з 
нерезидентом – пов’язаною особою чи 
нерезидентом, зареєстрованим у 
державі (на території), що включена до 
переліку держав (територій), 
затвердженого КМУ, підпадає під 
визначення контрольованої за умови 
досягнення критеріїв, встановлених 
пп.39.2.1.7 ПКУ. 

ТЦО та імпорт на умовах комісії 

ДФС у листі від 04.03.2016 
№4921/6/99-99-19-02-02-15 вказала, що 
придбання товарів на умовах комісії не 
передбачає переходу права власності на 
такий товар від продавця (нерезидента) 
до комісіонера. Отже, для комісіонера - 
резидента такі операції не підпадають 
під визначення контрольованих, 
незалежно від статусу нерезидента 
(пов’язана з комісіонером особа чи 
включена до переліку). 

При цьому підпадають під 
визначення контрольованих операції з 
придбання комітентом товарів на 
умовах комісії у разі досягнення 
критеріїв, встановлених пп.39.2.1.7 ПКУ, 
якщо продавець - нерезидент є 
пов’язаною з комітентом особою або 
країна його резиденції перебуває у 
затвердженому переліку країн на момент 
здійснення такої операції. У цьому 
випадку комітент зобов'язаний в 
установлений термін подати звіт про 
контрольовані операції, здійснені 
протягом звітного податкового періоду. 

Водночас, операції з надання 
комісіонером - резидентом послуг 
комітенту в межах договору комісії за 
комісійну винагороду не підпадають під 
визначення контрольованих як такі, що 
здійснюються між резидентами. 

Пунктом 186.4 ПКУ визначено, що 
місцем постачання послуг є місце 
реєстрації постачальника, крім операцій, 
зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 ПКУ. 

Тобто послуги, що надані 
комітенту комісіонером - резидентом у 
межах договору комісії (комісійна 
винагорода), підлягають оподаткуванню 
ПДВ в загальновстановленому порядку 
за основною ставкою ПДВ. 

ТЦО та тристоронній договір 

ДФС у листі від 04.03.2016 
№4877/6/99-99-19-02-02-15 зауважила, 
що з урахуванням положень пп. 39.2.1.4 
ПКУ, у разі відвантаження товарів 
нерезиденту - непов’язаній особі, 
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розрахунок за який здійснюється на 
умовах тристороннього договору іншим 
нерезидентом, зареєстрованим у державі 
(на території), що включена до переліку 
держав (територій), чинному на час 
здійснення такої операції, така операція 
підпадає під визначення 
контрольованої за умови 
відповідності пп.39.2.1.7 ПКУ, ціна за 
якою з ціллю трансфертного 
ціноутворення розглядається з 
урахуванням умов договору поставки і 
оплати за такий товар, що можуть 
впливати на об’єкт оподаткування 
податком на прибуток резидента. 

ТЦО та транспортно-експедиційні 
послуги 

ДФС у листі  від 04.03.2016 
№746/10/14-29-15-02-20 вказала, що при 
визначенні критеріїв визнання операцій 
контрольованими для цілей застосування 
підпункту 39.2.1.7 ПКУ враховується 
увесь обсяг господарських операцій 
експедитора разом із «відшкодуванням 
витрат». 

Отримання експедитором 
«відшкодування витрат» є лише 
особливістю розрахунків при здійсненні 
ним господарських операцій, при 
визначенні відповідності умов 
контрольованої операції принципу 
«витягнутої руки» відповідно до вимог 
статті 39 ПКУ, контрольованою 
операцією вважатиметься увесь обсяг 
господарських операцій експедитора з 
нерезидентом, за умови, що такі 
операції відповідають критеріям, 
визначеними абз. а) підпункту 39.2.1.1 
та/або підпункту 39.2.1.2 ПКУ. 

Щодо подання звіту про 
контрольовані операції 

ДФС у листі від 15.03.2016  

№8890/7/99-99-19-02-02-17 нагадала, що 
звіт про контрольовані операції, здійснені 
платниками податків протягом 2015 
звітного року, заповнюється та подається 
за оновленою формою та в порядку, 
затвердженими наказ МФУ від 18.01.2016  

№8 «Про затвердження форми та 
Порядку складання Звіту про 
контрольовані операції». 

Відсутність правил внутрішнього 
трудового розпорядку 

Управління Держпраці в 
Кіровоградській області повідомило, що 
відсутність правил внутрішнього 
трудового розпорядку є порушенням 
вимог законодавства про працю та 
передбачає адміністративну 
відповідальність посадових осіб 
підприємств незалежно від їх форми 
власності та кількості працівників згідно із 
ч. 1 ст. 41 КпАП у вигляді накладення 
штрафу від 30 до 100 НМДГ. 

Щодо розрахунку страхового стажу 

Мінсоцполітики у листі від 
29.01.2016 №26/13/116-16 зауважило, що 
періоди, в які працівники звільнені від 
роботи у зв'язку з призовом на військову 
службу під час мобілізації, до стажу 
роботи, що дає право на щорічні 
додаткові відпустки за роботу із 
шкідливими і важкими умовами праці 
або за особливий характер праці, не 
зараховуються. 

Зміни у валютному законодавстві 

НБУ Постановою №192 від 24 
березня 2016 року дещо пом’якшив 
валютні обмеження. Зокрема, дія 
заборони дострокового погашення 
зовнішніх кредитів/позик не буде 
стосуватися внесення змін до договору 
щодо періодичності сплати процентів або 
перенесення дати їх виплати не більше 
ніж на 180 днів. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Коригування ПДВ за межами 1095 днів 

ВАСУ в ухвалі від 18.02.2016 
№К/800/11558/13  дійшов висновку, що 
статтею 192 ПКУ не передбачено 
обмежень у строках проведення 
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відповідних коригувань ПЗ та ПК з ПДВ у 
разі збільшення чи зменшення суми 
компенсації на користь платника податку 
— постачальника. 

Отже, строк у 1095 днів на 
можливість такого коригування не 
поширюється. 

Експорт товару за ціною нижче 
собівартості 

ВАСУ у постанові від 16.02.2016 
№К/800/47756/15 постановив, що норми 
ПКУ виключають можливість 
виникнення декількох баз 
оподаткування за однією операцією 
(зокрема, за операцією з вивезення 
товарів за межі митної території України). 

До бази оподаткування усієї 
операції застосовується єдина ставка 
ПДВ, яка визначається в залежності від 
виду господарської операції, зокрема, 
для оподаткування операцій з вивезення 
товарів за межі митної території України у 
митному режимі експорту 
застосовується нульова ставка 
податку (підпункт «а» пп.195.1.1 ПКУ) 
незалежно від співвідношення 
собівартості реалізованого товару та 
фактичної ціни його реалізації. 

 

ДЛЯ ДУШІ… 

 

Продовжуючи приємну рубрику, 
представляємо Вашій увазі черговий 
гороскоп на тему «Хто ви по роману 
«Майстер та Маргарита». 

Овен 

Іван Бездомний, поет. 

Тілець 

Олександр Рюхін – поет, який 
доставиш свого колегу Івана Бездомного 
до психлікарні. 

Близнюки 

Доктор Стравінський, геніальний 
психіатр. 

Рак 

Майстер, професійний історик. 

Лев 

Пілат. 

Діва 

Арчибальд Арчибальдович, 
завідуючий ресторані в домі «у 
Грибоєдова». 

Ваги 

Ієшуа Га-Ноцрі. 

Скорпіон 

Воланд, професор чорної магії. 

Стрілець 

Кіт Бегемот, бешкетник та балагур. 

Козеріг 

Берліоз. 

Водолій 

Коров’єв, провокатор та 
насмішник. 

Риби 

Маргарита. 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3804/ed_2016_02_01/pravo1/T102755.html?pravo=1#3804


У ВИПУСКУ:  

 

 

 

   

 

 

 

+38 (044) 254 30 14 
+38 (044) 254 37 32 
 

Україна, м. Київ, 
вул. Московська, 24 
 

info@keynas.com 
www.keynas.com 
 

mailto:info@keynas.com

