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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 

ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо нарахування та сплати 
авансового внеску з податку на 
прибуток 

ДФС у листі від 11.04.2016 
№7958/6/99-99-19-02-02-15 роз'яснює, 
зокрема, наступне: 

- в податковій декларації за 2015 
рік розрахунок щомісячних авансових 
внесків у період з червня 2016 року по 
травень 2017 роки не здійснюється і 
рядок 26 декларації з податку на 
прибуток підприємств не заповнюється; 

- платники податків, які подають 
квартальну звітність у 2016 році, в 
декларації за три квартали 2016 року 
визначають авансовий внесок з 
податку на прибуток в розмірі 2/9 
податку на прибуток, який підлягає 
сплаті до 31.12.2016 року; 

- щомісячні авансові внески з 
податку на прибуток, нараховані в січні - 
грудні 2015 року, відображаються в рядку 
16.1 додатка ЗП і враховуються в 
зменшення нарахованої суми податку на 
прибуток за цей період; 

- якщо нарахована сума податку 
на прибуток за 2015 рік менше, ніж сума 
нарахованих щомісячних авансових 
внесків за 2015 рік, то неврахована в 

зменшення податку сума щомісячних 
авансових внесків враховується як 
надмірно сплачена сума грошових 
зобов'язань. 

Чи коригувати фінрезультат на резерв 
для відшкодування майбутніх 
зарплатних виплат 

Якщо забезпечення (резерв) 
створюється для відшкодування 
майбутніх витрат за іншими виплатами, 
пов’язаними з оплатою праці, сума 
витрат на формування такого 
забезпечення не збільшує фінансовий 
результат для цілей оподаткування 
податком на прибуток. 

Про це зазначили фахівці ДФС у 
листі від 18.04.2016 №8647/6/99-99-19-
02-02-15. 

Щодо можливості застосування 
податкових різниць у наступних 
періодах, якщо  у минулих було 
прийнято рішення не застосовувати 
такі різниці 

ДФС у ресурсі «ЗІР» зауважила, 
що платник податку на прибуток, який 
використовував право на незастосування 
податкових різниць, передбачених р.ІІІ 
ПКУ, не може їх застосовувати у 
наступному звітному році, якщо дохід 
платника податку на прибуток за такий рік 
не перевищує 20 млн грн. 

Якщо ж дохід перевищує 20 млн 
грн., такий платник при визначенні 
об’єкта оподаткування зобов’язаний 
застосовувати всі різниці, які  
передбачені розд. ІІІ ПКУ. 

Особливості податкового обліку 
реалізації невиробничих ОЗ 

Фахівці ДФС у листі від 22.04.2016 
№678/10/19-00-12-02-28/3971 нагадали, 
що невиробничі ОЗ не підлягають 
податковій амортизації, відповідно не 
визначається податкова залишкова 
вартість таких ОЗ. 

Тому операції з реалізації ОЗ, які 
не пов’язані з госпдіяльністю, 
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відображаються при формуванні 
фінрезультату до оподаткування згідно з 
правилами бухобліку, тобто без 
застосування податкових різниць. 

Чи потрібно проводити коригування 
фінрезультату на відповідні податкові 
різниці, якщо фактичного впливу на 
фінрезультат не було 

Регіональні фахівці ДФС 
Миколаївської області у листі від 
29.03.2016 №1043/10/14-29-15-02-20 
роз’яснили, що при визначенні об’єкта 
оподаткування податком на прибуток 
фінрезультат до оподаткування 
коригується на різниці, передбачені р. 
ІІІ ПКУ незалежно від того, чи 
враховані такі сумі «коригувань» у 
складі витрат при визначенні 
фінрезультату до оподаткування у 
фінзвітності. 

Ця відповідь стосувалася ситуації, 
коли нарахована амортизація не була 
врахована у складі витрат при визначенні 
фінансового результату, а була 
відображена у складі капітальних 
інвестицій (Дт 15 Кт 13) та/ або у складі 
незавершеного виробництва (Дт 23 Кт 13) 
та коли витрати не мали впливу на 
визначення фінрезультату звітного 
періоду, а були відображені в бухобліку 
за рахунок прибутку (рахунок 44). 

Порядок виправлення суми від'ємного 
значення, сформованого до 01.01.2015 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
роз’яснили: якщо самостійне 
виправлення суми від’ємного значення 
об’єкта оподаткування за звітні періоди 
до 01.01.2015 здійснюється: 

- у звітній Декларації, то 
виправлення відображається у рядку 04 
таблиці 1 Додатка ВП до Декларації; 

- в уточнюючій Декларації, то 
виправлення відображається у рядку 04 
уточнюючої Декларації.  

     При цьому інші показники 
Додатка ВП та уточнюючої Декларації не 
заповнюються. 

Подання уточнюючої декларації: коли 
повторно слід подавати фінзвітність 

Фахівці ДФС у ресурсі «ЗІР» 
зауважили, що у разі якщо показники 
фінзвітності, що була подана з 
Декларацією з податку на прибуток за 
звітні (податкові) періоди, які 
уточнюються, не підлягають 
виправленню, то така фінзвітність 
разом зі звітною новою або з 
уточнюючою Декларацією повторно не 
подається. 

Щодо подання приміток до 
фінзвітності, складеної по МСБО 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
роз’яснили, що для підприємств, які 
складають фінзвітність за МСФЗ, не 
встановлено окремої форми для приміток 
до фінансових звітів. Примітки до 
фінансової звітності платниками податків, 
які складають фінансову звітність за 
міжнародними стандартами, подаються у 
складі фінансової звітності як додаток до 
неї у самостійно обраному вигляді 
(письмове пояснення, таблиця, графік 
тощо). 

При цьому позначка про подання 
приміток до фінансової звітності, яка 
складається відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності, у таблиці 
«Відомості про одночасне подання до 
Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств форм фінансової 
звітності» не проставляється.  

Щодо класифікації по групам деяких 
нематактивів 

Згідно з нормами ст.138 ПКУ 
витрати платника податку на придбання 
права користування комп’ютерними 
програмами відносяться до групи 5 
нематеріальних активів, а витрати на 
придбання сертифікатів відкритих ключів 
електронного цифрового підпису – до 
групи 6 нематеріальних активів. 

Про це зазначила ДФС у м. Києві. 
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Щодо коригування на різниці по 
придбаним товарам  у нерезидентів із 
«низькоподаткових» країн  

Податківці у листі ДФС від 
25.04.2016 №9274/6/99-99-15-02-02-15 
нагадали, що платник податку на 
прибуток має збільшувати фінансовий 
результат до оподаткування на суму 30% 
вартості придбаних товарів у 
нерезидента, зареєстрованого у 
«низькоподатковій» країні, за умови, що 
такі операції не підпадають під 
визначення контрольованих. 

Однак таке коригування не 
здійснюють, якщо платник податку на 
прибуток підтверджує суму витрат на 
придбання таких товарів за правилами 
звичайних цін відповідно до процедури, 
встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання 
звіту про контрольовані операції. 

Порядок виправлення даних щодо 
фінрезультату у податковій декларації  

Регіональні фахівці ДФС у 
Тернопільській області зауважили, що  
при виявленні помилок, допущених при 
складанні фінзвітів за попередній 
(звітний) період, що призвели до 
заниження/завищення показників, які  
відображені у рядках 01 та 02 декларації 
з податку на прибуток за такий звітний 
(податковий) період, платник податку на 
прибуток має право на підставі норми 
ст.50 ПКУ здійснити уточнення 
показників декларації як у складі звітної 
(звітної нової) декларації за поточний 
звітний (податковий) період, так і в 
уточнюючій декларації. 

При цьому платник податків при 
поданні такої декларації має подати 
доповнення до такої уточнюючої 
декларації, складене за довільною 
формою з поясненням допущених 
помилок, виявлених у фінансових 
звітах. 

У бухгалтерському обліку не 
передбачено подання уточнюючої 
звітності. 

МНМА: податковий облік 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
роз’яснили, що з урахуванням положень 
пп.138.3.1 ПКУ вартість земельних 
ділянок, МНМА, бібліотечних фондів та 
природних ресурсів не підлягає 
амортизації у податковому обліку. 

В листі ДФСУ від 05.02.2016 № 
2457/6/99-99-19-02-02-15 вони також 
вказували, що різниці, які визначаються 
згідно зі ст.138 ПКУ, за такими активами у 
платника не виникають. 

Правонаступництво по дивідендним 
авансовим внескам  

В листі від 16.05.2016 
№10576/6/99-99-15-02-02-15ДФСУ 
розглянула питання щодо включення 
підприємством правонаступником в 
декларацію з податку на прибуток у 
зменшення податкового зобов’язання з 
податку на прибуток залишку авансових 
внесків при виплаті дивідендів, 
сплаченого підприємством, що 
приєднується. 

Враховуючи, що сума сплачених 
авансових внесків з податку на прибуток 
при виплаті дивідендів не призводить до 
виникнення надміру сплаченої суми 
грошового зобов’язання, податкове 
зобов’язання з податку на прибуток 
правонаступника не зменшується на суму 
авансових внесків при виплаті дивідендів, 
які не враховані у зменшення 
податкового зобов’язання з податку на 
прибуток платником податку, який 
припиняється у процесі реорганізації 
шляхом приєднання. 

Щодо штрафів за 2015 рік 

В листі від 06.05.2016 
N10165/6/99-99-15-02-02-15 ДФС 
розглянуло питання щодо 
незастосування до платників податку на 
прибуток підприємств за наслідками 
діяльності у 2015 році штрафних 
(фінансових) санкцій відповідно до п.31 
підрозділу 10 розділу XX Перехідних 
положень ПКУ. 
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Зокрема, не застосовуються такі 
штрафні санкції: 

у разі якщо платник податків у 
порядку, встановленому п.50.1 ст.50 
Кодексу, виправляє помилки, що 
містяться у раніше поданій ним 
податковій декларації з податку на 
прибуток за 2015 рік шляхом подання 
уточнюючого розрахунку, чи таке 
виправлення здійснює у поточній 
декларації, штрафні санкції на суму 
заниженого зобов’язання з податку на 
прибуток, передбачені абзацами 3 - 5 п. 
50.1 ст. 50 та п. 120.2 ст. 120 Кодексу; 

у разі якщо контролюючий орган 
виявляє за результатами перевірки 
заниження податкового зобов’язання з 
податку на прибуток у декларації за 2015 
рік, штраф, передбачений п.123.1 ст.123 
Кодексу. 

При цьому у разі несвоєчасної 
подачі податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств за 2015 рік у 
терміни, передбачені пп. 49.18.2 п. 49.18. 
та п. 49.19 ст.49 Кодексу, або якщо 
платник податків не сплачує узгоджену 
суму грошового зобов'язання у декларації 
за 2015 рік протягом строків, визначених 
Кодексом, такий платник податків 
притягується до відповідальності, 
передбаченої п.120.1 ст.120 та п.126.1 ст. 
126 Кодексу відповідно. 

Щодо нарахування амортизації 
особою, яка не була платником 
податку на початок 2015 року 

В листі від 06.05.2016 N 
10164/6/99-99-15-02-02-15 ДФС відмітила, 
що платник податку на прибуток, який до 
1 січня 2015 року не мав статусу 
платника податку на прибуток (був 
платником фіксованого 
сільськогосподарського податку), може 
здійснити перерахунок балансової 
вартості основних засобів і 
нематеріальних активів станом на 31 
грудня 2014 року відповідно до статей 
144 - 146 та 148 розділу III Кодексу у 
редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. У 
такому випадку платник матиме право на 

нарахування амортизації на зазначену 
балансову вартість відповідно до п.138.3 
ст.138 Кодексу. 

Податок на додану вартість 

Щодо визначення ціни придбання для 
цілей п.188.1 ПКУ 

Згідно з п.188.1 ПКУ база 
оподаткування ПДВ при продажу товарів 
не може бути нижчою за ціну придбання 
таких товарів. У ПКУ наразі не визначено 
поняття «ціна придбання». 

Однак, податківці у своєму  листі 
13.04.2016 №8220/6/99-99-19-03-02-15 
зауважили, що під цим поняттям вони 
розуміють вартість товарів, за якою 
вони придбавалися, тобто ціна, 
зазначена в договорі на придбання 
товару (контрактна вартість). 

Втім, скоріш за все, на практиці 
вони будуть орієнтуватися на первісну 
вартість таких товарів за даними 
бухобліку. 

Експорт за ціною нижче ціни 
придбання: чи нараховувати 20% ПДВ 

Податківці й надалі настоюють, що 
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 %. 

Таке роз’яснення міститься у листі 
ДФСУ від 27.04.2016 №9529/6/99-99-15-
03-02-15. 

Втім, судова практика поки 
складається на бік платників податку, про 
це детальніше у рубриці «Судова 
практика».  

Щодо заповнення РК до ПН, складених 
до 01.04.2016, які не видавались 
покупцям 
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ДФС на своєму сайті зауважила, 
що у таких РК мають зазначатись умовні 
ІПН покупця, які вказані у податкових 
накладних, до яких вони складені. 

ДФС погодилася, що коригування ПДВ 
можливе за межами 1095 днів 

Податківці у листі від 28.04.2016  
№9957/10/26-15-12-01-18 визнали, що  
при складанні РК до ПН з причини зміни 
умов договору термін давності, 
визначений ст.102 ПКУ (3 роки), не 
застосовується. 

Зауважимо, що ще зовсім 
нещодавно  податківці судилися з цього 
приводу. Однак, ВАСУ в ухвалі від 
18.02.2016 №К/800/11558/13 дійшов 
висновку, що  строк у 1095 днів на 
можливість коригування ПДВ не 
поширюється. 

Щодо складання РК при повернені 
оплаченого товару 

ДФС у листі від 10.05.2016  
№10328/6/99-99-15-03-02-15 роз'яснила, 
що на дату повернення товару 
постачальник повинен скласти 
розрахунок коригування до податкової 
накладної, складеної за операцією з 
постачання такого товару. Такий 
розрахунок коригування підлягає 
реєстрації в ЄРПН отримувачем. 

Якщо кошти, які не повертаються 
покупцю за повернутий товар, на підставі 
додаткової угоди набувають статусу 
попередньої оплати за інший 
товар/послугу, на дату укладання такої 
додаткової угоди постачальник 
зобов’язаний скласти податкову накладну 
на суму такої попередньої оплати та 
зареєструвати її в ЄРПН у терміни, 
встановлені Кодексом для такої 
реєстрації. 

Щодо відображення в обліку з податку 
на прибуток та ПДВ списання 
кредиторської заборгованості 

Регіональні податківці у 
Дніпропетровській області на своєму 

сайті роз’яснили нюанси оподаткування 
операції по списанню кредиторської 
заборгованості. 

Податок на прибуток. При 
списанні кредиторської заборгованості 
підприємство формує доходи на всю 
суму такої заборгованості (тобто з 
ПДВ) без коригування фінансового 
результату до оподаткування в 
податковому обліку.  

ПДВ. Тут податківці знову змінили 
свою думку. Вони зауважують, що 
товари/послуги, які отримані платником 
ПДВ та не підлягають погашенню з 
підстави ліквідації контрагента, 
вважаються безоплатно отриманими, 
оскільки відсутній факт їх придбання, як 
це передбачено у п.198.3 ПКУ, а тому 
право на податковий кредит щодо 
таких товарів/послуг у платника 
податку відсутнє. 

Відкоригувати суму податкового 
кредиту податківці рекомендують 
бухдовідкою. 

Щодо оподаткування ПДВ постачання 
програмної продукції, яка є 
невід’ємною частиною обладнання 

ДФС у своєму листі від 12.04.2016 
№8181/6/99-99-19-03-02-15 роз’яснила, 
що операції з постачання систем та/або 
устаткування/обладнання, 
невід’ємною складовою яких є 
програмна продукція, не віднесені до 
операцій з постачання товарів і 
послуг, до яких застосовуються 
податкові пільги з ПДВ. Відповідно, при 
здійсненні таких операцій платники 
податків зобов’язані нарахувати та 
сплатити ПДВ за такими операціями на 
загальних підставах, визначених для 
поставки товарів та послуг в Україні. 

Постачання програмної продукції 
звільняється від ПДВ за п.26 прим.1 
підрозділу 2 розділу XX ПК України лише 
у випадку, якщо вона була поставлена 
як окремий елемент поставки з 
передачею виключних майнових прав 
інтелектуальної власності. 
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Щодо продажу вживаних авто 

Президент підписав Закон України 
«Про внесення змін до статті 189 
Податкового кодексу України щодо 
стимулювання розвитку ринку вживаних 
товарів» від 12.04.2016 №1084-VIII (далі 
― Закон №1084). 

Закон №1084 спрямований на 
стимулювання розвитку ринку вживаних 
товарів, зокрема, транспортних засобів. 
Для цього буде: 

- запроваджено принцип 
оподаткування маржинального доходу, 
тобто різниці між ціною продажу та 
документально підтвердженою ціною 
придбання вживаного товару; 

- виключено поняття однорідності 
для цілей статті 189 Податкового кодексу 
України; 

- розширено коло суб’єктів, що 
зможуть залучатися до операцій купівлі-
продажу вживаних товарів із 
застосуванням спеціального правила 
визначення бази оподаткування. 

Закон №1084 набере чинності з 
першого числа місяця, наступного за 
місяцем його опублікування.  

Щодо нарахування ПДВ при утилізації 
ТМЦ 

Податківці в листі від 20.04.2016 
№8939/6/99-99-19-03-02-15 відзначили, 
що в разі утилізації знецінених товарів, у 
яких закінчився термін придатності, 
платник ПДВ повинен нарахувати 
податкові зобов'язання відповідно до 
п.198.5 ПКУ. 

Аналогічний порядок 
оподаткування ПДВ і при утилізації 
знецінених товарних запасів (лист від 
20.04.2016 №8940/6/99-99-19-03-02-15). 

Щодо оподаткування ПДВ 
безкоштовного розповсюдження 
товарів рекламного призначення 

ДФС у листі від 19.04.2016 
№8819/6/99-99-19-03-02-15 вважає, що 
операції з безоплатного розповсюдження 

товарів рекламного призначення з метою 
реклами власних виробів є об’єктом 
оподаткування ПДВ та оподатковуються 
у загальновстановленому порядку за 
ставкою 20%. 

При цьому база оподаткування не 
може бути нижчою за ціну придбання 
таких товарів/послуг. 

Щодо зарахування від’ємного 
значення ПДВ у зменшення суми 
податкового боргу 

  У разі наявності у платника 
податку на дату подання ним звітності з 
ПДВ податкового боргу з цього податку, 
такий платник має право зарахувати 
суму від’ємного значення ПДВ, 
сформовану за результатами такої 
податкової звітності, у зменшення суми 
податкового боргу з податку, що виник 
за попередні звітні (податкові) періоди, в 
частині, що не перевищує реєстраційну 
суму такого платника на момент 
отримання контролюючим органом 
податкової декларації. 

Сума такого зарахованого  
від'ємного значення відображається у 
рядку 20.1 декларації з ПДВ. 

Про це зауважено у листі ДФС від 
19.04.2016 №8844/6/99-99-19-03-02-15. 

Щодо зазначення ТМ чи товару на 
іноземній мові у ПН 

Фахівці ДФСУ в ресурсі «ЗІР» 
роз'яснили, що ПН заповнюється 
державною мовою. 

Однак, у разі неможливості 
перекладу з іноземної мови торгової 
марки або найменування товару на 
державну мову та з метою збереження 
ідентифікації такого товару, в ПН в графі 
2 допускається зазначати назву торгової 
марки та у вигляді абревіатури 
номенклатуру товару без перекладу його 
на державну мову, тобто на іноземній 
мові. 

Перегляд цін: якою датою складати 
розрахунок коригування до ПН  
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Податківці в категорії 101.07 «ЗІР» 
вважають, що у разі зміни суми 
компенсації вартості товарів/послуг 
розрахунок коригування складається 
на дату доплати/повернення коштів. 

Втім, вважаємо, що правило 
першої події діє й у випадку визначення 
дати виписки РК, якщо покупець є 
платником ПДВ. 

Щодо коригування ПК при безоплатній 
передачі товарів / послуг 

ДФС у листі від 04.04.2016 
№7286/6/99-99-19-03-02-15 зауважила, 
що операції з безоплатної передачі 
товарів/послуг платником згідно зі ст.185 
ПКУ є об'єктом оподаткування ПДВ, а 
тому податкові зобов'язання з ПДВ під 
час здійснення таких операцій відповідно 
до пункту 198.5 статті 198 Кодексу не 
нараховуються, тобто сформований 
податковий кредит не коригується. 

Втім, вважаємо, що зобов'язання 
за п.198.5 ПКУ виникатимуть, якщо 
безоплатна передача не пов’язана з 
госпдіяльністю. 

Щодо коригування даних, наведених у 
«старій» формі декларації з ПДВ 

ДФС в ресурсі «ЗІР» роз’яснює, 
що враховуючи, що нова форма 
податкової декларації містить номери і 
назви рядків, відмінні від форми 
декларації, затвердженої наказом №966, 
для коригування даних, наведених у 
«старій» формі декларації, потрібно 
вписувати у нову форму показники до 
найбільш відповідних за змістом 
нових рядків. 

Щодо відповідальності за порушення 
послідовності присвоєння номерів ПН 

ДФС в ресурсі «ЗІР» роз’яснює, 
що  порушення послідовності присвоєння 
номерів податкових накладних протягом 
певного періоду (доби) не є порушенням 
Порядку №1307. Якщо платник ПДВ 
протягом однієї доби склав дві або 
більше податкових накладних з 

однаковим номером, друга та наступні 
податкові накладні з таким номером не 
можуть бути зареєстровані в ЄРПН. 

Віднесення до ПК сум ПДВ не на 
підставі ПН 

ДФС у ресурсі «ЗІР» зауважила, 
що якщо платником ПДВ у періоді 
виникнення права на ПК помилково не 
були включені до складу податкового 
кредиту суми ПДВ на підставі документів, 
які без отримання ПН дають право на 
податковий кредит, то такий платник 
зазначені суми податку може включити 
до складу податкового кредиту шляхом 
подання за звітний період, в якому 
виникло таке право, уточнюючого 
розрахунку (з урахуванням строків 
давності, передбачених ст.102 ПКУ).  

 При цьому з метою включення до 
складу податкового кредиту на підставі 
касового чеку загальна сума отриманих 
товарів/послуг не може перевищувати 
200 гривень за день (без урахування 
ПДВ).   

Списання заборгованості за 
поставлені нерезидентом послуги на 
митній території України 

В ресурсі «ЗІР» ДФСУ відмітила, що ПДВ, 
сплачений при отриманні послуг від 
нерезидента, відноситься до складу 
податкового кредиту на підставі 
належним чином складеної та 
зареєстрованої в ЄРПН податкової 
накладної незалежно від того, що 
постачальник-нерезидент прийняв 
рішення про списання боржнику такої 
заборгованості. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Продаж нерухомості нерезидентом: 
ставка ПДФО 

Відповідно до  листа ДФСУ від 
18.04.2016 №3962/П/99-99-17-03-03-14 
дохід, отриманий фізособою-
нерезидентом від продажу квартири, не 

  8 
 



 
  

  

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

Огляд 
законодавства та 
судової практики 

Травень 2016 
 

підлягає оподаткуванню ПДФО, якщо 
виконуються одночасно три таких 
умови: 

1) Продається житловий будинок, 
квартира або їх частина, кімната, садовий 
(дачний) будинок (включаючи земельну 
ділянку, на якому розміщені такі споруди), 
а також земельну ділянку, розмір якого не 
перевищує норм безоплатної передачі 
землі, установлених ст.121 Земельного 
кодексу Україна в залежності від її 
призначення; 

2) Продаж одного з перерахованих 
об'єктів – перший в звітному 
календарному році; 

3) Реалізована нерухомість 
знаходиться у власності більше, ніж 3 
роки, а якщо об'єкт отриманий у спадок, 
то виконання цієї умови не потрібно. 

Якщо ж не виконується одна з 
вищевказаних умов, тоді дохід від 
продажу квартири підлягатиме 
обкладенню ПДФО за ставкою 18%. 

По аналогії, якщо такий дохід 
нерезидента оподатковуватиметься 18% 
ПДФО, то додатково слід сплатити ще й 
1,5% військового збору. Якщо ж дохід від 
продажу квартири не буде 
оподатковуватися ПДФО, то не буде й 
військового збору. 

Щодо особливостей подання форми 
№1ДФ за відокремлений підрозділ у 
паперовій формі  

Юрособа, яка подає форму №1ДФ 
на паперових носіях, надсилає копію 
розрахунку до контролюючого органу за 
місцезнаходженням не уповноваженого 
відокремленого підрозділу поштою з 
повідомленням про вручення та з 
описом вкладення. 

При цьому копія форми №1ДФ 
повинна дублювати дані, зазначені у 
формі №1ДФ, поданій до контролюючого 
органу за місцезнаходженням юридичної 
особи. Інших умов щодо подання копії 
податкового розрахунку за формою 
№1ДФ не встановлено. 

Про це нагадує ДФС у 
Закарпатській області на своєму 
офіційному веб-порталі. 

Відповідальність за непроведення 
перерахунку 

ДФС в ресурсі «ЗІР» зазначила, 
що чинним законодавством не 
передбачено відповідальності за не 
здійснення податковим агентом 
перерахунку сум доходів і сум ПСП, якщо 
у результаті цього не виникло недоплати 
ПДФО та відсутні помилки в звітності. 

Якщо ж виявлено недоплату 
ПДФО, яка виникла у результаті 
нездійснення податковим агентом 
перерахунку сум доходів і сум ПСП, то на 
платника податків чекають штрафи по 
п.119.2  та п.123.1 ПКУ. 

ІНШЕ 

Щодо переліку джерел інформації для 
цілей трансфертного ціноутворення  

Контролюючі органи у своєму 
листі від 19.04.2016 №8806/6/99-99-19-
02-02-15 зазначили, що у ПКУ відсутні 
офіційно визначені джерела інформації 
про ринкові ціни. 

Для зіставлення з метою 
оподаткування умов контрольованих 
операцій з умовами неконтрольованих 
операцій контролюючий орган не має 
права використовувати інформацію, 
яка не є загальнодоступною. 

При цьому ДФСУ не уповноважена 
визначати перелік джерел, які містять 
відомості, що дають можливість зіставити 
комерційні та фінансові умови операцій 
для цілей трансфертного ціноутворення. 

Щодо необхідності нарахування 
акцизного податку під час передачі 
пального за договором підряду  

Податківці у листі від 15.04.2016 
№8609/6/99-99-19-03-03-15 пояснили, що 
при виконанні роботи з матеріалу 
замовника на умовах договору підряду 
відбувається перехід права 
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розпорядження матеріалом (пальним) 
від замовника до підрядника.  

А це відповідає визначенню 
«реалізація пального» відповідно до 
пп.14.1.212 ПКУ. 

А отже, особа, що здійснює такі 
операції, підлягає обов’язковій реєстрації 
як платник податку контролюючими 
органами за місцезнаходженням 
юридичних осіб, місцем проживання 
фізичних осіб — підприємців до початку 
здійснення реалізації пального. 

Відшкодування підряднику вартості 
спожитого пального не вважають його 
реалізацією 

Податківці у  листі 15.04.2016 
№8610/6/99-99-15-03-03-15 роз’яснили, 
чи можна кваліфікувати операції з 
відшкодування вартості пального, 
спожитого підрядником, як операції з 
реалізації пального. 

Якщо підприємство виконує певні 
роботи за договором підряду і 
використовує при цьому пальне, 
вартість якого згодом відшкодовує 
замовник, то переходу права власності 
або права розпорядження на таке 
пальне не відбувається. А замовник  у 
грошовій формі відшкодовує спожите 
підрядником пальне на підставі актів 
виконаних робіт та у межах договору 
підряду, за умовами якого роботи 
виконують з матеріалу підрядника. 

Тому операція з відшкодування 
вартості спожитого пального не належить 
до операцій з реалізації пального у 
розумінні пп.14.1.212 ПКУ. 

Сумісник не повідомив про звільнення 
з основного місця роботи: які наслідки 

Управління Держпраці у 
Хмельницькій області на своєму 
офіційному сайті зауважило, що 
бухгалтеру підприємства, в якого працює 
сумісник, штрафи за порушення порядку 
прийняття на роботу за сумісництвом не 
загрожують у разі несвоєчасного та/або 

неповідомлення сумісником про його 
звільнення з основного місця роботи. 

Для цього сумісник повинен 
надати пояснення чому він не повідомив 
про звільнення з основного місця роботи,  
заяву про переведення його із 
сумісництва на основне місце роботи. 
Керівник підприємства, в свою чергу, має 
видати відповідний наказ про 
переведення, а також акт про те, що 
працівник приніс трудову книжку на 
підприємство, де він працює по 
сумісництву. 

Втім у такій ситуації виникає 
питання із ЄСВ, адже доплата ЄСВ до 
мінімальної зарплати для сумісників не 
здійснюється.  

Щодо сплати ЄП при продажу ОЗ 

ДФС у Запорізькій області 
зауважує, що для визначення 
оподатковуваного доходу від продажу ОЗ 
для юросіб-єдинників не передбачено 
обов’язкової умови щодо продажу 
основних засобів за ціною не нижче їх 
оціночної вартості. 

Щодо припинення трудових відносин 
з мобілізованим працівником 

Мінсоцполітики у листі від 
11.01.2016 №11/13/84-16 роз’яснює: 

- якщо з мобілізованим 
працівником укладено строковий 
трудовий договір – то звільнити 
мобілізованого працівника у зв’язку із 
закінченням строкового трудового 
договору ст.119 КЗпП не заборонено; 

- якщо ж з мобілізованим 
працівником укладено звичайний 
(безстроковий) трудовий договір – то його 
можна звільнити тільки після закінчення 
особливого періоду або дня фактичної 
демобілізації. 

НБУ послабив тимчасові валютні 
обмеження 

Завдяки Постанові НБУ від 
05.05.2016 №308 із 11.05.2016: 
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1. Скасовано вимогу про 
обов’язковий продаж коштів, що 
надходять для провадження іноземних 
інвестицій в Україні. 

2. Скорочено строк резервування 
коштів у гривні для купівлі іноземної 
валюти за дорученням клієнтів. 

3. Дозволено: купувати іноземну 
валюту для розрахунку за продукцію, 
імпортовану в Україну до 01.01.2015, за 
договорами, за якими змінено боржника 
та/або кредитора у зобов’язанні; 
перераховувати через 
кореспондентський рахунок банку-
нерезидента, відкритий в 
уповноваженому банку, на користь 
нерезидентів кошти у гривнях. 

Щодо особливостей оплати днів 
відрядження виходячи з денного 
заробітку 

Мінсоцполітики у листі від 
06.03.2016 №141/18/99-15 роз’яснило: 
розмір оплати праці за виконану роботу 
під час службового відрядження не може 
бути нижчим від середнього заробітку, що 
зберігається за такими працівниками на 
всі робочі дні у відрядженні. 

Тобто, у випадку направлення 
працівника у відрядження необхідно 
порівняти суму середньоденного 
заробітку і денного заробітку відповідно 
до умов трудового договору. 

Якщо денний заробіток вищий 
від його середнього заробітку, 
заплатити за час відрядження 
потрібно заробітну плату, а якщо 
вищий середній заробіток, то 
виплачується середня заробітна 
плата. 

Щодо визначення лікарняних у разі 
переведення працівників 

Фахівці  ФСС з ТВП на своєму 
офіційному сайті роз’яснили, що у разі 
переведення працівника, за його згодою, 
на інше підприємство трудовий договір з 
таким працівником припиняється 
відповідно до п.5 ст.36 Кодексу законів 

про працю України. Тобто, відбувається 
звільнення і, відповідно, прийняття 
працівника на нове місце роботи.  

Під час розрахунку допомоги по 
тимчасовій непрацездатності за 
страховими випадками, які настали після 
переведення працівника, середньоденну 
заробітну плату слід визначати за період 
роботи за останнім основним місцем 
роботи перед настанням страхового 
випадку. 

Тож для працівників, що 
перебували в трудових відносинах за 
останнім основним місцем роботи менше 
ніж календарний місяць, розрахунковий 
період визначають за фактично 
відпрацьований час (календарні дні) 
перед настанням страхового випадку. 

Щодо необхідності подання форми 
№20-ОПП у разі перейменування 
населеного пункту або вулиці 

Фахівці ДФС в ресурсі  «ЗІР»  
зазначили: у разі зміни відомостей про 
об’єкт оподаткування, зокрема, 
місцезнаходження, платник податків 
надає до контролюючого органу 
повідомлення за ф. №20-ОПП з 
оновленою інформацією про об’єкт 
оподаткування або об’єкт, пов’язаний з 
оподаткуванням або через який 
провадиться діяльність, відносно якого 
відбулися зміни. 

У повідомленні поряд із 
реквізитом, який змінився, зазначається у 
дужках його попереднє значення. 

Щодо використання ставки ЄСВ у разі 
нарахування/донарахування зарплати 
за періоди до 01.01.2016 

Податківці у ресурсі «ЗІР» 
зауважили: 

- якщо нарахування зарплати за 
періоди до 01.01.2016р. відбувається 
після вказаної дати, то застосовується 
ставка ЄСВ у розмірі, який діє на момент 
нарахування зарплати, тобто 22%. При 
цьому із нарахованих сум ЄСВ не 
утримується.  
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- якщо роботодавець донараховує 
(зменшує) суму ЄСВ, нарахованого на 
суми зарплати (доходу) у період до 
01.01.2016, то він застосовує ставки, що 
діяли на день фактичного нарахування 
заробітної плати (доходу). Крім того, з 
такого доходу утримується ЄСВ. 

Оновлено Інструкцію з ЄСВ 

Згідно з наказом Мінфіну від 
28.03.2016 №393, який набрав чинності 
17.05.2016, викладена в новій редакції 
Інструкція про порядок нарахування і 
сплати ЄСВ. 

Загалом Інструкцію привели у 
відповідність до вимог оновленого Закону 
про ЄСВ, який працює вже 5-й місяць. 

Щодо нарахування ЄСВ, якщо 
підприємство призупинило діяльність 

ДПІ у Солом’янському районі ГУ 
ДФС у м.Києві на своєму сайті зауважила, 
що 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 ЄСВ не 
нараховується. 

Щодо дати узгодження повідомленя-
рішення, якщо відкрита судова справа 

Відповідно до абз.4 п.56.18 ПКУ 
при зверненні платника податків до суду 
з позовом щодо визнання недійсним 
рішення контролюючого органу, 
податкове зобов’язання вважається 
неузгодженим до дня набрання 
судовим рішенням законної сили. 

При цьому постанова або ухвала 
суду апеляційної чи касаційної інстанції 
за наслідками перегляду, постанова ВСУ 
набирають законної сили з моменту 
проголошення. А якщо їх було прийнято 
за наслідками розгляду у письмовому 
провадженні, — через п’ять днів після 
направлення їх копій особам, які 
беруть участь у справі. 

Якщо ухвалою ВАСУ зупинене 
виконання рішення апеляційного суду, то 
податкове повідомлення-рішення 
вважається неузгодженим до моменту 
винесення остаточного рішення ВАСУ. 

Щодо звітування з податку на 
нерухомість при продажі нерухомості 
посеред року 

ДФС у листі від 10.05.2016  
№10299/6/99-95-42-02-16 роз'яснила: 
якщо держреєстрація припинення права 
власності на об’єкт нерухомого майна 
відбулась протягом звітного року, то для 
уточнення показників слід подати або 
«Звітну нову» (до закінчення граничного 
терміну подання декларації) або 
«Уточнюючу» декларацію.  

У графі «з урахуванням уточнень 
з» декларації слід вказати місяць, з якого 
здійснюється уточнення показників. 

Нагадаємо, у разі переходу права 
власності на об’єкт оподаткування від 
одного власника до іншого протягом 
календарного року податок обчислюється 
для попереднього власника за період з 1 
січня цього року до початку того місяця, в 
якому він втратив право власності на 
зазначений об’єкт оподаткування, а для 
нового власника - починаючи з місяця, в 
якому виникло право власності. 

При цьому у Додатку до декларації 
«Відомості про наявні об’єкти житлової 
нерухомості» у колонці 3 потрібно 
вказати документи, що підтверджують 
виникнення, перехід та припинення права 
власності на об’єкти житлової 
нерухомості (свідоцтво про право 
власності, договір купівлі-продажу тощо). 

Щодо формату документів, створених 
в електронній формі, наданих для 
перевірки податківцям 

ДФСУ у листі від 05.05.2016  
№10089/6/99-99-14-03-03-15 роз’яснила, 
що платники податків, які здійснюють 
ведення первинних та інших документів у 
електронному вигляді, зобов'язані при 
проведенні перевірок надати посадовим 
особам контролюючого органу на їх 
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вимогу копії документів, що належать до 
предмета перевірки. 

При цьому копією документа на 
папері для електронного документа є 
візуальне подання електронного 
документа на папері, яке засвідчене в 
порядку, встановленому законодавством. 

Нова форма звіту з ЄСВ 

Наказом Мінфіну від 11.04.2016 
№441 у новій редакції викладено форми 
звітності з ЄСВ та Порядок їх заповнення. 
Наказ набере чинності з 1 червня 2016 
року. 

За новими формами слід звітувати 
в липні за червень. 

Ліцензія при продажу алкоголю та 
тютюну через комісіонера  

ДФСУ в ресурсі «ЗІР» зазначила, 
що ліцензії на право здійснення оптової 
торгівлі алкогольними напоями чи 
тютюновими виробами у разі реалізації 
такої продукції за договорами доручення 
або комісії повинен отримати як 
повірений або комісіонер, так і довіритель 
або комітент. 

Щодо відпусток без збереження 
заробітної плати 

Міністерство соціальної політики 
України в листі від 29.04.2016 N 
243/13/116-16 зазначило, що згідно зі 
ст.26 Закону про відпустки працівнику 
може надаватися відпустка без 
збереження заробітної плати на термін, 
обумовлений угодою між працівником та 
власником або уповноваженим ним 
органом, але не більше 15 календарних 
днів на рік. 

Інші види відпусток, передбачені 
колективним договором, угодою та 
трудовим договором, мають бути 
оплачені.  

Встановлення інших видів 
неоплачених відпусток є порушенням 
законодавства про працю. 

 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Незалежно від ціни експортованого 
товару ставка ПДВ ― нуль 

ВАСУ в Постанові  від 22.03.2016 
№К/800/48575/15 визнав  недійсною 
індивідуальну податкову консультацію 
щодо нарахування ПДВ за ставкою 20% у 
разі здійснення експорту товарів за ціною 
нижче собівартості. 

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 (пп. «а» 
пп.195.1.1 ПКУ) незалежно від 
співвідношення ціни придбання 
товару та фактичної ціни його 
реалізації на експорт. 

Однак, у разі встановлення, що 
ділова мета госпоперації є 
недобросовісною (зокрема, у випадку 
збитковості експортної операції з причин 
реалізації товару нижче ціни придбання 
без наявності об'єктивних економічних 
причин для цього) відповідна операція 
може бути кваліфікована як така, що 
вчинена поза межами госпдіяльності. У 
такому випадку платник втрачає право на 
включення до податкового кредиту суми 
ПДВ у складі вартості тих товарів/послуг, 
які не використані у госпдіяльності, що, 
однак, не збільшує базу оподаткування 
ПДВ за операцією з експорту цих 
товарів/послуг. 

Аналогічна правова позиція 
викладена в ухвалі ВАСУ від 16.02.2016 у 
справі №818/2664/15. 

Щодо збільшення реєстраційного 
ліміту з ПДВ на підставі уточнюючих 
розрахунків за червень 2015 

Харківський апеляційний 
адміністративний суд в Ухвалі від 
22.12.2015 по справі № 816/4273/15 
визнав безпідставними доводи ДФС, що 
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реєстраційний ліміт може бути збільшено 
тільки на суму від'ємного значення, що 
задекларована платником податків 
винятково в рядках 24 та 31 звітної 
декларації з ПДВ за червень 2015 року та 
не підлягає перерахунку у зв'язку з 
коригуванням показників такої звітності 
шляхом подання відповідних уточнюючих 
розрахунків. 

Нагадаємо: таку позицію фіскали 
виклали в листі ДФСУ від 11.08.2015 
№29562/7/99-99-19-03-02-17. 

ДЛЯ ДУШІ… 
Продовжуючи приємну рубрику, 

представляємо Вашій увазі черговий 
гороскоп на тему: Знаки зодіаку як друзі 

Овен 

Друг, який завжди буде поруч з 
тобою. Вони буквально підуть воювати за 
тебе. Якщо хтось тебе образить, Овен 
бере це на себе і ображає у відповідь. 
Овнам потрібно, щоб ти був їм тим, ким 
вони є для тебе. Вони дають, і вони 
хочуть отримати.  

Тілець 

Це друг, який буде захищати тебе, 
навіть якщо ти не поруч. Вони не пустять 
про тебе чутки. Вони б із задоволенням 
захистили тебе від усякого зла і 
виклалися на повну, щоб ти добре себе 
почував. Вони люблять тусуватися з 
тобою і просити тебе зробити щось, щоб 
разом посміятися. Вони бачать тебе як 
частинку себе.  

Близнюки 

Друг, який завжди тебе прикриє. 
Вони підтримають тебе і заступляться за 
тебе. Якщо у тебе проблема, вони 
допоможуть тобі вийти з неї, не 
запитавши навіть, звідки вона у тебе, 
хоча їм цікаво. Вони поважають тебе і 
знають, що «ні» означає ні. Вони не 
бісяться, якщо ти не хочеш потусити або 
щось на зразок того.  

Рак 

Вони відмінні спільники. Вони 
завжди знають, на кого Ви запали, і їм не 

складе проблем дізнатися побільше. 
Вони друзі, яких ти можеш попросити 
постежити за кимось і вони не поставлять 
вам зайвих питань. Ви можете в усьому 
їм довіряти.  

Лев 

Чесний друг. Тобі не пасує сукня? 
Вони скажуть тобі про це. Вони не 
збрешуть тобі і це значить, що ти їм 
важливий. Вони будуть першими, хто 
зааплодує тобі, коли ти переможеш, і 
вони попросять тебе робити для них те ж 
саме. Вони хочуть, щоб ти підтримував їх 
стільки ж, скільки вони тебе підтримують.  

Діва 

Друг із задумом. Але вони не 
можуть його здійснити, поки їхні друзі в 
біді, тому вони йому допомагають. 
Зазвичай, Діва - це друг, який завжди 
запитує, як у вас справи і чи готувалися 
ви до тесту. Вони правда про вас 
піклуються. Якщо ви не знаєте, що 
робити, то вони завжди будуть поруч і 
підкажуть вам. 

Терези 

Друг, який знає все про кожного. 
Якщо хтось говорить про тебе гидоти за 
твоєю спиною, то Терези негайно 
розкажуть тобі про це, і дізнаються щось 
про цю людину, щоб ти б зміг 
використовувати проти нього. Вони 
візьмуть тебе з собою до нових місць, 
покажуть тобі новенькі круті штуки і 
поділяться всіма своїми секретами з 
тобою.  

Скорпіон 

Це друг, який по-справжньому 
дбає. Вони буквально можуть відчувати, 
коли ти брешеш, або коли ти щось від 
них приховуєш, і вони не відстануть від 
тебе до тих пір, поки ти не розкажеш їм 
про те, що тебе турбує. Вони знають, як 
допомогти тобі і розвеселити тебе. І якщо 
ви їм скажете, то вони знищать людину, 
яка вас образила. 

Стрілець 
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Друг, який завжди тримає вас в 
тренді. Він дізнався щось нове? Ви перші, 
кому він про це розповість. Вони знають 
всі круті місця і останні тенденції, і 
візьмуть тебе з собою вивчати світ. Вони 
реально внесуть радість в твоє життя. 

Козеріг 

Блискучий порадник. Вони завжди 
будуть на твоєму боці і вони готові 
допомогти тобі вийти з ситуації, в якій ти 
застряг. Вони проведуть вас через 
найважчі дні вашого життя і завжди 
дадуть блискучі поради, яких ви так 
потребуєте. Вони лояльні до самого кінця 
і після нього. 

Водолій  

Друг, який спонтанно візьме тебе 
на пригоди. Раптово, вони виявляться 
біля ваших дверей з упакованими 
сумками і покличуть вас піти з ними. Вони 
також добре про вас піклуються і роблять 
найкрутіші подарунки, тому що вони 
знають вас краще, ніж вам здається.  

Риби 

Друг, який підтримає вас. Вони 
зазвичай знають, що вам потрібно, і 
зроблять все, щоб забезпечити вам 
добробут. Вони пройдуть з вами через 
пекло і віддадуть вам все, що у них є. 

Але будьте обережні - вони 
знають більше, ніж вам здається. Завжди.  
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