
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ОГЛЯД 

ЗАКОНОДАВСТВА 

ТА СУДОВОЇ 

ПРАКТИКИ 

ЗМІНИ  

У ЗАКОНАХ 

СУДОВА 

ПРАКТИКА 

АНАЛІТИКА 

АКТУАЛЬНІ 

ПИТАННЯ 

Червень 2016 р. 



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

 

 
  

  

  2 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Червень 2016 

 

У ВИПУСКУ: 

У випуску: ................................................ 2 

Роз’яснення контролюючих органів . 2 

Податок на прибуток підприємств ........ 2 

Податок на додану вартість ................... 3 

Податок на доходи фізичних осіб ......... 6 

Єдиний соціальний внесок ..................... 7 

Акцизний податок ..................................... 8 

Інше .......................................................... 8 

Судова практика ................................. 11 

 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Дивідендні  АВ при реорганізації 

ДФС у листі від 16.05.2016 
№10576/6/99-99-15-02-02-15 вказала, що 
податкове зобов’язання з податку на 
прибуток правонаступника приєднаного 
підприємства не зменшують на суму 
дивідендних АВ, не врахованих у 
зменшення ПЗ з податку на прибуток 
підприємством, яке реорганізується, 
оскільки така сума не формує надміру 
сплачену суму грошового зобов’язання.  

УР щодо рішення про незастосування 
коригування ФР 

Контролюючі органи у ресурсі ЗІР 
повідомили про те, що платник податку, у 
якого річний дохід від будь-якої 
діяльності (за вирахуванням непрямих 
податків), визначений за правилами БО 
за останній річний звітний (податковий) 
період не перевищує 20 млн грн, не 
прийняв рішення про незастосування 
коригувань ФР до оподаткування на усі 
різниці (крім від’ємного значення об’єкта 
оподаткування минулих податкових 
(звітних) років), визначені відповідно до 

положень розд. ІІІ ПКУ, та відповідно не 
зазначив у Податковій декларації з 
податку на прибуток підприємств за такий 
звітний (податковий) рік інформацію про 
наявність такого рішення, може 
скористатися правом про 
незастосування коригувань ФР до 
оподаткування на різниці, визначені 
розд. ІІІ ПКУ подавши уточнюючу 
Податкову декларацію з податку на 
прибуток підприємств, зазначивши в 
ній про прийняте рішення про 
незастосування коригувань ФР до 
оподаткування. 

Відображення в обліку покупця 
заборгованості, що виникла у зв’язку 
із затримкою в оплаті товарів 

ДФС у листі від 31.05.2016 
№11823/6/99-99-15-02-02-15 вказала, що 
якщо платник податку - покупець після 
01.01.2015 р. погашає суму КЗ (її частину) 
за товари (виконані роботи, надані 
послуги), яка до 01.01.2015 р. за 
рішенням суду була віднесена таким 
платником на зменшення витрат, то 
такий покупець за наслідками 
податкового періоду, на який припадає 
таке погашення, зменшує ФР до 
оподаткування на суму такої 
заборгованості (її частини). 

Якщо продавець подав позов 
(заяву) до суду щодо стягнення 
заборгованості за відвантажені товари 
(виконані роботи, надані послуги) до 
01.01.2015, а рішення суду набрало 
чинності після 01.01.2015, то платник 
податку - покупець зобов’язаний 
збільшити ФР до оподаткування на 
вартість визнаної судом заборгованості у 
податковому періоді, на який припадає 
день набрання законної сили рішенням 
суду про визнання (стягнення) такої 
заборгованості (її частини). Зменшення 
ФР до оподаткування покупцем на суму 
такої КЗ у разі її погашення таким 
покупцем після 01.01.2015 здійснюється у 
звітному (податковому) періоді, на який 
припадає таке погашення. 
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Роялті на користь платників ЄП 

ДФС у листі від 31.05.2016 
№11820/6/99-99-15-02-02-15 нагадала, 
що ФР до оподаткування податкового 
(звітного) періоду збільшується на 
суму витрат із нарахування роялті у 
повному обсязі, якщо роялті нараховані 
на користь платників, що перебувають на 
спрощеній системі оподаткування 
(платників ЄП). 

Виплата доходів у вигляді роялті 
на користь платників, що відповідно до 
Кодексу звільнені від сплати податку 
на прибуток, також передбачає 
збільшення ФР до оподаткування на суму 
витрат по нарахуванню таких сум роялті 
у повному обсязі. 

Щодо різниць по амортизації 

ДФС у листі від 30.05.2016 
№11769/6/99-99-15-02-02-15 нагадала 
про те, що ФР до оподаткування 
збільшується на суму нарахованої 
амортизації ОЗ та НА відповідно до 
правил БО та зменшується на суму 
розрахованої амортизації ОЗ та НА 
відповідно до п.138.3 ПКУ незалежно від 
того, чи включена така амортизація до 
складу витрат за правилами БО. 

Зарахування податку, сплаченого за 
кордоном 

ДФС у листі від 24.05.2016 
№11232/6/99-99-15-02-02-15 вказала, що 
сума сплаченого за кордоном протягом 
звітного року податку з прибутку, 
отриманого з іноземних джерел, не 
враховується у зменшення ПЗ з цього 
податку у наступних звітних роках. 

Коригування на відсотки 

ДФС у листі від 23.05.2016 
№11126/6/99-99-15-02-02-15 нагадала, 
що у разі якщо сумарне значення 
показників ФР до оподаткування, 
фінансових витрат та суми 
амортизаційних відрахувань має 
від’ємне значення за рахунок 
від’ємного значення ФР, то ФР 

коригується на всю суму нарахованих 
процентів за борговими зобов’язаннями, 
що виникли за операціями з 
пов’язаними особами - нерезидентами. 

Різниці за інвестиційною нерухомістю 

ДФС у листі від 23.05.2016 
№5292/К/99-99-15-02-02-14 нагадала, що 
якщо підприємство обирає оцінку ІН за 
справедливою вартістю, то об'єкт ІН не 
підлягатиме амортизації. У цьому разі 
платник податку не коригує ФР до 
оподаткування на різниці, які 
формуються відповідно до положень 
ст.138 Кодексу, у тому числі 
нараховану амортизацію. 

Податок на додану вартість 

Зміни до декларації з ПДВ 

Відповідно до наказу Мінфіну 
України «Про затвердження змін до 
деяких нормативно-правових актів 
Міністерства фінансів України» від 
25.05.2016 р № 503: 

- виклали в новій редакції додаток 
2 «Довідка про суму від'ємного значення 
звітного (податкового) періоду, що 
зараховується до складу податкового 
кредиту наступного звітного 
(податкового) періоду». З таблиці 
додатка прибрали ІПН платника податків; 

- додаток 3 «Розрахунок суми 
бюджетного відшкодування» доповнили 
новою таблицею 2, в якій потрібно буде 
розшифрувати суми ПДВ, фактично 
сплачені у попередніх і звітному періодах 
постачальникам товарів / послуг або до 
Державного бюджету України; 

-  з таблиці 1 додатка 5 виключили 
рядки «300000000000» і «500000000000». 

Наказ набирає чинності з дня його 
офіційного опублікування. Станом на 
30.06.2016 не опубліковано. 

Компенсація земельного податку   

ДФС у листі від 26.05.2016 
№11489/6/99-95-42-01-15 нагадала, що 
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отримання компенсації за понесені 
витрати зі сплати земельного податку не 
може розцінюватись як операція з 
постачання послуг для цілей 
оподаткування ПДВ. 

Щодо викрадення основних засобів 

ДФС у листі від 27.05.2016 
№11679/6/99-95-42-01-15 повідомила, що 
встановлення факту викрадення 
основних засобів, що підтверджується 
відповідно до законодавства, не 
призводить до нарахування платником 
податку ПЗ відповідно до п.189.9 ПКУ, 
незалежно від того чи встановлено 
винних осіб, заподіяних в крадіжці, та чи 
стягуються з таких осіб втрати. 

При цьому у зв’язку з тим, що ОЗ, 
які були викрадені та при придбанні яких 
був сформований ПК, не можливо 
використати в господарській діяльності, 
платник податку зобов’язаний 
нарахувати ПЗ відповідно до п.198.5 
ПКУ та скласти не пізніше останнього 
дня звітного (податкового) періоду, в 
якому встановлено факт викрадення 
ОЗ, і зареєструвати в ЄРПН зведену 
ПН, виходячи з їх балансової 
(залишкової) вартості, що склалася 
станом на початок звітного (податкового) 
періоду, протягом якого здійснюються 
такі операції (у разі відсутності обліку 
необоротних активів - виходячи із 
звичайної ціни). 

Зарахування авансу в рахунок іншої 
поставки 

ДФС у листі від 28.04.2016 
№9355/10/28-10-01-3-11 зауважила, що 
якщо продавцем - платником ПДВ на 
дату отримання попередньої (авансової) 
оплати були визначені ПЗ з ПДВ та 
надалі сталися обставини, внаслідок яких 
неможливо виконати умови договору 
постачання товарів/послуг та/або 
відбулася зміна умов договору та/або був 
складений інший договір, то продавець - 
платник ПДВ має право скласти 
розрахунок РК та зменшити нараховану 
суму ПЗ з ПДВ. 

Складання такого РК здійснюється 
на дату підписання документа, на підставі 
якого кошти, отримані за одним 
договором постачання товарів/послуг, 
будуть зараховані в рахунок оплати 
вартості товарів/послуг за другим 
договором постачання. При цьому у 
графі 2 РК зазначається: "Залік 
попередньої оплати в рахунок 
поставлених товарів/послуг за іншим 
договором N ___ від ___ ____________ 
____". 

Перехід на загальну систему 
оподаткування 

ДФС у листі від 04.05.2016 
№9975/6/99-99-15-02-02-15 вказала, що 
якщо в особи, що переходить зі 
спрощеної системи оподаткування на 
загальну систему оподаткування, на дату 
такого переходу загальна сума від 
здійснення операцій із постачання 
товарів/послуг, що підлягають 
обкладенню ПДВ, протягом останніх 
12-ти календарних місяців сукупно 
перевищувала 1 млн грн (у т.ч. 
включаючи період перебування на 
спрощеній системі оподаткування), така 
особа повинна не пізніше 10 числа 
першого календарного місяця, у якому 
здійснено перехід на загальну систему 
оподаткування, подати до 
контролюючого органу реєстраційну 
заяву платника ПДВ за формою № 1-
ПДВ та, відповідно, зареєструватися як 
платник ПДВ. 

Додаток 5 до декларації та ІПН з 
касового чеку 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» зазначили, що платник ПДВ, який 
здійснив придбання товарів/послуг, що 
підтверджується касовим чеком, який 
надає право на формування ПК, в 
колонці 2 «Постачальник (індивідуальний 

податковий номер)» таблиці 2 розділу II 
«Податковий кредит» додатку 5 до 
податкової декларації з ПДВ вказує ІПН 
постачальника – платника ПДВ, 
зазначений у такому касовому чеку. 
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Перейменування назви вулиць, міст, 
селищ, зміна поштових індексів тощо 

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» повідомили про те, що оскільки в 
результаті перейменування назви вулиці, 
міста, селища, зміни поштового індексу 
тощо вносяться зміни у відомості про 
місцезнаходження юридичної особи та 
місце проживання фізичної особи - 
підприємця, що містяться у ЄДР, то це є 
підставою для здійснення 
перереєстрації платника ПДВ шляхом 
подання реєстраційної заяви за 
формою 1-ПДВ з позначкою 
«Перереєстрація». 

Постачання в рамках МТД 

ДФС у листі від 31.05.2016 
№11814/6/99-99-15-02-02-15 вказала, що 
якщо постачальник придбає у платника 
ПДВ товари/послуги для використання у 
звільнених від оподаткування ПДВ 
операціях, зокрема для подальшого 
постачання у рамках виконання проекту 
МТД, то такий постачальник включає 
суму ПДВ, сплачену постачальнику таких 
товарів/послуг, до складу ПК та 
зобов’язаний визначити на підставі 
п.198.5 ПКУ ПЗ виходячи з ціни 
придбання таких товарів/послуг, а також 
скласти ПН та зареєструвати її у ЄРПН. 

Сплата ПЗ за УР 

ДФС у листі від 25.05.2016 
№11362/6/99-99-15-03-02-15 вказала, що 
сплата платником ПДВ податкових 
зобов’язань, визначених таким платником 
в УР, поданому за попередні звітні 
періоди, а також штрафних санкцій за 
заниження ПЗ може здійснюватись 
платником ПДВ: 

• безпосередньо з 
поточного рахунку такого платника до 
відповідного бюджету; 

• з електронного рахунку 
платника за його заявою, поданою у 
складі податкової декларації з ПДВ, у 
сумі, яка перевищує суму, що підлягає 

перерахуванню до бюджету відповідно до 
такої поданої декларації. 

Уточнення ПЗ та ПК по імпорту послуг  

В ресурсі «ЗІР» податківці 
вказали, що якщо за операцією з 
постачання послуги нерезидентом 
отримувачем послуги не складено 
податкову накладну та у податковій 
декларації з податку на додану вартість 
за відповідний звітний період не 
відображено податкове зобов’язання, то 
такий платник повинен скласти та 
зареєструвати в ЄРПН податкову 
накладну (за умови, що з дати здійснення 
операції не минуло 180 днів) та подати до 
контролюючого органу уточнюючий 
розрахунок, в якому задекларувати 
податкові зобовязання за такою 
операцією.  

У звітному періоді, в якому 
платник задекларував податкові 
зобов’язання з ПДВ за такою операцією 
шляхом подання уточнюючого 
розрахунку, у платника виникають 
підстави включити такі суми ПДВ до 
складу податкового кредиту на підставі 
зареєстрованої в ЄРПН податкової 
накладної,(за умови, якщо з дати її 
складення не минуло 365 календарних 
днів).  

За відсутності складеної та 
зареєстрованої у встановлений 
законодавством термін в ЄРПН 
податкової накладної, право на 
податковий кредит у оримувача послуги 
не виникає. 

Безоплатне забезпечення працівників 
спецхарчуванням (молоком) 

Податківці в ресурсі «ЗІР» 
вказали, що суми ПДВ, нараховані 
(сплачені) платником податку у зв’язку з 
придбанням спецхарчування, зокрема, 
молока, у разі обов’язкового 
забезпечення працівників 
спецхарчуванням, включаються до 
складу податкового кредиту за умови 
наявності відповідного документального 
підтвердження (податкові 
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накладні/розрахунки коригування до 
таких податкових накладних, 
зареєстровані в ЄРПН, митні декларації, 
інші документи, передбачені п. 201.11 ст. 
201 ПКУ). 

При цьому, якщо вартість 
зазначеного спецхарчування 
включається до вартості 
товарів/послуг, операції з постачання 
яких є об’єктом оподаткування та 
пов’язані з отриманням доходів, дані 
товари визнаються такими, що 
призначаються для 
використання/використані в 
господарській діяльності, і додаткового 
нарахування податкових зобов’язань за 
правилами, встановленими п.198.5 ст.198 
ПКУ, не здійснюється. 

Погашення податкового боргу з ПДВ, 
що виник у зв’язку з недостатністю 
коштів на рахунку в СЕА  

Контролюючий орган відмітив в 
ресурсі «ЗІР», що для погашення 
податкового боргу з ПДВ, що виник у 
зв’язку з недостатністю коштів на рахунку 
в системі електронного адміністрування 
ПДВ, платник податку повинен поповнити 
свій електронний рахунок в системі 
електронного адміністрування ПДВ. По 
мірі надходження коштів на електронний 
рахунок Казначейством такі кошти 
перераховуються до бюджету та 
зараховуються в рахунок погашення 
податкового боргу з ПДВ.  

Щодо можливості складання 
декількох податкових накладних 

ДФСУ в ресурсі «ЗІР» вказала, що 
податкова накладна складається окремо 
на кожне повне або часткове постачання 
товарів/послуг, а також на суму коштів, 
що надійшли на поточний рахунок як 
попередня оплата (аванс). Складання 
двох або більше податкових накладних у 
випадку отримання попередньої оплати 
товарів/послуг однією сумою або у разі 
одноразової поставки товарів/послуг не 
відповідає нормам ПКУ та не дає 
можливості ідентифікувати операції. 

У разі складання таких податкових 
накладних постачальником, покупець не 
має підстав для віднесення зазначених в 
них сум ПДВ до податкового кредиту, 
оскільки такі податкові накладні не 
відповідають первинним документам. 

ПДВ по касовому чеку, в якому сума 
отриманих товарів перевищує 200 
гривень 

В ресурсі «ЗІР» ДФСУ відмітила, 
що у разі відсутності податкової 
накладної платник податку не має права 
віднести до складу податкового кредиту 
ні всю суму ПДВ, ні її частину, вказану у 
касовому чеку, в якому загальна сума 
отриманих товарів/послуг перевищує 200 
гривень. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Доплати за роз’їзний характер роботи 

ДПІ у Шевченківському районі ГУ 
ДФС у м. Києві зазначила, що з метою 
обкладення ПДФО доплати до посадових 
окладів працівників за роз’їзний характер 
роботи у розмірах, передбачених 
трудовим або колективним договором, 
включаються до складу ЗП та 
оподатковуються у її складі ПДФО 
відповідно до пп.164.2.1 ПКУ за ставкою 
18 відсотків. 

Прийняття від підзвітного працівника 
касового чеку, який не містить 
реквізитів "Акцизний податок" 

В листі від 15.06.2016 N 
13388/6/99-99-14-03-03-15 ДФСУ 
нагадала, що касові чеки, які видаються 
споживачам палива на АЗС при продажу 
пального, можуть і не містити реквізиту 
"Акцизний податок" у разі їх друкування 
РРО, що включені до Державного 
реєстру раніше 11.03.2016р., однак вони 
є чинними і мають прийматися як 
документ, що підтверджує сплату за 
придбане пальне при звітуванні 
працівниками підприємства за витрачені 
готівкові кошти. 
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Враховуючи викладене, за умови 
підтвердження розрахунковими 
документами, сума витрат, понесена 
працівником на придбання пального, не 
включається до його загального 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу.  

Помилки в реквізитах ПН 

В ресурсі «ЗІР» ДФСУ вказала, що 
якщо допущені в реквізитах помилки 
дають можливість ідентифікувати 
здійснену операцію, її зміст, період, 
сторони та суму податкових зобов'язань, 
то у платника є підстави для включення 
сум ПДВ, зазначених у такій податковій 
накладній, до складу податкового кредиту 
того звітного періоду, в якому її було 
складено (у разі своєчасної реєстрації 
такої податкової накладної в ЄРПН), або 
того звітного періоду, в якому її було 
зареєстровано (у разі несвоєчасної 
реєстрації такої податкової накладної в 
ЄРПН), але не пізніше 365 календарних 
днів з дати її складання. 

Якщо допущені помилки не дають 
можливість ідентифікувати здійснену 
операцію, її зміст, період, сторони та суму 
податкових зобов'язань, то право на 
податковий кредит на підставі такої 
податкової накладної виникає лише після 
виправлення таких помилок шляхом 
складання до такої податкової накладної 
розрахунку коригування та реєстрації 
його в ЄРПН. Термін формування 
податкового кредиту по такій накладній 
не може бути пізніше 365 календарних 
днів з дати складання такої податкової 
накладної. 

Податковий кредит по товарам, які 
придбані до 01.07.2015 

Контролюючий орган у ресурсі 
«ЗІР» пояснив як у податковій звітності з 
ПДВ відображається операція з 
включення до складу податкового 
кредиту сум ПДВ з вартості 
товарів/послуг, необоротних активів, 
придбаних до 01.07.2015, які після 
01.07.2015 починають використовуватися 

повністю або частково в оподатковуваних 
операціях у межах господарської 
діяльності, у тому числі переведення 
невиробничих необоротних активів до 
складу виробничих необоротних активів. 

Так, ДФСУ вказала, що у 
податковій декларації з податку на 
додану вартість (далі - декларація) дані 
бухгалтерської довідки по вищевказаних 
операціях відображаються відповідно у 
рядках 10.1, 10.2 та 11.1, 11.2. 

При заповненні рядків 10.1 та/або 
10.2 подається додаток 5 до декларації 
(далі - додаток 5). 

У таблиці 2 "Операції з придбання 
з податком на додану вартість, які 
підлягають оподаткуванню за основною 
ставкою та ставкою 7%" розділу II 
"Податковий кредит" додатка 5 
зазначаються дані такої бухгалтерської 
довідки: 

у графі 2 "Постачальник 
(індивідуальний податковий номер)" 
зазначається індивідуальний податковий 
номер платника податку; 

у графі 3 "Податкова накладна, 
інший документ / період складання" - 
дата складання бухгалтерської довідки; 

у графі 5 - обсяг постачання (без 
податку на додану вартість); 

у графах 6 та 7 - відповідна ставка 
податку (20% чи 7%). 

Єдиний соціальний внесок 

Нові звіти 

ДФС повідомила, що з 01 липня 
2016 року звіти з  ЄСВ за звітний період 
"червень 2016 року" подаються за новою 
формою згідно з Порядком  формування 
та подання страхувальниками звіту щодо 
сум нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування, який затверджено наказом 
МФУ від 14.04.2015 №435 у редакції 
наказу МФУ від 11.04.2016 року №441. 

 



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

 

 
  

  

  8 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Червень 2016 

 

Щодо звільнення від штрафів 

Пунктом 35 підрозд. 10 розд. XX 
"Перехідні положення" ПКУ передбачено, 
що тимчасово, до 31 грудня 2016 року 
включно, платникам податків, обсяг 
доходів та/або операцій яких за 
попередній (звітний) рік складав менше 
20 млн. гривень, штрафні (фінансові) 
санкції, нараховані на суму податкового 
зобов'язання, яку платник податків 
сплатив без оскарження податкового 
повідомлення-рішення в терміни, 
визначені ПКУ, скасовуються протягом 10 
днів з дня сплати такого податкового 
зобов'язання у порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує 
державну фінансову політику. Зазначена 
норма не застосовується у разі 
повторного протягом року визначення 
контролюючим органом суми податкового 
зобов'язання з одного й того самого 
податку або збору. При цьому у разі 
скасування штрафної санкції відповідне 
сплачене податкове зобов'язання не 
підлягає подальшому оскарженню. 

В ресурсі ЗІР податківці звертають 
увагу, що єдиний внесок не входить до 
системи оподаткування, а тому п. 35 
підрозд. 10 розд. XX ПКУ не 
поширюється на скасування штрафних 
санкцій по єдиному внеску, визначених 
контролюючим органом. 

Акцизний податок  

Щодо реєстрації платником акцизного 
податку 

ДФС у листах від 27.05.2016 
№11723/6/99-99-15-03-03-15 та від 
15.06.2016 №13380/6/99-99-15-03-03-15 
вказала, що коли придбане Товариством 
пальне використовується виключно 
для власних потреб (у т.ч. у разі 
здійснення заправки по відомостях 
власних транспортних засобів за 
допомогою орендованого товариством 
ПЗП, який належить контрагенту), 
обов’язок реєструватися платником 

акцизного податку з реалізації 
пального згідно з пп.212.1.15 ПКУ не 
виникатиме, оскільки така операція не є 
реалізацією пального у розумінні абзацу 
другого пп.14.1.212 Кодексу. 

ІНШЕ 

Щодо пакету документів, що є 
підставою для купівлі/перерахування 
валюти для виплати дивідендів 
іноземному інвестору 

НБУ в листі від 15.06.2016 № 25-
0005/50847 повідомив, що замість 
довідки про сплачений нерезидентом в 
Україні податок на прибуток (доходи) 
банки можуть подавати такий пакет 
документів: 

- письмове повідомлення клієнта, 
що містить: найменування резидента, 
яким здійснюється на користь 
нерезидента виплата доходів із 
джерелом їх походження з України 
(найменування, код платника податку за 
ЄДРПОУ); повну назву нерезидента, яким 
одержується дохід; розрахунок сум 
прибутку (доходів), нарахованого 
(сплаченого) на користь нерезидента, із 
зазначенням періоду, у якому 
виплачувався дохід; сум утриманого з 
них податку на прибуток (доходи) 
нерезидента або надані нерезидентом 
документи в разі самостійного 
нарахування та сплати податку 
нерезидентом; 

- документальне підтвердження 
банку, який здійснює обслуговування 
фінансової операції, про сплату податку 
на прибуток (доходи) нерезидента 
(платіжне доручення, виписка, довідка 
тощо) або підтвердження іншого банку, 
через який сплачено податок на прибуток 
(доходи) нерезидента, отримане 
засобами електронної пошти 
Національного банку України; 

- копія належним чином 
легалізованої, перекладеної відповідно 
до законодавства України довідки (або її 
нотаріально засвідченої копії), яка 
підтверджує, що нерезидент є 
резидентом країни, із якою укладено 
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міжнародний договір України про 
уникнення подвійного оподаткування (у 
випадку звільнення (зменшення) від 
оподаткування прибутку (доходів) 
нерезидента). 

Зміна місця реєстрації при 
перейменуванні адреси 

Мін’юст у листі від 12.05.2016 
№16606/10776-0-3316/8 зауважив, що 
Законом України «Про засудження 
комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки» 
не визначено певного терміну для 
внесення змін щодо місцезнаходження 
юридичної особи, місця проживання 
фізичної особи у зв’язку зі зміною назви 
(перейменуванням) скверів, бульварів, 
вулиць, провулків, узвозів, проїздів, 
проспектів, площ, майданів, набережних, 
мостів, інших об’єктів топоніміки 
населених пунктів. 

Враховуючи вищезазначене, 
суб’єкти господарювання можуть 
вносити зміни щодо назви вулиці у 
загальному порядку при внесенні змін 
до своїх установчих документів, 
пов’язаних зі зміною складу своїх 
учасників (засновників, власників), 
структури управління тощо. 

Сплата земельного податку за землю, 
отриману як внесок до СК 

ДФС у ресурсі «ЗІР» повідомила, 
що юридична особа сплачує податок за 
земельну ділянку, внесену до статутного 
фонду юридичної особи її засновником, 
починаючи з дня виникнення права 
власності на таку ділянку, тобто з 
моменту державної реєстрації цих 
прав. 

РРО при розрахунках через інтернет 

ДФС у листі від 23.05.2016 
№5295/К/99-99-22-07-03-14 зазначила, 
що у разі якщо споживач, 
використовуючи мережу Інтернет, 

замовив товар і розрахунок за нього було 
здійснено з застосуванням платіжних 
систем Portmone, Liqpay та інших, СГ 
зобов’язаний видати розрахунковий 
документ встановленої форми (чек з 
РРО) та відповідним чином оформлений 
гарантійний талон. 

Оскільки споживач, 
використовуючи рекламні інтернет-
сторінки, лише обирає товар або послугу, 
то у разі використання при реалізації 
товарів (послуг) РРО у чеку зазначаються 
обов’язкові реквізити, у тому числі назва 
та код СГ, адреса магазину, що здійснив 
реалізацію, тощо, що дає змогу 
визначити, з ким проведено розрахунки 
за товари (послуги), та у разі виникнення 
потреби звернутися для обміну. 

Враховуючи вказане, СГ, що 
використовують рекламні інтернет-
сторінки для продажу товарів, робіт 
(послуг), реєструють РРО на загальних 
підставах за адресою розміщення таких 
магазинів, а у разі доставки власною 
кур’єрською службою можуть 
зареєструвати РРО на транспортний 
засіб, яким здійснюється доставка. 

Щодо розрахунку середньої ЗП 

Мінсоцполітики у листі від 
25.11.2015 №1531/13/84-15 повідомило, 
що якщо компенсація за невикористану 
відпустку була нарахована та з неї 
сплачено ЄСВ на попередньому місці 
роботи, а виплачена на новому місці 
роботи, то у разі настання страхового 
випадку в період перебування у трудових 
відносинах за новим місцем роботи при 
обчисленні середньої ЗП вона не 
враховується. 

Виплата фрахту експедитору 

ДФС у листі від 31.05.2016 
№11818/6/99-99-15-02-02-15 вказала, що 
у разі якщо відшкодування витрат на 
фрахтування транспортного засобу 
здійснюється не безпосередньо 
фрахтувальнику - нерезиденту, а 
експедитору, тобто по суті - агенту, 
який не є бенефіціарним власником 
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доходу, то такий платіж є іншими 
доходами, отриманими нерезидентом із 
джерелом їх походження з України, що 
оподатковуються в порядку, визначеному 
пп.141.4.2 ПКУ за ставкою 15 відсотків 
під час такої виплати. 

Пом’якшення від НБУ 

НБУ у Постанові від 07 червня 
2016 року №341 (діє з 15 червня 2016) 
встановив, зокрема, що банки та 
фінансові установи, які здійснюють обмін 
валют, відтепер можуть змінювати 
курси купівлі та продажу іноземної 
валюти протягом операційного 
(робочого) дня.  

У Постанові від 07 червня 2016 
року №342 (діє з 09 червня 2016 року до 
до 14 вересня 2016 року) НБУ продовжив 
дію норми про 90-денний строк 
розрахунків у сфері ЗЕД. 

 Обов’язковий продаж валюти 
тепер здійснюється у розмірі 65%. 

Заборона купівлі валюти для 
виплати дивідендів не поширюється на 
купівлю з метою повернення за кордон 
дивідендів за корпоративними 
правами/акціями за 2014 та 2015 роки 
(далі – Дивіденди) з 13 червня 2016 року 
в разі одночасного дотримання таких 
умов:  

- купівлю/перерахування 
іноземної валюти здійснює емітент 
корпоративних прав/акцій, за якими 
виплачуються Дивіденди, або 
депозитарна установа, що обслуговує 
рахунок у ЦП іноземного інвестора, або 
безпосередньо іноземний інвестор;  

- протягом календарного 
місяця особа здійснює 
купівлю/перерахування ІВ з метою 
повернення за кордон Дивідендів у 
межах загальної суми, що не може 
перевищувати більшого з двох 
наступних граничних значень  

- * 1 000 000 доларів США 
(еквівалент цієї суми в іншій ІВ за 
офіційним курсом гривні до ІВ, 
установленим НБУ на дату здійснення 
відповідної операції)  

- * або 10% від загального 
обсягу Дивідендів, що 
підлягають/підлягали поверненню за 
кордон такою особою. Якщо 10% від 
загального обсягу Дивідендів, що 
підлягають/підлягали поверненню за 
кордон такою особою, становить більше 
ніж 5 000 000 доларів США (еквівалент 
цієї суми в іншій ІВ за офіційним курсом 
гривні до ІВ, установленим НБУ на дату 
здійснення відповідної операції), то 
протягом календарного місяця така 
особа здійснює купівлю/перерахування ІВ 
з метою повернення за кордон Дивідендів 
у межах загальної суми, що не може 
перевищувати 5 000 000 доларів США 
(еквівалент цієї суми в іншій ІВ за 
офіційним курсом гривні до ІВ, 
установленим НБУ на дату здійснення 
відповідної операції);  

- купівля/перерахування ІВ 
здійснюється через один 
уповноважений банк (за вибором 
особи). 

Зміни до КЗПП 

12.06.2016 набрав чинності Закон 
України «Про внесення змін до Кодексу 
законів про працю України щодо 
випробування при прийнятті на роботу» 
від 17.05.2016  № 1367-VIII.         

Законом встановлено: 
- розширення кола осіб, для 

яких не встановлюється випробування 
під час прийняття на роботу.  

- до строку випробування не 
зараховуються дні, коли працівник 
фактично не працював, незалежно від 
причини. 

- у разі встановлення 
власником або вповноваженим ним 
органом невідповідності працівника 
займаній посаді, на яку його прийнято, 
або виконуваній роботі він має право 
протягом строку випробування звільнити 
такого працівника, письмово 
попередивши його про це за три дні. 
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Повторність застосування штрафних 
санкцій 

ДФСУ в листі від 14.06.2016 № 
6414/П/99-99-10-02-14 зазначила про 
можливість повторного застосування 
штрафної санкції у разі скасування 
податкового повідомлення – рішення у 
судовому порядку. Застосування санкції 
має здійснюватися виключно за умови 
наявності ознак складу податкового 
правопорушення. При цьому таке 
визначення суми грошового зобов’язання 
не буде вважатися повторним, оскільки 
скасування акта суб’єкта владних 
повноважень як способу захисту 
порушеного права позивача 
застосовується тоді, коли спірний акт не 
породжує жодних правових наслідків від 
моменту прийняття такого акта. 

Щодо здійснення оплати працівником 
підприємства власними готівковими 
коштами у розмірі 10 тис. грн 

ДФСУ в ресурсі «ЗІР» зазначає, 
що працівник підприємства, який за 
власні готівкові кошти придбаває 
товарно-матеріальні цінності (далі - ТМЦ) 
для потреб підприємства, отримає 
касовий чек, в якому буде зазначено 
назву підприємства (підприємця) - 
продавця товарів (послуг). 

Таким чином, операція з 
придбання ТМЦ за власні кошти на 
виробничі потреби в сумі понад 10 тис. 
грн є порушенням граничної суми 
готівкових розрахунків. 

Визнання операцій із суб’єктами 
території ВЕЗ "Крим" 
контрольованими 

В листі від 09.06.2016 
N12681/6/99-99-15-02-02-15 ДФСУ 
нагадала, що починаючи з 01.01.2015 
операції, у яких однією із сторін 
виступають фізичні чи юридичні особи, 
які мають податкову адресу на території 
ВЕЗ "Крим", визнаються 
контрольованими за умови, що 
контрагент - фізична чи юридична особа 

визнається пов’язаною з платником 
податків згідно з пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 
14 Кодексу, або зазначена фізична чи 
юридична особа є комісіонером за 
договором зовнішньоекономічної 
діяльності з продажу товарів, при цьому 
господарські операції платника податків з 
ним досягають граничної межі згідно з 
пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 
Кодексу та річний дохід платника 
податків від будь-якої діяльності, 
визначений за правилами 
бухгалтерського обліку, перевищує 50 
мільйонів гривень (за вирахуванням 
непрямих податків) за відповідний 
податковий (звітний) рік. 

В умовах дії положень ПКУ до 
01.01.2015 операції, здійснені з особами, 
які мали податкову адресу на території 
ВЕЗ "Крим" та досягли вартісного 
критерію, визначеного пп. 39.2.1.4 п. 39.2 
ст. 39 Кодексу, підпадали під визначення 
контрольованих, незалежно від того, чи 
мала така особа пов’язаність, чи ні. 

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 
відповідних коригувань ПЗ та ПК з ПДВ у 
разі збільшення чи зменшення суми. 
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