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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо оподаткування виплат 
нерезиденту за виробництво та/або 
розповсюдження реклами 

ДФС у листі від №13467/6/99-99-
15-02-02-15 від 16.06.2016 нагадала, що 
правила міжнародних договорів у частині 
зменшення (звільнення) суми податку на 
доходи нерезидентів не застосовуються 
до виплат нерезиденту за послуги з 
виробництва та/або розповсюдження 
реклами, оскільки такі виплати 
оподатковуються за рахунок резидента, 
що їх здійснює. 

Сплачений податок включається 
до витрат резидента за правилами 
бухгалтерського обліку. 

ПКУ не передбачено різниць для 
коригування фінансового результату до 
оподаткування на суму сплаченого 
податку у разі здійснення виплат 
нерезиденту за виробництво та/або 
розповсюдження реклами.         

Щодо врахування кредит-ноти при 
визначенні вартісного критерію 
контрольованої операції 

ДФС у ресурсі «ЗІР» зазначила, 
що якщо кредит-нота змінює визначену 
договором з нерезидентом вартість 
поставлених товарів, то при визначенні 
вартісного критерію контрольованих 
операцій обсяг контрольованих операцій 

обраховується за договірною 
(контрактною) ціною такого товару з 
урахуванням змін згідно з наданою 
нерезидентом кредит-нотою. 

Щодо визнання операції 
контрольованою, якщо банківський 
рахунок нерезидента відкрито у 
офшорній зоні 

ДФС у листі від 04.07.2016 
N14491/6/99-99-15-02-02-15 вказала, що 
якщо нерезидент зареєстрований у 
державі (на території), що не включена 
до переліку держав (територій), 
затвердженого КМУ, та обсяг 
господарських операцій з цим 
нерезидентом перевищує 5 млн. грн. (за 
вирахуванням непрямих податків) за 
відповідний податковий (звітний) рік, то 
операції з ним не підпадають під 
визначення контрольованих у разі якщо 
нерезидент не є пов'язаною особою з 
резидентом, незалежно від того, в якій 
країні (території) відкрито банківський 
рахунок такого нерезидента. 

Щодо заповнення Звіту про 
контрольовані операції 

ДФСУ в ресурсі «ЗІР» роз’яснила, 
що при розкритті інформації за кодом 
пов'язаності «502» у графах «Розмір 
володіння», «Володіння: 
безпосереднє/опосередковане» 
проставляється цифрове значення 
розміру володіння корпоративними 
правами у відсотках із точністю до 
другого знаку після коми. У разі 
опосередкованого володіння 
зазначається інформація про усіх осіб, 
через яких здійснюється опосередковане 
володіння корпоративними правами 
платника податків, який здійснює 
контрольовані операції. 

Податок на додану вартість 

Щодо зазначення в ПН коду УКТ ЗЕД 
товарів, вироблених в Україні  
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ДФС у листі від 23.06.2016 
№13855/6/99-99-15-03-02-15 вказала, що  
зазначення постачальником у графі 4 ПН,  
коду УКТ ЗЕД товару, виробленого в 
Україні та який не є підакцизним товаром, 
за умови, що таке зазначення коду УКТ 
ЗЕД не заважає ідентифікувати операцію 
з постачання товару та її сторони, 
відповідно до п.201.10 ПКУ не може бути 
єдиною підставою для виключення сум 
ПДВ, зазначених у такій податковій 
накладній, зі складу податкового кредиту 
покупця - платника податку. 

Щодо заповнення рядка 
«Постачальник (продавець)» ПН 
іноземною мовою при отриманні на 
митній території України послуг від 
нерезидента   

ДФС у ресурсі «ЗІР» зазначила, 
що покупець - платник ПДВ у разі 
отримання на митній території України 
послуг від нерезидента, ПН повинен 
заповнювати державною мовою. При 
цьому, у разі неможливого перекладу 
платником ПДВ з іноземної мови на 
державну мову найменування 
нерезидента, в такій ПН заповнення 
рядка «Постачальник (продавець)» 
допускається без перекладу на державну 
мову. 

Щодо коригування ПЗ, якщо замовник 
відмовився підписувати акт виконаних 
робіт   

ДФС у ресурсі «ЗІР» роз’яснила, 
що якщо виконавець, який не застосовує 
касовий метод, за операцією з виконання 
робіт за договором підряду на дату 
оформлення акта, в якому він зазначив 
про відмову у підписанні такого акта 
замовником, нарахував податкові 
зобов'язання та склав ПН (за правилом 
«першої події»), то відкоригувати ПЗ, 
нараховані на підставі такої ПН, можливо 
у разі визнання судом такого акта 
недійсним шляхом оформлення 
розрахунку коригування до неї та 
реєстрації його в ЄРПН покупцем 
(замовником). 

Щодо включення до ПК сум ПДВ на 
підставі ПН, з дати складання якої не 
минуло 1095 днів  

Контролюючі органи у ресурсі 
«ЗІР» повідомив наступне.  

Належним чином складена та 
зареєстрована в ЄРПН ПН, яка не була 
включена до складу ПК в податковому 
періоді її складання та з дати складання 
якої не минуло 365 днів, може бути 
включена до складу ПК в наступних 
звітних періодах протягом 365 
календарних днів з дати її складання 
шляхом відображення сум податку у 
розд. II «Податковий кредит» 
податкової декларації з ПДВ. 

Якщо сума ПДВ відображена у 
податковій накладній, яка була вчасно 
зареєстрована в ЄРПН та з дати 
складання якої не минуло 1095 днів, не 
була включена до ПК протягом 365 
календарних днів, платник податку 
може включити таку суму ПДВ до 
податкового кредиту шляхом подання 
уточнюючого розрахунку податкових 
зобов'язань з ПДВ у зв'язку з 
виправленням самостійно виявлених 
помилок. 

Включення до ПК суми ПДВ по   
електронному транспортному квитку, 
форма якого встановлена 
міжнародними стандартами  

В ресурсі «ЗІР» податківці 
вказали, що якщо форма транспортного 
квитка відповідає вимогам міжнародних 
стандартів, відповідно до яких не 
передбачається наявність в квитках ІПН, 
такі квитки є підставою для нарахування 
податкового кредиту без отримання 
податкової накладної, але за умови, що 
даний документ містить інформацію про 
нараховану суму ПДВ.  

Щодо особливостей заповнення 
розрахунку коригування  

ДФСУ в ресурсі «ЗІР» зазначила, 
що у разі зміни номенклатури 
товарів/послуг у РК у графі 7 «Зміна 
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кількості, об'єму, обсягу (-) (+)» в одному 
рядку зі знаком "-" зазначають 
номенклатуру товару/послуги, яка 
підлягає зміні, а в другому рядку 
вказують зі знаком "+" змінену 
номенклатуру товару/послуги. 

В РК в Розділі Б графа 1 «N з/п 
рядка податкової накладної, що 
коригується»  заповнюється двічі по 
кожному з рядків, які змінюють 
номенклатуру, та відповідає графі 1 «N 
з/п» рядка ПН, що коригується. 

Застосування умовних ІПН 
"600000000000" та "400000000000" в 
зведених ПН  

Контролюючий орган в ресурсі 
«ЗІР» роз’яснив коли слід застосовувати 
умовний ІПН "600000000000", а коли 
"400000000000".    

Умовний ІПН "600000000000", 
зазначається при складанні зведеної 
податкової накладної за 
товарами/послугами, необоротними 
активами, придбаними у звітному 
(податковому) періоді для використання 
в неоподатковуваних операціях. 

Умовний ІПН "400000000000",  
зазначається у разі складання податкової 
накладної за товарами (послугами), які 
були придбані у попередніх звітних 
(податкових) періодах для 
використання в оподатковуваних 
операціях, та які у звітному 
(податковому) періоді починають 
використовуватися в 
неоподатковуваних операціях. 

Щодо коригування податкових 
зобов’язань з ПДВ при поверненні 
товарів, якщо ПН, складена 
постачальником на суму отриманого 
авансового платежу, не була 
зареєстрована в ЄРПН  

ДФС у листі від 23.06.2016 
N13858/6/99-99-15-03-02-15 прийшла до 
висновку, що якщо РК складається 
постачальником (продавцем) 
товарів/послуг до ПН, відомості якої не 
внесено до ЄРПН, такий розрахунок 

коригування реєструється в ЄРПН після 
реєстрації такої податкової накладної. 

Якщо ПН, що підлягала 
обов'язковій реєстрації в ЄРПН 
платником податку - постачальником 
(продавцем) товарів/послуг, та не була 
ним зареєстрована у встановлений 
законодавством термін (протягом 180 
календарних днів), то така ПН надалі не 
може бути зареєстрована в ЄРПН. При 
цьому РК до такої податкової накладної 
також не може бути зареєстрований в 
ЄРПН, а нараховані платником податку - 
постачальником (продавцем) 
товарів/послуг податкові зобов'язання з 
ПДВ відповідно не можуть бути зменшені. 

Штраф за порушення граничних 
термінів реєстрації в Єдиному реєстрі 
податкових накладних розрахунку 
коригування до податкової накладної 

ДФСУ в ресурсі «ЗІР» розглянула 
наступну ситуацію.  

У разі зменшення суми 
компенсації вартості товарів/послуг РК, 
складений постачальником, підлягає 
реєстрації в ЄРПН отримувачем 
(покупцем) товарів/послуг. При цьому 
постачальник надіслав покупцю РК після 
закінчення граничного терміну його 
реєстрації. 

В цій ситуації штрафні санкції за 
порушення граничних термінів реєстрації 
в ЄРПН РК застосовуються 
контролюючими органами в порядку та 
розмірах, передбачених ст.1201 ПКУ, до 
особи, на яку покладено обов'язок щодо 
такої реєстрації (до покупця), незалежно 
від причин, які призвели до порушення. 

Щодо коригування ПК при збільшенні/ 
зменшенні митної вартості товарів, які 
ввозяться на митну територію України 
у митному режимі імпорту 

ДФСУ в ресурсі «ЗІР» зазначила, 
що у випадку, коли після митного 
оформлення товарів, поміщених у митний 
режим імпорту, змінюється величина 
митної вартості цих товарів (зменшення 
митної вартості за рішенням суду або 
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контролюючим органом прийнято 
рішення про коригування (зменшення) 
заявленої митної вартості товарів), 
коригування податкового кредиту, що 
проводиться у зв'язку зі зміною митної 
вартості товарів, на дату набуття рішення 
суду законної сили або на дату прийняття 
відповідного рішення, відображається на 
підставі аркуша коригування до митної 
декларації у рядку 11.1 чи 11.2 (в 
залежності від ставки) декларації зі 
знаком «мінус». 

Якщо контролюючим органом 
прийнято рішення про коригування 
(збільшення) заявленої митної вартості 
товарів, то коригування податкового 
кредиту, що проводиться у зв'язку зі 
зміною митної вартості товарів, 
відображається у рядку 11.1 чи 11.2 (в 
залежності від ставки податку) декларації 
на дату сплати ПДВ на підставі аркуша 
коригування до митної декларації. 

Щодо відображення в декларації з 
ПДВ та додатку 1 коригування обсягів 
придбання без ПДВ і за нульовою 
ставкою 

ДФСУ в ресурсі «ЗІР» вказала, що 
коригування податкового кредиту 
відображається у рядку 12 декларації. 

При заповненні рядка 12 
обов'язковим є подання додатка 1 
«Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)», 
що заповнюється в розрізі контрагентів. 

За формою додатка 1 коригування 
ПК згідно зі ст.192 ПКУ відображається у 
таблиці 2 додатка 1. При цьому, виходячи 
зі змісту таблиці 2, відображенню 
підлягають лише операції з придбання з 
ПДВ, які підлягають оподаткуванню за 
основною ставкою та ставкою 7 %.  

Отже, коригування обсягів 
придбання без ПДВ і за ставкою 0% 
відображенню у декларації не 
підлягають. 

Щодо відображення у податковій 
декларації з ПДВ залишку від'ємного 
значення податку, що зараховується 
до складу ПК наступного звітного 

(податкового) періоду, до повного 
його погашення, у разі якщо з дати 
його виникнення минуло 1095 днів 

ДФСУ в ресурсі «ЗІР» зауважила, 
що незалежно від того, чи минуло 1095 
днів з дати виникнення ПК, оплачений 
залишок від'ємного значення ПДВ, що 
зараховується до складу податкового 
кредиту наступного звітного 
(податкового) періоду, відображається в 
податковій декларації з ПДВ до повного 
його погашення.  

Щодо порядку включення заяв про 
повернення суми бюджетного 
відшкодування ПДВ до «Реєстрів заяв 
про повернення суми бюджетного 
відшкодування ПДВ» 

ДФСУ в ресурсі «ЗІР» вказала, що 
при поданні заяв платників ПДВ про 
повернення суми бюджетного 
відшкодування ПДВ такі заяви 
потрапляють до Реєстру за формою 
згідно з додатком 1 (далі - Реєстр 1). 

За результатами автоматизованої 
перевірки виявляються платники ПДВ, 
що не відповідають критеріям, 
визначеним п.200.19 ПКУ, у зв'язку з чим 
таким платникам територіальними 
органами ДФС направляються рішення 
про таку невідповідність. 

Попередньо включені заяви до 
Реєстру 1 таких платників виключаються 
із вказаного реєстру та включаються до 
Реєстру за формою згідно з додатком 2 
(Реєстру 2). 

Щодо зарахування сум бюджетного 
відшкодування ПДВ в рахунок сплати 
грошових зобов'язань з податку на 
прибуток 

ГУ ДФС у Харківській області в 
листі від 13.07.2016 №4009/10/20-40-12-
02-16 зазначила, що оскільки податок на 
прибуток підприємств розподіляється 
пропорційно між державним та місцевим 
бюджетами, крім податку на прибуток 
підприємств державної власності, що 
зараховується до загального фонду 
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державного бюджету в повному обсязі, то 
суми ПДВ, що підлягають бюджетному 
відшкодуванню, не можуть бути 
зараховані в рахунок сплати грошових 
зобов'язань або погашення податкового 
боргу по податку на прибуток 
підприємств, крім підприємств державної 
власності. 

Касовий метод: чи можна складати 
зведену ПН при здійсненні операцій з 
поставки товарів/послуг, постачання 
яких має безперервний або ритмічний 
характер 

В ресурсі «ЗІР» ДФСУ відмітила, 
що оскільки особи, які застосовують 
касовий метод визначення податкових 
зобов'язань, складають податкову 
накладну на дату надходження коштів на 
банківський рахунок (у касу) платника 
ПДВ або дату отримання інших видів 
компенсацій вартості поставлених (або 
тих, що підлягають поставці) ним товарів, 
то підстав для складення зведеної 
податкової накладної такі особи не 
мають. 

Касовий метод: податковий кредит за 
ПН, з дати складання яких минуло 
більше 1095 днів 

ДФСУ в ресурсі «ЗІР» вказала, що 
платник ПДВ, який застосовує касовий 
метод, при погашенні кредиторської 
заборгованості за придбані 
товари/послуги шляхом проведення 
розрахунків з постачальниками має право 
протягом 60 календарних днів з дати 
списання коштів з банківського рахунка 
віднести до складу податкового кредиту 
суми ПДВ за податковими накладними, 
що були отримані ним при придбанні 
товарів/послуг у минулих роках, 
включаючи випадки, коли з дати 
складання таких накладних минуло 
більше 1095 днів. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Сплата ПДФО за місцем розташування 
орендованих приміщень  

ДФС у листі від 04.07.2016 
№14496/6/99-95-42-02-16 зазначила, що 
ПДФО підлягає сплаті до відповідного 
місцевого бюджету за 
місцезнаходженням (розташуванням) 
власних або орендованих приміщень 
(будівель) в різних регіонах України, в 
яких працюють наймані працівники такого 
суб’єкта господарювання, незважаючи на 
відсутність у такого суб’єкта 
господарювання відокремлених 
структурних підрозділів. 

ІНШЕ 

Подовжено  граничний строк 
повернення валютної виручки до  120 
днів з 29.07.2016 

НБУ затвердив Постанову від 
28.07.2016 №361, якою дещо пом'якшив 
валютні обмеження, зокрема: 

• подовжено граничний строк для 
розрахунків за операціями з експорту та 
імпорту товарів з 90 днів до 120 днів; 

• полегшено умови для здійснення 
платежів за імпортними контрактами 
клієнтів, у тому числі авансових платежів: 
акредитивна форма розрахунків 
розповсюджуватиметься на платежі на 
суму понад 1 млн. дол. США; 

• банкам надано можливість за 
певних умов купувати іноземну валюту 
при погашенні ОВДП з індексованою 
вартістю. 

Документ набрав чинності 
29.07.2016 та діятиме до 14.09.2016 
включно. 

Облікова ставка НБУ знизилась до 
15,5% з 29.07.2016 

Правління НБУ рішенням від 
28.07.2016 №172-рш затвердило розмір 
облікової ставки на рівні 15,5%. 
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Нагадаємо, попереднє значення 
ставки становило 16,5% з 24.06.2016.  

Затверджений Порядок розрахунку 
податку на прибуток нерезидентів, які 
провадять діяльність на території 
України через постійне 
представництво 

Мінфін наказом від 13.06.2016 
№544 затвердив: 

• Порядок розрахунку податку на 
прибуток нерезидентів, які провадять 
діяльність на території України через 
постійне представництво; 

• форму Розрахунку податку на 
прибуток нерезидента, який провадить 
діяльність на території України через 
постійне представництво, на підставі 
складення окремого балансу фінансово-
господарської діяльності; 

• форму Розрахунку податку на 
прибуток постійного представництва 
нерезидента, визначеного шляхом 
застосування до суми отриманого доходу 
коефіцієнта 0,7. 

Наказ набрав чинності 29.07.2016. 

Щодо оподаткування доходів, 
отриманих нерезидентом - 
бенефіціарним (фактичним) 
отримувачем (власником) доходу 
через податкового агента 

ДФС у листі від 05.07.2016 
N14652/6/99-99-15-02-02-15 повідомила, 
що якщо платіж бенефіціарному 
(фактичному) отримувачу (власнику) 
доходу сплачується через агента, то до 
такого платежу не застосовуються 
положення міжнародних договорів у 
частині звільнення від оподаткування або 
застосування пониженої ставки податку і 
такий платіж оподатковується за ставкою 
15% під час такої виплати. 

Щодо штрафних санкцій при виплаті 
доходу нерезиденту без утримання та 
сплати податку на доходи нерезидента 

В ресурсі «ЗІР» ДФСУ зазначила, 
що при неутриманні та/або несплаті 

(неперерахуванні) до бюджету одночасно 
з виплатою доходів нерезиденту податку 
з доходів із джерелом їх походження з 
України до платників застосовується 
відповідальність у вигляді штрафів, 
передбачених ст.127 ПКУ (25% від суми 
несплаченого податку), та нараховується 
пеня відповідно до ст.129 ПКУ (120% 
облікової ставки НБУ) у разі несвоєчасної 
сплати податку. 

Щодо помилок у реєстрах МД 

В ресурсі «ЗІР» ДФСУ вказала, що 
у разі виявлення помилок у реєстрах МД, 
наданих до НБУ, платнику необхідно: 

 звернутись до митниці, в якій 
здійснювалося митне оформлення 
товарів, для внесення змін до МД на 
бланку єдиного адміністративного 
документа шляхом оформлення аркуша 
коригування; 

 в інших випадках - до ДФСУ за 
адресою: 04655, м. Київ, Львівська пл. 8. 

Щодо застосування терміну позовної 
давності (1095 днів) для нарахування 
пені за порушення резидентами 
строків розрахунків у сфері ЗЕД  

В ресурсі «ЗІР» ДФСУ повідомила, 
що застосування контролюючими 
органами санкцій за порушення 
законодавства у сфері ЗЕД, в тому числі 
нарахування пені за порушення строків 
розрахунків, здійснюється з урахуванням 
терміну позовної давності (1095 днів). 

Щодо запитів контролюючих органів 

ДФС у листі від 21.06.2016 
N13614/6/99-99-14-03-03-15 зазначила, 
що за наслідками аналізу податкової 
інформації, що отримана та міститься у 
базах даних органу ДФС, останній 
виявляє факти, які свідчать про 
порушення платником податків 
законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи, і 
надсилає платнику запит щодо такої 
інформації із дотриманням вимог п.73.3 
ПКУ. 
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У разі коли запит складено з 
порушенням вимог, викладених в 
абзацах першому та другому п.73.3 ПКУ 
(не зазначені підстави для надіслання 
запиту із зазначенням інформації, яка це 
підтверджує; чи перелік інформації, яка 
запитується, чи перелік документів, які 
пропонується надати), платник податків 
звільняється від обов'язку надавати 
відповідь на такий запит. 

Початок кримінального провадження у 
справі про порушення вимог 
податкового та валютного 
законодавства 

ДФС Наказом від 18.07.2016 №633 
внесла зміни до «Методичних 
рекомендацій щодо порядку взаємодії 
між підрозділами органів державної 
фіскальної служби при організації, 
проведенні та реалізації матеріалів 
перевірок платників податків».  

Раніше слідчі мали право 
розпочинати кримінальні провадження на 
підставі результатів податкових перевірок 
навіть якщо вони знаходилися на 
оскарженні в судах. Відтепер ця 
суперечлива норма врегульована: 
кримінальне провадження 
розпочинається протягом 20 робочих 
днів, наступних за днем узгодження 
прийнятих за результатами перевірок 
податкових повідомлень-рішень. 

Щодо перереєстрації РРО при 
перейменуванні вулиці чи інших 
географічних назв  

В листі від 12.07.2016 
N14999/6/99-99-11-02-02-15 ДФСУ 
нагадала, що якщо органами виконавчої 
влади чи місцевого самоврядування 
прийнято рішення про перейменування 
вулиці чи інших географічних назв, 
внаслідок чого змінюється адреса 
господарської одиниці, власник, орендар 
відповідного приміщення має привести 
свої установчі документи, документи на 
господарську одиницю та інші документи 
у відповідність до закону. 

У разі зміни даних щодо суб'єкта 
господарювання, які зазначаються в 
реєстраційному посвідченні (в т.ч. адреси 
СГ), суб'єкт господарювання протягом 5 
робочих днів, що настають за днем, 
коли виникли зміни в установчих 
документах чи інших документах на 
господарську одиницю, подає до органу 
ДФС за місцем реєстрації РРО 
реєстраційну заяву з позначкою 
«Перереєстрація» із зазначенням 
причини перереєстрації та реєстраційне 
посвідчення. 

Щодо порядку обчислення середнього 
заробітку мобілізованим працівникам, 
що продовжують службу за 
контрактом  

В листі від 07.07.2016 №888/13/84-
16 Мінсоцполітики вказало, що за 
працівниками, які були призвані під час 
мобілізації та які підлягають звільненню з 
військової служби у зв'язку з 
оголошенням демобілізації, але 
продовжують військову службу за 
контрактом зберігаються місце роботи, 
посада і середній заробіток на 
підприємстві, в установі, організації, 
незалежно від підпорядкування та форми 
власності та у ФОП, у яких вони 
працювали на час призову. 

Якщо працівник, якого було 
призвано під час мобілізації, на 
особливий період, був звільнений з 
військової служби і через певний 
проміжок часу уклав контракт на 
продовження військової служби, то 
роботодавець має розраховувати новий 
середній заробіток з урахуванням 
положень Порядку обчислення середньої 
заробітної плати, 
затвердженого постановою КМУ від 
08.02.1995 №100. 

Щодо залучення транспортних засобів 
під час мобілізації  

Мінінфраструктури в листі від 
03.02.2015 №1169/25/10-15 повідомило, 
що залучення транспортних засобів під 
час мобілізації здійснюється військовими 
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комісаріатами на підставі рішень 
місцевих державних адміністрацій, які 
оформлюються відповідними 
розпорядженнями. 

Приймання-передача транспорт-
них засобів, залучених під час мобілізації, 
та їх повернення після оголошення 
демобілізації здійснюються на підставі 
актів приймання-передачі за формою, 
затвердженою постановою КМУ від 
31.10.2012 N998. 

Повернення транспортних засобів 
власнику здійснюється протягом 30 
календарних днів з моменту оголошення 
демобілізації. 

Щодо укладання договору про 
матеріальну відповідальність з 
директором  

Мінсоцполітики в листі від 
13.02.2015 №149/13/84-15 зазначило, що  
Довідник кваліфікаційних характеристик 
професій працівників, затверджений 
наказом Мінпраці від 29.12.2004 N336, не 
передбачає укладання договору про 
матеріальну відповідальність з 
директором. 

 Проте, якщо директору в 
установленому порядку (відповідно до 
робочої інструкції, наказу, 
розпорядження) передбачається 
збільшення обсягу робіт видами робіт, 
пов'язаними зі збереженням, обробкою, 
продажем (відпуском), перевезенням або 
застосуванням у процесі виробництва 
довірених працівникам цінностей, то з 
ним може бути укладений договір, 
відповідно до якого працівник несе 
матеріальну відповідальність. 
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