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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Затверджено зміни до Декларації з 
податку на прибуток 

Мінфін наказом від 08.07.2016р. 
№585 затвердив зміни до форми 
Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств. 

З огляду на норми п.46.6 ПКУ, 
форма почне застосовуватися із звітності 
за 2016 рік. 

Як враховується щорічне 5% обмеження 
для списання відсотків в наступному 
звітному періоді 

ДФСУ в листі від 18.07.2016 
№15386/6/99-99-15-02-02-15 зауважила, що 
відсотки, які перевищують обмеження, 
встановлені п.140.2 ПКУ, можуть бути 
враховані в зменшення фінансового 
результату майбутніх звітних податкових 
періодів. 

Для цього сума таких відсотків 
щорічно зменшується на 5%. При цьому 
вказана сума, а також сума відсотків 
нарахованих на користь пов’язаних осіб-
нерезидентів, наприклад в 2016 році, не 
повинна перевищувати обмеження, 
встановлені п.140.2 ПКУ, а саме суму, яка 
складає 50% суми фінансового результату 
до оподаткування, фінансових витрат та 
суми амортизаційних відрахувань за 
даними фінансової звітності звітного 
податкового періоду. 

Якщо відсотки, нараховані на 
користь пов’язаних осіб-нерезидентів, 
збільшені на суму неврахованих відсотків 
станом на початок такого року та 
зменшених на 5% не перевищують 
обмеження, визначені п.140.2 ПКУ, то сума 
таких несписаних відсотків, станом на 
початок року, зменшена на 5% 
враховується в зменшення фінансового 
результату до оподаткування в податковій 

декларації з податку на прибуток 
підприємства такого звітного періоду.  

Платник податків не має права 
надалі враховувати 5% залишок сум 
відсотків минулих періодів в майбутніх 
звітних періодах. 

Щодо амортизації витрат на поліпшення 
об’єкта основних засобів 

ДФС у листі від 15.07.2016р. 
№15294/6/99-99-15-02-02-15 вказала на те, 
що розрахунок амортизації основних 
засобів або нематеріальних активів 
здійснюється відповідно до НП(С)БО або 
МСФЗ з урахуванням обмежень, 
встановлених пп.14.1.138 ПКУ, пп.138.3.2 – 
138.3.4 ПКУ.  

При такому розрахунку 
застосовуються методи нарахування 
амортизації, передбачені НП(С)БО, крім 
«виробничого» методу (п.п.138.3.1 ПКУ) 

Розділом ІІІ «Податок на прибуток 
підприємств» Кодексу не передбачено 
особливостей з обліку поліпшень основних 
засобів, отже такі операції відображаються 
згідно з правилами бухгалтерського обліку. 

Оподаткування операції з відступлення 
права вимоги за грошові кошти з 
дисконтом 

ДФС у своєму листі від 15.07.2016 
№15298/6/99-99-15-03-02-15 нагадала 
порядок оподаткування операцій з 
відступлення права вимоги за грошові 
кошти з дисконтом.  

Так, операція з передачі 
(відступлення) боргових зобов’язань в 
обмін на грошові кошти (у т.ч. з дисконтом) 
не є об’єктом оподаткування ПДВ.  

Також Податковим кодексом України 
не передбачено різниць для операції з 
відступлення права вимоги, на які б 
коригувався фінансовий результат до 
оподаткування.  

Тобто, таку операцію відображають 
згідно з правилами бухгалтерського обліку. 

Чи виникають коригуючі різниці якщо 
актив коштує менше 6 тис. грн. 
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Податківці в листі від 18.07.2016 
№15389/6/99-99-15-02-02-15 нагадали, що 
в податковому обліку, на відміну від правил 
бухгалтерського, до основних засобів 
відносяться активи вартістю більше 6тис. 
грн. та строком корисного використання 
більше одного року (пп.14.1.138 ПКУ). 

Якщо строк корисного використання 
(експлуатації) активу складає більше 
одного року (або операційного циклу, якщо 
він більше за один рік), але вартість активу 
складає менше 6тис. грн., то такий актив в 
податковому обліку не визнається 
основним засобом, та платник не формує 
різниці визначені п.138 ПКУ, за таким 
активом.  

Контролюючий орган зауважив, що 
нормативним документом, який 
регламентує облік основних засобів, а 
також їх відображення в міжнародній 
звітності, є МСФО 16 «Основні засоби» від 
01.01.2014рю, відповідно до якого при 
визначенні об’єкту основних засобів не 
використовується вартісний критерій, 
передбачено групування основних засобів 
за класами відповідно обліковій політиці 
підприємства та відсутнє поняття відносно 
малоцінних необоротних матеріальних 
активів. 

Як заповнюються рядки 1.1.1 та 1.2.1 АМ 
додатка РІ та додаток АМ в частині 
МНМА 

ДФСУ в ресурсі ЗІР нагадує, що 
оскільки малоцінні необоротні матеріальні 
активи не належать до основних засобів, то 
різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 
ПКУ, за такими активами не виникають. 

Таким чином, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 
АМ додатка РІ зазначаються різниці, які 
виникають при нарахуванні амортизації 
необоротних активів без врахування 
амортизації малоцінних необоротних 
матеріальних активів. 

Податок на додану вартість 

Звітність з ПДВ за серпень 2016 року 

ДФС України у листі від 22.07.2016р. 
№24830/7/99-99-15-03-02-17 нагадує, що 
подання декларації з ПДВ, яка враховує 
зміни, внесені з 1 липня 2016 року наказом 
Мінфіну від 25.05.2016р. №503, вперше має 
здійснюватися:  

- за звітний період серпень 2016 
року (граничний термін подання - 
20.09.2016 р.),  

- IV квартал 2016 року (граничний 
термін подання 10.02.2017 р.).  

Додатково роз'яснено зміни, що 
відбулися у новій формі декларації. 
Зокрема:  

1) у додатку 5 (Д5) до декларації з 
ПДВ з таблиці 1 виключені рядки 
«300000000000» та «500000000000» та з 
таблиці 2 - рядок «усього за основною 
ставкою та ставкою 7 %»; 

2) викладено у новій редакції 
примітку «*» додатка 9 (Д9) до декларації з 
ПДВ (пункт 2 Змін до наказу N 21), а саме: 
«* Дванадцять попередніх послідовних 
звітних (податкових) періодів сукупно. Для 
новоствореного платника - звітний 
податковий період»;  

3) у додатку 10 (Д10) у рядку 11.1 
таблиці 2 слово та цифру «таблиці 1» 
змінено на слово та цифру «таблиці 2», а у 
рядку 11.1 таблиці 3 слово та цифру 
«таблиці 1» змінено словом та цифрою 
«таблиці 3» (пункт 3 Змін до наказу N21).  

4) викладено в новій редакції 
додатки 2 (Д2) та 3 (Д3) до декларації з 
ПДВ; 

5) нова редакція вказаних додатків 
передбачає спрощення порядку 
заповнення звітності та розшифровку 
від’ємного значення різниці між 
податковими зобов’язаннями і податковим 
кредитом в розрізі постачальників тільки у 
тій частині такого від’ємного значення, яка 
задекларована платником податку до 
бюджетного відшкодування. Така 
деталізація здійснюється в таблиці 2 
«Розшифровка суми податку, фактично 
сплаченої у попередніх та звітному 
(податкових) періодах постачальникам 
товарів/послуг або до Державного бюджету 
України» додатка 3 (Д3) до декларації.  
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Деталізація від’ємного значення 
різниці між податковими зобов’язаннями і 
податковим кредитом, яка переноситься до 
складу податкового кредиту наступного 
звітного (податкового) періоду, 
здійснюється лише в частині періодів її 
виникнення. Такі дані відображаються в 
додатку 2 (Д2) до декларації з ПДВ.  

У графі 2 таблиці 2 додатка 3 (Д3) 
податківці рекомендують вказувати ІПН 
контрагента, за рахунок якого виникла сума 
від’ємного значення, виходячи з хронології 
її виникнення, починаючи зі звітного 
періоду, який є найближчим до дати 
подання декларації (найновіший звітний 
період) та закінчуючи найбільш давнім 
звітним періодом. Тобто спочатку доцільно 
відображати «найновішу» щодо звітного 
періоду подання декларації з ПДВ суму 
від'ємного значення ПДВ. 

Щодо визначення податкового 
зобов’язання з ПДВ при здійсненні 
операції з переведення боргу 

ДФС у листі від 18.07.2016р. 
№15379/6/99-99-15-03-02-15 зазначила, що  
загальні положення щодо заміни боржника 
у зобов’язанні (переведення боргу) 
наведені у статтях 520-524 ЦКУ. 

У разі, якщо торгівля борговими 
зобов'язаннями здійснюється за грошові 
кошти (не передбачається постачання 
товарів / послуг), то за такою операцією у 
платника податків податкові зобов'язання з 
ПДВ не виникають, оскільки така операція 
не є об'єктом оподаткування ПДВ згідно з 
п.196.1.5 ПКУ.  

Оподаткування ПДВ додаткових витрат 
комісіонера  

ДФС в листі від 15.07.2016 
№15299/6/99-99-15-03-02-15 зауважила, що 
додаткові витрати комісіонера, що були їм 
понесені в рамках договору комісії, є 
витратами по забезпеченню виконання 
складових частин загального об’єму 
послуги що надається в рамках договору 
комісії. Тому такі витрати є складовою 
частиною вартості послуги, операція по 

поставці якої підлягає оподаткуванню ПДВ 
за загальноприйнятими правилами.  

Таким чином, суми ПДВ, сплачені 
комітентом комісіонеру в вартості 
компенсації додаткових витрат в рамках 
договору комісії, включаються комітентом в 
податковий кредит на підставі складеної та 
зареєстрованої в ЄРПН комісіонером 
відповідної податкової накладної. 

Щодо зменшення податкових 
зобов’язань з податку на додану 
вартість на підставі розрахунку 
коригування до податкової накладної 

Фахівці ДФС у своєму Листі від 
04.08.2016 №16922/6/99-95-42-01-15 
повідомляють, що у разі зменшення суми 
компенсації вартості товарів/послуг 
постачальник має право зменшити 
податкові зобов’язання на підставі 
розрахунку коригування, зареєстрованого в 
ЄРПН отримувачем протягом 15-денного 
терміну, у податковій декларації з ПДВ того 
звітного (податкового) періоду, в якому його 
складено. Якщо розрахунок коригування 
зареєстрований в ЄРПН з порушенням 
терміну реєстрації, то постачальник має 
право зменшити податкові зобов’язання у 
податковій декларації з ПДВ того звітного 
періоду, в якому його зареєстровано в 
ЄРПН. 

ПДВ при здійсненні операцій з передачі 
майна управителю  

ДФС у листі від 10.08.2016 
№17271/6/99-99-15-03-02-15 вказала, що 
операції з передачі майна управителю та 
повернення такого майна управителем, в 
межах договору управління майном, без 
переходу права власності на таке майно, 
ПДВ не оподатковуються.  

Операція по управлінню майном, яка 
здійснюється управителем за плату та в 
інтересах установника управління в межах 
договору управління майном, є операцією з 
поставки товарів/послуг, що 
оподатковується ПДВ на загальних 
підставах (за основною ставкою). 
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Орендна плата за землю та ПДВ 

ГУ ДФС у Харківській області 
повідомляє, що відповідно до статті 21 
Закону України від 06 жовтня 1998 року 
№161-Х1V «Про оренду землі» орендна 
плата за землю – це платіж, який орендар 
вносить орендодавцеві за користування 
земельною ділянкою згідно з договором 
оренди землі.  

Тобто, орендна плата за землю – це 
відшкодування (компенсація) отриманої 
(або яка буде отримана) послуги з оренди 
землі (плата за можливість користування 
земельною ділянкою згідно з договором 
оренди землі).  

Отже, операція з надання земельної 
ділянки в оренду згідно з договором оренди 
землі для орендодавця є об’єктом 
оподаткування податком на додану 
вартість та оподатковується у 
загальновстановленому порядку за 
ставкою 20 відсотків.  

Разом з тим пп.197.1.21 ПКУ 
встановлено, що звільняється від 
оподаткування податком на додану 
вартість орендна плата за земельні 
ділянки, що перебувають у власності 
держави або територіальної громади, якщо 
така орендна плата повністю зараховується 
до відповідних бюджетів.  

Рекламний товар за 1 грн. 

Податківці у своєму Листі від 
22.07.2016р. №15920/6/99-99-15-03-02-15 
нагадали як відображати у податкових 
накладних операції з постачання товарів, 
фактична ціна яких становить 1 грн. та які 
придбані або виготовлені для проведення 
рекламних заходів. 

Платник ПДВ має нарахувати 
податкові зобов’язання на основі ціни 
придбання цих товарів та скласти дві 
податкові накладні. Одну податкову 
накладну він складає на суму 1 грн., другу 
— на суму перевищення ціни придбання 
рекламних товарів над їх фактичною ціною. 

Відображення в декларації з ПДВ 
коригування обсягів придбання без ПДВ 

ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС 
у м. Києв нагадує, що коригування 
податкового кредиту відображається у 
рядку 12 декларації.  

При заповненні рядка 12 
обов’язковим є подання додатку 1 
«Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)» 
(далі – додаток 1), що заповнюється в 
розрізі контрагентів.  

За формою додатку 1 коригування 
податкового кредиту згідно зі ст.192 
Кодексу 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 %.  

Таким чином, виходячи із 
вищевикладеного, коригування обсягів 
придбання без ПДВ (в т.ч. і за «0» ставкою) 
відображенню у декларації не підлягають.  

Порядок відображення в податковій 
звітності з ПДВ касового чеку 

ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС 
у м. Києві вказала, що відповідно до пп. «б» 
п. 201.11 ПКУ підставою для нарахування 
сум податку, що відносяться до 
податкового кредиту без отримання 
податкової накладної, також є касові чеки, 
які містять суму отриманих товарів/послуг, 
загальну суму нарахованого податку (з 
визначенням фіскального номера та 
податкового номера постачальника). При 
цьому з метою такого нарахування 
загальна сума отриманих товарів/послуг не 
може перевищувати 200 гривень за день 
(без урахування податку).  

Враховуючи те, що платник податку, 
у разі відсутності податкової накладної, 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, то відповідно такий чек у 
розділі ІІ податкової декларації з ПДВ не 
відображається. 
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Акцизний податок  

Операції зі смарт-картами: чи буде 
паливний акциз 

Податківці у своєму листі від 
04.07.2016 №14505/6/99-99-12-03-03-15 
розглянули деякі нюанси реєстрації 
платником та оподаткування акцизним 
податком у випадку придбання або 
продажу смарт-карт та/або талонів на 
паливо, при умові що суб’єкт 
господарювання фактично не отримує та не 
відвантажує паливо, а також не має 
власних АЗС.  

Контролюючий орган зауважив, що 
якщо учасником операції з реалізації 
палива є АЗС, то безпосередньо самі 
операції суб’єкта господарювання по 
придбанню та продажу смарт-карт та/або 
талонів на паливо не є операцією  
реалізації палива, а отже, складати акцизні 
накладні не потрібно. В даному випадку їх 
складає АЗС. 

ІНШЕ 

Акт цінової експертизи контрактів із 
нерезидентами більше не потрібен 

Нацбанк дозволив під час 
здійснення резедентами оплати імпорту 
послуг не надавати акт цінової експертизи 
Державного інформаційно-аналітичного 
центру. Раніше такий акт надавався під час 
розрахунків за придбані у нерезедента 
послуги, вартість яких перевищувала 50 
тис. євро. Акт мав засвідчувати 
відповідність контрактних цін на послуги 
кон'юнктурі ринку.  

Відповідні зміни затверджені 
постановою Правління НБУ № 372 від 
18.08.2016р. "Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких нормативно-
правових актів Національного банку 
України".  

Мінфін запустив податкові роз’яснення 
для зменшення тиску на бізнес 

28 липня Мінфін запустив проект з 
видачі узагальнюючих податкових 
роз’яснень для розв’язання найболючіших 
питань бізнесу, що витікають з 
неоднозначного трактування податкового 
законодавства. 

Мінфін вирішить ключові питання 
бізнесу шляхом видання узагальнюючих 
податкових роз’яснень та в подальшому 
буде активно користуватися цим 
інструментом для усунення неузгодженості 
законодавства. Це знизить випадки різного 
трактування законодавства ДФС та 
платниками податків, а також заощадить 
кошти та час підприємців на судові спори. 

Коли можна не відповідати на запит 
податківців 

Запит контролюючого органу про 
надання інформації, який не містить 
посилань на підстави для його надіслання, 
Київський  апеляційний адміністративний 
суд Ухвалою від 21.07.2016р. 
№826/20835/15 визнав таким, що не 
відповідає вимогам пункту 73.3 ПКУ.  

Тому відсутність відповіді на такий 
запит, складений з порушенням 
законодавчих вимог, не може бути 
підставою для проведення позапланової 
виїзної документальної перевірки. 
Критерієм для встановлення достатності 
наданих пояснень та підтвердних 
документів має бути зміст порушень, 
викладених контролюючим органом у 
запиті.  

При цьому цитування повного тексту 
конкретної норми ПКУ не може бути 
розцінене як обґрунтування конкретних 
підстав направлення такого запиту 
відповідно до вимог статті 73 ПКУ. Будь-
яких інших підстав та обґрунтувань спірний 
запит податківців про надання інформації 
та її документального підтвердження за 
господарськими відносинами платника з 
його контрагентом не містить. А це свідчить 
про відсутність у позивача обов’язку 
надавати відповідь на запит. 

Згідно з правовою позицією 
Верховного Суду України, викладеною у 
постанові від 27.01.2015 (справа  
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№21-425а14), нормами ПКУ із 
дотриманням балансу публічних і 
приватних інтересів встановлені умови та 
порядок прийняття контролюючими 
органами рішень про проведення 
перевірок.  

Лише їх дотримання може бути 
належною підставою наказу про 
проведення перевірки.  

Тому визнано безпідставним і 
винесення контролюючим органом наказу 
про проведення документальної 
позапланової виїзної перевірки платника 
податків, а сам наказ скасовано.  

НБУ спрощує умови проведення 
зовнішньоекономічних операцій 

Затвердженою постановою 
Правління НБУ від 11 серпня 2016 року 
№368 «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національного 
банку України» передбачена можливість 
подання резидентами до банків як 
оригіналів, так і копій документів в 
електронній формі для реєстрації 
укладених з нерезидентами договорів 
позики (змін до них), проведення платіжних 
операцій за цими договорами, здійснення 
резидентами розрахунків з нерезидентами 
через кореспондентські рахунки банків-
нерезидентів у гривнях тощо.  

Також Національний банк розширює 
можливості фінансування імпортних 
операцій вітчизняних підприємств за 
рахунок спрощення умов для залучення 
зовнішнього фінансування за участі 
іноземних експортно-кредитних агентств та 
міжнародних фінансових організацій. 

Зміни набувають чинності з 18 
серпня 2016 року. 

Подача повідомлення за ф. № 20-ОПП з 
оновленою інформацією, якщо 
відбулось перейменування назви міста, 
вулиці тощо 

Відповідно до даних ЗІР, оскільки 
відомості про об’єкти оподаткування не 
включаються до Єдиного державного 
реєстру, а інше достовірне джерело 

інформації про об’єкти оподаткування 
відсутнє, то платник податків, у разі зміни 
відомостей про місцезнаходження об’єкта 
оподаткування, у тому числі внаслідок 
перейменування міста, вулиці інших 
топонімів, повинен надати до 
контролюючого органу за основним місцем 
обліку повідомлення за ф. № 20-ОПП з 
оновленою інформацією про об’єкт 
оподаткування, щодо якого відбулися 
зміни. Таке повідомлення подається 
протягом 10 робочих днів з дня виникнення 
змін у даних. При цьому у разі, якщо такі 
зміни підлягають державній реєстрації, то 
початком перебігу 10-днного строку є дата 
державної реєстрації змін. 
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