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ПРОЕКТ ЗМІН ДО ПКУ 

Міністерство фінансів оприлюднило 
для публічного обговорення попередню 
версію пакету змін до податкового 
законодавства. Законопроектом, зокрема, 
передбачається: 

Податок на прибуток 

- уточнення порядку амортизації 
основних засобів та нематеріальних 
активів, нарахування якої здійснюється без 
урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), 
проведеної відповідно до положень 
бухгалтерського обліку; 

- коригування фінансового 
результату до оподаткування на суму 
витрат на ремонт, реконструкцію, 
модернізацію або інші поліпшення 
невиробничих основних засобів та 
нематеріальних активів, оскільки такі 
витрати не можливо враховувати при 
розрахунку податку на прибуток як такі, що 
непов’язані з отриманням доходу платника; 

- зменшення фінансового результату 
до оподаткування на суму первісної 
вартості об’єкта невиробничих основних 
засобів або нематеріальних активів у разі 
продажу такого об’єкта, оскільки такі 
витрати були здійснені  платником податку 
під час придбання такого об’єкта та 
відповідного збільшення фінансового 
результату до оподаткування на суму 
залишкової вартості такого об’єкта, 
визначеної відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності; 

- уточнення правових підстав 
списання безнадійної дебіторської 
заборгованості за рахунок резерву 
сумнівних боргів, яка відповідає ознакам, 
визначеним в пп.14.1.11 ПКУ; 

- уточнення порядку розрахунку 
обмеження при виплаті процентів 
нерезидентам, які є пов’язаними особам з 
платником податку на прибуток, а саме в 
частині обмеження процентів за борговими 
зобов’язаннями, які виникли саме перед 
нерезидентами – пов’язаними особами; 

- уточнення податкової різниці, яка 
виникає по витратах щодо податку на 
нерухомість, оскільки на сьогодні в діючій 
редакції Кодексу передбачена можливість 
подвійного зменшення податку на прибуток 
на суму податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки; 

- визначення особливостей обліку 
під час здійснення платниками податку на 
прибуток реорганізації; 

- уточнення положення щодо 
уникнення подвійного врахування при 
визначенні фінансового результату до 
оподаткування доходів або витрат, 
виникнення яких для цілей оподаткування 
відбувається після 01.01.2015. 

ПДВ 

- зміна терміну реєстрації 
податкових накладних: 

• для податкових 
накладних/розрахунків коригування до 
податкових накладних, складених з 1 по 15 
день (включно) календарного місяця - до 
останнього дня (включно) місяця, в якому 
вони були складені; 

• для податкових 
накладних/розрахунків коригування до 
податкових накладних, складених з 16 по 
останній день (включно) календарного 
місяця - до 15 числа (включно) місяця, 
наступного за місяцем, в якому вони були 
складені; 

- збільшення терміну реєстрації 
податкових накладних та розрахунку 
коригування до таких податкових 
накладних в ЄРПН (з 180 до 365 
календарних днів) із одночасним 
встановленням штрафу щодо відсутності 
такої реєстрації у розмірі 50% від суми 
ПДВ, а також встановлення штрафу при 
порушенні термінів реєстрації всіх 
податкових накладних/розрахунків 
коригування до податкових накладних, в 
тому числі складених неплатникам податку 
(за виключенням певних операцій); 

- запровадження єдиного публічного 
Реєстру заяв на бюджетне відшкодування 
податку на додану вартість; 
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- розповсюдження обов’язкового 
реквізиту, зокрема  коду товару згідно з УКТ 
ЗЕД, який відображається у податковій 
накладній, на всі без виключення товари, а 
також доповнення новим обов’язковим 
реквізитом для послуг згідно з Державним 
класифікатором продукції та послуг 
(платники податків,  крім випадків 
постачання підакцизних товарів та товарів, 
ввезених на митну територію України, 
мають право вказувати код товару згідно з 
УКТ ЗЕД не повністю, але не менше ніж 
чотири перших цифри відповідного коду); 

- виключення норми, на підставі якої 
податкова накладна, що містить помилки в 
реквізитах, визначених пунктом 201.1 ПКУ 
(крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не 
заважають ідентифікувати здійснену 
операцію, її зміст (товар/послугу, що 
постачаються), період, сторони та суму 
податкових зобов'язань, є підставою для 
віднесення покупцем сум податку до 
податкового кредиту; 

- визначено, що  розрахунки 
коригування, складені платником податку-
продавцем до податкових накладних, що не 
видаються отримувачу, та передбачають 
зменшення суми компенсації вартості 
товарів/послуг їх постачальнику 
(зменшення податкового зобов'язання 
постачальника), можуть бути зареєстровані 
в Єдиному реєстрі податкових накладних 
платником податку-продавцем на суму, що 
не перевищує 20 відсотків сплачених згідно 
з цими податковими накладними 
податкових зобов'язань до бюджету, але не 
більше суми податку, яка за останні 12 
звітних (податкових) місяців була сплачена 
платником до бюджету за всіма 
складеними та зареєстрованими 
податковими накладними, що не видаються 
отримувачу. У випадку необхідності 
реєстрації таких розрахунків коригування 
на суму, що перевищує 20 відсотків 
сплачених згідно з відповідними 
податковими накладними податкових 
зобов'язань до бюджету, або суму податку, 
яка за останніх 12 звітних (податкових) 
місяців була сплачена платником до 
бюджету за всіма складеними та 
зареєстрованими податковими 

накладними, що не видаються отримувачу, 
платник податків-продавець подає до 
контролюючого органу, в якому він 
перебуває на податковому обліку, заяву 
про проведення перевірки. Реєстрація 
розрахунку коригування здійснюється лише 
після проведення контролюючим органом 
протягом 30 робочих днів з дня отримання 
заяви перевірки розрахунку коригування 
відповідно до глави 8 цього Кодексу. Сума 
податкового зобов'язання, зазначена в 
розрахунку коригування, вважається 
узгодженою контролюючим органом, а 
платник податків може зареєструвати такий 
розрахунок коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних з дня, наступного за 
днем закінчення строку, передбаченого цим 
Кодексом для надсилання платнику 
податкового повідомлення-рішення за 
результатами перевірки, а у разі якщо 
щодо такої заяви перевірка проведена не 
була - з дня наступного за днем закінчення 
терміну проведення перевірки; 

- надання права на перенесення 
податкового кредиту при реорганізації 
шляхом приєднання або злиття з іншим 
платником податку на додану вартість до 
складу податкового кредиту 
правонаступника. 

ПДФО 

- збільшення розміру добових 
при  відрядженнях за кордон з 0,75 розміру 
мінімальної заробітної плати до 40 євро на 
день (не включаються до доходів фізичної 
особи); 

- скасування норми щодо 
обов’язкової наявності посадкового талону 
та  відміток уповноваженої службової особи 
Державної прикордонної служби України в 
закордонному паспорті або документі, що 
його замінює для підтвердження витрат у 
разі відряджень за кордон;  

- звільнення від оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб сум, 
сплачених будь-якою юридичною або 
фізичною особою на користь вітчизняних 
вищих та професійно-технічних навчальних 
закладів за підготовку чи перепідготовку 
студента або працівника. 
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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Методичні рекомендації з фіксування в 
актах перевірок нереальних 
господарських операцій  

ДФСУ у листі від 16.05.2016  
№16872/7/99-99-14-02-02-17 надала 
рекомендації підлеглим підрозділам щодо 
відпрацювання документально 
оформлених платниками податків 
нереальних господарських операцій.  

По операціям з продажу товарів 
будуть з'ясовуватись наступні факти:  

- неможливість здійснення 
господарської операції з товаром у зв'язку 
із відсутністю факту (джерела) його 
законного введення в обіг та/або реального 
задекларованого виробництва; 

- нездійснення та/або неможливість 
здійснення «продавцями» господарської 
діяльності; 

- відсутність документального 
оформлення або оформлення з помилками 
нереальної господарської операції; 

- відсутність документа щодо 
підтвердження відповідності продукції, 
документів дозвільного характеру або 
ліцензій 

Ключовим у сукупності доказів щодо 
нереальності господарської операції з 
надання послуги має бути доведення:  

- що «продавець» згідно із зібраними 
доказами не є суб'єктом економічної 
діяльності з виробництва відповідної 
послуги або взагалі не здійснює 
господарської діяльності та функціонує 
лише для формування необґрунтованої 
податкової вигоди; 

- неможливість фактичного надання 
послуги наявним трудовим і матеріальним 
ресурсом, виходячи з її специфіки, 
задекларованого обсягу; 

- штучний (уявний) характер 
документально оформленої послуги 
(наприклад, звіт про надання 

маркетингових, інформаційних чи 
консультаційних послуг може містити 
переважно загальновідому (в тому числі, 
яка знаходиться у вільному доступі в 
Інтернеті), декларативну, а подекуди й 
взагалі беззмістовну інформацію). 

Щодо списання дебіторської 
заборгованості, яка не відповідає 
критеріям безнадійної заборгованості, 
наведеним в пп.14.1.11 ПКУ   

ДФСУ в листі від 25.08.2016 
N18464/6/99-99-15-02-02-15 зазначила, що 
витрати на списання дебіторської 
заборгованості, яка не відповідає ознакам, 
визначеним пп.14.1.11 ПКУ (безнадійна 
заборгованість), понад суму резерву 
сумнівних боргів збільшують фінансовий 
результат до оподаткування. 

Щодо коригування ФР на суму 
нарахованих відсотків за позиками від 
пов'язаних осіб - нерезидентів 

ДФСУ в листі від 11.08.2016 
N17496/6/99-99-15-02-02-15 зауважила, що 
для платника податку, у якого сума 
боргових зобов'язань, визначених в п.140.1 
ПКУ, що виникли за операціями з 
пов'язаними особами - нерезидентами, 
перевищує суму власного капіталу більш 
ніж в 3,5 рази п.140.3 ПКУ передбачено 
коригування ФР.  

При цьому сума боргових 
зобов'язань та власного капіталу 
визначається як середнє арифметичне 
значень боргових зобов'язань та власного 
капіталу на початок та кінець звітного 
податкового періоду. 

У разі, якщо на початок та кінець 
звітного податкового періоду 
підприємство не мало боргових 
зобов'язань, що виникли за операціями 
з пов'язаними особами - нерезидентами 
протягом звітного періоду, коригування 
фінансового результату до оподаткування 
відповідно до п.140.2 ПКУ за відсотками на 
користь пов'язаних осіб - нерезидентів не 
здійснюється. 
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Затверджено перелік товарів, що мають 
біржове котирування для цілей ТЦО 

КМУ Постановою від 08.09.2016 
№616 затвердив «Перелік товарів, що 
мають біржове котирування, та світових 
товарних бірж для встановлення 
відповідності умов контрольованих 
операцій принципу «витягнутої руки»».   

Даним нормативним документом 
визначено перелік товарів, які мають 
біржове котирування (згідно з кодом 
УКТЗЕД), і світові товарні біржі для кожної 
групи товарів для одержання інформації 
про результати біржових торгів. 

Чи підпадають під визначення 
контрольованих операції з відступлення 
права вимоги боргу (переведення боргу) 
з дисконтом? 

ДФСУ у ресурсі ЗІР зазначила, що 
якщо право вимоги боргу чи заборгованість 
резидента на умовах тристороннього 
договору відступається/переводиться 
резидентом іншому нерезиденту - 
пов'язаній особі, то така операція підпадає 
під визначення контрольованої у резидента 
за умови досягнення критеріїв, 
встановлених пп.39.2.1.7 ПКУ.  

При цьому ціна за такою операцією з 
метою трансфертного ціноутворення 
розглядається з урахуванням умов 
договору поставки та договору з 
відступлення права вимоги (переведення 
боргу), що можуть впливати на об'єкт 
оподаткування податком на прибуток 
резидента. 

Податок на додану вартість 

Щодо визначення звичайних цін для 
цілей нарахування зобов’язань з ПДВ 
виробників товарів/послуг 

ДФС України у листі від 15.08.2016 
N27600/7/99-99-14-02-01-17 надала свій 
алгоритм визначення бази 
оподаткування ПДВ при проведенні 
документальних перевірок виробників 
товарів/послуг при за операціями з 

постачання самостійно виготовлених 
товарів/послуг, здійснених, починаючи з 1 
січня 2016 року: 

1) з'ясовувати джерела інформації 
про ціни, які склалися на ринку ідентичних 
(а за їх відсутності - однорідних) товарів 
(робіт, послуг) у порівнянних економічних 
(комерційних) умовах (далі - ринкові ціни); 

2) визначати ринкові ціни, 
виходячи з даних цих джерел та 
обов'язково враховуючи ідентичність 
(спорідненість, порівнянність) змісту 
досліджуваної операції; 

3) встановлювати відповідність 
ціни постачання виробника ринковим 
цінам. Вочевидь, рівень ринкової ціни не 
може бути менше суми, розрахованої 
додаванням ціни постачання виробника і 
частини ціни постачання «посередника» в 
загальній ціні постачання; 

4) у разі невідповідності цих цін 
(заниження ціни постачання порівняно з 
ринковими цінами) - фіксувати в актах 
документальних перевірок: 

• факт такої невідповідності, 
зазначаючи джерела інформації щодо 
ринкових цін, їх рівень та розрахунок 
невідповідності; 

• висновок, що з урахуванням 
положень пп.14.1.71 та 14.1.219 ПКУ ціна 
постачання не є звичайною ціною, що 
відповідає ринковій і мала б враховуватися 
при визначенні бази оподаткування ПДВ; 

• висновок щодо порушення норм 
абз.2 п.188.1 ПКУ, в результаті чого 
занижено базу оподаткування ПДВ та, як 
наслідок, занижено податкові зобов'язання 
(завищено бюджетне відшкодування, 
від'ємне значення) з ПДВ. 

При формуванні доказів відносно 
заниження за наведених вище обставин 
бази оподаткування ПДВ в акті перевірки 
виробника також зазначаються факти, за їх 
наявності, щодо: 

• взаємної юридичної та фактичної 
залежності сторін (пов'язаності осіб), що 
згідно з пп.14.1.219 ПКУ не відповідає 
умові, за якої ринкова ціна - це ціна 
передачі (постачання); 
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• нездійснення та/або неможливості 
здійснення «посередником» або іншим 
контрагентом виробника (у ланцюгу між 
«посередником» і виробником) 
господарської діяльності (у визначенні 
пп.14.1.36 ПКУ та ст.43 ГКУ), що свідчить 
про залучення такого «посередника» або 
іншого контрагента виробника лише для 
документального оформлення операцій, які 
безпосередньо пов'язані з виникненням у 
підсумку необґрунтованої податкової 
вигоди у виробника.  

Щодо оподаткування ПДВ операцій з 
безоплатного розповсюдження 
продукції для проведення 
маркетингових/рекламних заходів 

ДФСУ у ресурсі ЗІР зазначила, що 
якщо вартість товарів (послуг), 
придбаних/виготовлених для проведення 
маркетингових/рекламних заходів (у т. ч. 
для безоплатного розповсюдження) 
безпосередньо заявником або через інших 
осіб, включається до вартості продажу 
готової продукції (товарів/послуг), які 
використовуються в оподатковуваних 
операціях, пов'язаних з отриманням 
доходів, то вважається, що такі товари 
(послуги) призначаються для використання 
в оподатковуваних операціях в межах 
господарської діяльності такого платника 
податку, а тому податкові зобов'язання з 
ПДВ під час здійснення операцій з 
безоплатного розповсюдження товарів 
(послуг) маркетингового/рекламного 
призначення відповідно до п.185.1 та 
п.198.5 ПКУ не нараховуються. 

Особливості складання, реєстрації ПН в 
ЄРПН, якщо згідно з умовами договору 
виконання обов'язку щодо оплати за 
товари/послуги покладено на іншу особу 

Фахівці ДФСУ у своєму Листі від  
30.08.2016 N14970/5/99-99-15-03-02-16 
зазначили, що незалежно від того, що 
згідно з умовами договору виконання 
обов'язку щодо оплати за товари/послуги 
покладено на іншу особу, ПН складається 
та реєструється в ЄРПН продавцем 

товарів/послуг на покупця (отримувача) 
таких товарів/послуг. 

Зважаючи на те, що, згідно з 
умовами договорів платник не є 
отримувачем результатів виконаних робіт, 
законодавчі підстави для складання 
виконавцем ПН та реєстрації її в ЄРПН на 
платника відсутні. У цьому випадку 
виконавець зобов'язаний скласти ПН та 
зареєструвати її в ЄРПН на замовника, 
який є отримувачем виконаних робіт 
(покупцем). 

При цьому, оскільки замовником не 
здійснюється оплата виконавцю за виконані 
роботи, законодавчі підстави для 
віднесення сум ПДВ до складу податкового 
кредиту за такою ПН у замовника відсутні.  

Щодо включення сум ПДВ до ПК за ПН  
зареєстрованою у ЄРПН з запізненням     

ДФС в листі від 17.08.2016 
N17938/6/99-99-15-03-02-15 зауважила, що 
якщо платник податку помилково включив 
суму ПДВ, зазначену у ПН, зареєстрованій 
у ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, 
до складу ПК у податковій декларації з ПДВ 
за звітний (податковий) період, в якому 
було складено таку ПН (а не зареєстровано 
у ЄРПН), такий платник податку у разі 
самостійного виявлення помилки 
зобов'язаний надіслати уточнюючий 
розрахунок до такої податкової декларації. 
При цьому штраф, передбачений абзацом 
4 пункту 50.1 статті 50 ПКУ, нараховується 
платником лише у разі, якщо така помилка 
призвела до заниження податкового 
зобов'язання минулих податкових періодів.  

Щодо курсу НБУ, за яким визначається 
вартість товарів при складанні ПН у разі 
експорту товарів 

Контролюючий орган в ресурсі ЗІР 
зазначив, що при експорті товарів датою 
виникнення податкового зобов'язання з 
ПДВ є дата оформлення митної декларації, 
яка відображає завершення процедури 
митного оформлення експортної операції, 
яка визначається за фактом проставлення 
посадовою особою митного органу на всіх 
аркушах такої декларації відбитку 
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особистої номерної печатки, що 
засвідчує факт перетинання митного 
кордону України, а в разі електронного 
декларування - за фактом засвідчення 
електронним цифровим підписом посадової 
особи митного органу електронної митної 
декларації, після перетворення її у 
візуальну форму.  

На дату виникнення податкового 
зобов'язання платник ПДВ - експортер 
складає податкову накладну з урахуванням 
офіційного курсу гривні до іноземних валют 
та курсу банківських металів, який 
встановлено НБУ у попередній робочий 
день. 

ПДФО  

Оподаткування ПДФО орендної плати, 
яка виплачена у 2015 році авансом за 
2016 рік ЮО - орендарем ФО - 
орендодавцю? 

Податківці в ресурсі ЗІР вказали, що 
ЮО - орендар при виплаті, відповідно до 
договору оренди, ФО - орендодавцю у 2015 
році доходу у вигляді орендної плати за 
2016 рік (авансом) повинен виконати усі 
встановлені ПКУ функції податкового 
агента, застосовуючи ставки ПДФО, 
визначені п.167.1, які діяли до 01.01.2016, 
тобто 15% (20%). 

Якщо дата квитка не збігається з датою 
початку/закінчення відрядження згідно 
наказу, то вартість відшкодованого 
квитка є додатковим благом працівника  

ДФСУ в ресурсі ЗІР надала 
роз’яснення, що вартість квитка, в якому 
дата прибуття/вибуття не збігається з 
наказом про відрядження найманого 
працівника, але відшкодована 
роботодавцем, буде вважатись додатковим 
благом платника податку та включатися до 
складу його загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу. 

При цьому не вважається 
додатковим благом платника податку та не 
включається до складу його загального 
місячного (річного) оподатковуваного 

доходу відшкодована роботодавцем 
вартість квитка, дата на якому не збігається 
з датою прибуття працівника, визначеною в 
наказі про відрядження, по причині 
затримки у відрядженні на вихідні або 
святкові й неробочі дні у разі, якщо строк 
перебування працівника поза місцем його 
постійної роботи не перевищуватиме 
строку відрядження. 

Оподатковання сум комунальних 
платежів, які відшкодовуються фізичній 
особі – орендодавцю відповідно до 
договору оренди 

В ресурсі ЗІР контролюючий орган 
зазначив, що податковий агент при виплаті 
доходу фізичній особі - орендодавцю у 
вигляді сум комунальних платежів, 
зобов’язаний нарахувати, утримати та 
сплатити (перераховувати) податок на 
доходи фізичних осіб. 

ВЗ  

Сплата ВЗ великими платниками 
податків 

Контролюючий орган в ресурсі ЗІР 
вказав, що ЮО після взяття на облік у СДПІ 
з обслуговування великих платників 
податків перераховує військовий збір до 
державного бюджету на відповідні рахунки, 
відкриті в органах Державного 
казначейства України для Спеціалізованої 
державної податкової інспекції з 
обслуговування великих платників податків. 

ЄСВ  

Документи, які повинна надати ФОП 
іншому СГ для уникнення подвійного 
нарахування ЄВ 

ДФСУ в ресурсі ЗІР нагадав, що з 
метою уникнення подвійного нарахування 
ЄВ ФОП, яка виконує роботи (надає 
послуги) відповідно до укладених цивільно-
правових договорів, повинна надати СГ 
копію документа, що підтверджує її 
державну реєстрацію (виписку з Єдиного 
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державного реєстру), в якій зазначаються 
основні види діяльності. 

Щодо сплати ЄВ за себе ФОП, які 
одночасно є найманими працівниками  

ДФСУ в ресурсі ЗІР звернула увагу 
на те, що не звільняються від сплати 
єдиного внеску фізичні особи - підприємці 
та особи, які провадять незалежну 
професійну діяльність та одночасно є 
найманими працівниками (застрахованими 
особами). Виключенням є тільки фізичні 
особи - підприємці, які обрали спрощену 
систему оподаткування, за умови, що вони 
є пенсіонерами за віком або інвалідами та 
отримують відповідно до закону пенсію або 
соціальну допомогу. 

ЄП  

Авансовий внесок з податку на прибуток 
при виплаті дивідендів ЮО - платником 
ЄП  

ДФСУ в ресурсі ЗІР зазначила, що 
ЮО платники ЄП 3 або 4 групи, у разі 
виплати дивідендів, зобов'язані 
нараховувати та вносити до бюджету 
авансовий внесок з податку на прибуток у 
розмірі 18% від суми виплачених 
дивідендів. 

При цьому ЮО платник ЄП за 
підсумками звітного (податкового) періоду 
(кварталу, півріччя, трьох кварталів, року), в 
якому здійснюється виплата дивідендів та 
сплата авансових внесків, подає Податкову 
декларацію з податку на прибуток 
підприємств, форма якої затверджена 
наказом Мінфіну від 20.10.2015 N 897, з 
відповідним заповненням рядка 20 
Декларації та Додатка АВ до такої 
Декларації. 

РРО 

Зберігання коштів у сейфі поруч з РРО 

На питання щодо можливості 
зберігання коштів у сейфі поруч з РРО до 

моменту їх інкасації ДФСУ у ресурсі ЗІР 
роз’яснила, що у випадку якщо 
підприємство не має можливості зберігати 
всю суму готівкових коштів у ящику 
реєстратора, частину готівки можна 
зберігати в сейфі за умови його 
знаходження на місці проведення 
розрахунків. При цьому сума готівкових 
коштів на місці проведення розрахунків (у 
ящику РРО та сейфі) має відповідати сумі 
коштів, зазначеній у денному звіті 
реєстратора. 

З метою уникнення непорозумінь з 
контролюючими органами бажано 
обумовити таку ситуацію у внутрішньому 
наказі по підприємству, в якому слід 
зазначити, що в сейфі, розміщеному на 
місці проведення розрахунків, має 
зберігатися лише виручка від реалізації з 
використанням РРО. 

Відповідальність СГ у разі, якщо він 
повернув кошти покупцю та не склав акт 
про повернення або не зазначив у ньому 
необхідні відомості 

Податковий орган в ресурсі ЗІР 
вказав, що якщо сума коштів, виданих при 
поверненні товару чи рекомпенсації раніше 
оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, 
то особа, яка безпосередньо здійснює 
розрахунки (касир), повинна скласти акт 
про видачу коштів.  

Такий самий акт складається при 
скасуванні помилково проведеної через 
РРО суми розрахунку.  

Відповідальність до СГ за 
нескладання акта про видачу коштів або 
незазначення у ньому необхідних 
відомостей у разі повернення товару чи 
рекомпенсації раніше оплаченої послуги 
чинним законодавством не передбачена. 

Повернення коштів за товар в іншій 
господарській одиниці, де товар не 
придбавався 

ДФСУ в ресурсі ЗІР зазначила, що 
для повернення коштів за товар споживач 
повинен мати розрахунковий документ, 
який підтверджує купівлю товару 
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(отримання послуги) і має право на свій 
вибір повернути товар: 

- продавцеві за місцем купівлі 
товару; 

- створеному власником продавця за 
місцезнаходженням споживача 
торговельному підприємству (філії), що 
здійснює продаж аналогічних придбаним 
товарів, або підприємству, на яке ці функції 
покладено на підставі договору; 

- виробникові або підприємству, що 
задовольняє ці вимоги за 
місцезнаходженням споживача. Функції 
представників підприємств-виробників 
виконують їх представництва та філії, 
створені виробниками для цієї мети, або 
підприємства, які задовольняють зазначені 
вимоги на підставі договору з виробником. 

СГ, який здійснює повернення 
коштів, зобов'язаний провести 
розрахункову операцію на повну суму 
видачі коштів при поверненні товару через 
зареєстрований, опломбований у 
встановленому порядку та переведений у 
фіскальний режим роботи РРО з 
роздрукуванням відповідного 
розрахункового документу, що підтверджує 
виконання розрахункової операції. Якщо 
сума коштів, виданих при поверненні 
товару чи рекомпенсації раніше оплаченої 
послуги, перевищує 100 грн., то 
матеріально відповідальна особа 
господарської одиниці або особа, яка 
безпосередньо здійснює розрахунки, 
повинна скласти акт про видачу коштів. 

ІНШЕ 

Облікова ставка НБУ 15% з 16.09.2016  

Рішенням від 15.09.2016 N277-рш 
НБУ знизив розмір облікової ставки до 15% 
з 16.09.2016.  

Щодо первинних документів за 
договорами оренди 

Мінфін в листі від 30.05.2016 N31-
11410-09-10/15182 прийшов до висновку, 
що для відображення доходів і витрат в 

бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності одного договору та щомісячних 
рахунків замало.  

Слід складати Акт виконаних робіт 
(послуг), який підписується посадовими 
особами орендодавця та орендаря. При 
цьому, якщо умовами договору про оренду 
встановлено окремий первинний документ, 
який є підтвердженням для розрахунків з 
надання послуг (оренди майна), то 
складається первинний документ, 
визначений таким договором. 

Нарахування пені за порушення 
встановленого строку розрахунків у 
сфері ЗЕД 

Контролюючий орган в ресурсі ЗІР 
зазначив, що у разі порушення законодавчо 
встановленого строку розрахунків за 
експортним договором нарахування пені 
починається з першого дня після закінчення 
такого строку розрахунків та здійснюється 
за кожний день прострочення, включаючи 
день зарахування виручки на поточний 
рахунок резидента. 

Подали УР, але не сплатили пеню: чи 
буде відповідальність 

ДФСУ в ресурсі ЗІР зазначила, що 
якщо платник податків подав УР проте не 

нарахував та не сплатив суму пені, то ДФС 
самостійно нарахує пеню в ході перевірки. 

Крім того, згідно з ст.1632 КпАП, 
порушення порядку сплати податків та 
зборів (обов'язкових платежів) тягне за 
собою накладення штрафу на посадових 
осіб у розмірі від 85 до 170 грн. За повторне 
порушення штраф складе від 170 грн. до 
255 грн.   

Проведення через РРО попередньої 
(авансової) оплати за товар, реалізація 
товару з «відстроченням платежу» 

Контролюючий орган в ресурсі ЗІР 
зазначив, що розрахункові операції у разі 
проведення розрахунків за попередню 
(авансову) оплату за товар (послугу) 
проводяться через РРО з зазначенням у 
касовому чеку «передоплата товарів» або у 
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разі проведення розрахунків за 
відстроченим платежем - проводяться 
через РРО з використанням режиму 
попереднього програмування «погашення 
кредиту». 

Остаточний розрахунок готівкою за 
відстроченим платежем має бути 
проведений через РРО з використанням 
режиму попереднього програмування 
найменування, цін товарів (послуг) та 
обліку їх кількості. 

Отримання нових сертифікатів ЕЦП у 
разі змін у найменуванні ЮО 

В ресурсі ЗІР ДФСУ зазначила, що 
підпунктом 6.6.2 Регламенту АЦСК ІДД 
ДФС визначено, що клієнт зобов'язаний 
невідкладно звернутися до АЦСК ІДД ДФС 
за скасуванням посиленого сертифіката, 
зокрема у разі:  

- зміни відомостей, зазначених у 
посиленому сертифікаті: переведення на 
іншу посаду або звільнення з роботи 
підписувача (для посилених сертифікатів, в 
яких зазначена посада його власника), 
зміни прізвища підписувача;  

- виявлення помилок у реквізитах 
посиленого сертифіката тощо. 

Отже, у разі зміни відомостей, 
зазначених у посиленому сертифікаті, в т.ч. 
найменування юридичної особи, платнику 
необхідно скасувати посилені сертифікати 
ЕЦП (з попередніми відомостями, 
зазначеними у посиленому сертифікаті) та 
сформувати нові посилені сертифікати з 
актуальними даними клієнта. 
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