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ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

Суб’єктів господарювання, які не подали 
контролерам копії статутів, не 
виключатимуть із Реєстру 
неприбутківців до 2017 року 

Верховна Рада України внесла зміни 
до ПКУ, уточнивши окремі положення, що 
регулюють питання оподаткування 
неприбуткових організацій. 

Як повідомлено на офіційному веб-
порталі ВРУ, змінами передбачено: 

• вимога до неприбуткових 
підприємств, установ й організацій, згідно з 
якою їх установчі документи мають містити 
заборону розподілу отриманих доходів 
(прибутків) або їх частини серед 
засновників (учасників), членів такої 
організації, працівників (окрім оплати їхньої 
праці, нарахування єдиного соціального 
внеску), членів органів управління й інших 
пов’язаних із ними осіб, не поширюється на 
релігійні організації, зареєстровані 
відповідно до закону; 

• доходи (прибутки) релігійних 
організацій використовуються не лише для 
провадження діяльності за напрямами, 
визначеними установчими документами 
таких організацій, але й для передбаченої 
законом для релігійних організацій 
неприбуткової діяльності (здійснення 
гуманітарної допомоги, благодійної 
діяльності, меценатства тощо); 

• неприбуткові підприємства, 
установи й організації тимчасово, до 1 
січня 2017 року, не можуть бути 
виключені з Реєстру неприбуткових 
установ та організацій лише з тієї 
підстави, що в контролюючого органу 
відсутні копії їх установчих документів. 

Зміни в порядку реєстрації нерухомості і 
не тільки 

Ще на початку жовтня 2016 року 
Верховна Рада прийняла зміни до деяких 
законодавчих актів України щодо 
вдосконалення державної реєстрації прав 
на нерухоме майно та захисту прав 
власності. 

Серед іншого, як повідомляється на 
офіційному сайті ВРУ, зміни внесені до 
Законів України «Про державну реєстрацію 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
від 01.07.2004р. №1952-IV та «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань» від 15.05.2003р. 
№755-IV. Зокрема, передбачено: 

• невідкладне повідомлення 
державним реєстратором власника 
об’єкта нерухомого майна, щодо якого 
подано заяву, про проведення 
відповідних реєстраційних дій; 

• запровадження обов’язкової 
реєстрації заяви власника об’єкта 
нерухомого майна про заборону вчинення 
реєстраційних дій у Державному реєстрі 
прав; 

• відновлення реєстраційних 
дій лише за рішенням суду, що набрало 
законної сили, або заяви власника; 

• надання права Міністерству 
юстиції України здійснювати  моніторинг 
реєстраційних дій у Єдиному державному 
реєстрі прав на нерухоме майно; 

• обов’язкове використання 
державним реєстратором відомостей 
Державного земельного кадастру, Єдиного 
реєстру документів, що надають право на 
виконання підготовчих та будівельних робіт 
і засвідчують прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів, а також 
використання відомостей, отриманих у 
порядку  інформаційної взаємодії 
Державного реєстру прав із Єдиним 
державним реєстром судових рішень; 

• запровадження особливостей 
проведення реєстраційних дій за рішенням 
суду, удосконалення розмірів 
адміністративного збору за відповідні 
реєстраційні дії; 

• збільшення з 30-ти до 60-ти 
днів строку оскарження рішень, дії чи 
бездіяльності державного реєстратора,  
обов’язкове надання в паперовому 
вигляді витягу з державного реєстру 
прав; 

• обов’язкове нотаріальне 
посвідчення справжності підписів 
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засновника (учасника), уповноваженої 
ними особи, на установчому документі, 
передавальному акті та розподільчому 
балансі юридичної особи, заяві про 
вихід із товариства, що подаються для 
державної реєстрації змін про юридичну 
особу; 

• здійснення Міністерством 
юстиції України моніторингу реєстраційних 
дій у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно та Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських формувань. 

Скасували отримання ліцензії на оптову 
торгівлю вином власного виробництва 

Законом України «Про внесення змін 
до Закону України «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 
щодо оптової торгівлі алкогольними 
напоями, виготовленими з власного (не 
придбаного) виноматеріалу» від 
20.09.2016р. №1534-VIII скасовано 
обов’язкове отримання ліцензії на 
оптову торгівлю всім, хто отримав 
ліцензію на виробництво алкогольних 
напоїв (вин виноградних, вин плодово-
ягідних або напоїв медових) і виробляє їх із 
виноматеріалів (виноградних, плодово-
ягідних або медових) винятково власного 
виробництва (не придбаних). 

Закон набрав чинності 13.10.2016р. 

Іноземні інвестори зможуть отримати 
посвідку на тимчасове проживання в 
Україні  

Прийнято за основу проект Закону 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
зменшення бар’єрів для залучення 
іноземних інвестицій (щодо скасування 
реєстрації іноземних інвестицій та внесення 
змін в правила працевлаштування та 
тимчасового проживання іноземців» 
(№4541). Про це інформується на веб-сайті 
ВРУ. 

Законом пропонується: 

- скасувати реєстрацію іноземних 
інвестицій, замінивши її формальним 
інформуванням задля ведення державної 
статистики; 

- урегулювати на рівні закону базові 
аспекти оформлення дозволу на 
застосування праці іноземців і посвідки на 
тимчасове проживання; 

- надати право отримувати 
посвідку на тимчасове проживання в 
Україні іноземним інвесторам, які мають 
істотну участь в українських підприємствах, 
але не працевлаштовані на підприємстві. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Розраховуємо та відображаємо у 
звітності авансові внески з податку на 
прибуток при виплаті дивідендів 

ДФСУ в листі від 30.08.2016р. 
№18734/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснила: 
авансовий внесок при виплаті дивідендів за 
підсумками звітного кварталу, півріччя, 3-х 
кварталів розраховується з усієї суми 
дивідендів, що підлягають виплаті, якщо на 
момент виплати таких дивідендів 
декларація з податку на прибуток за звітний 
рік, на який припадають такі періоди, не 
подана. 

Якщо на момент виплати дивідендів 
за IV квартал звітного року податкова 
декларація з податку на прибуток 
підприємств за такий рік подана та 
зобов’язання, нараховані в такій декларації, 
погашені, то авансові внески 
нараховуються на суму перевищення 
дивідендів, що підлягають виплаті за IV 
квартал звітного року, над значенням 
об’єкта обкладення податком на прибуток 
за такий рік, поділеному на 12 та 
помноженому на 3 (пропорційно кількості 
місяців, за які виплачуються дивіденди). 

Водночас контролери повідомили: у 
рядку 16.4.1 додатка ЗП до Податкової 
декларації з податку на прибуток 
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підприємств за I квартал, півріччя, 3 
квартали, рік відображаються сплачені в 
першому кварталі, півріччі, 3-х кварталах, 
році авансові внески при виплаті 
дивідендів, що відносяться на зменшення 
нарахованої суми податку за відповідний 
звітний період (перший квартал, півріччя, 3 
квартали, рік). 

Підприємство ліквідовано через 
реорганізацію - чи може правонаступник 
урахувати від’ємне значення об’єкта 
обкладення податком на прибуток 
ліквідованого платника 

ДФСУ в листі від 13.10.2016р. 
№22278/6/99-99-15-02-02-15 повідомила: 
фінрезультат до оподаткування 
платника податку — правонаступника не 
зменшується на суму від’ємного 
значення об’єкта оподаткування, що 
обліковувалося в платника податку 
(платників податків), який (які) 
припиняється (припиняються) у процесі 
реорганізації шляхом приєднання, 
перетворення, злиття, на дату 
затвердження передавального акта, 
оскільки норми ПКУ в редакції, чинній із 
01.01.2015 р., не передбачають перехідних 
положень, що надають право платникам під 
час реорганізації здійснювати врахування 
при визначенні об’єкта обкладення 
податком на прибуток підприємством, яке 
приєднало іншого збиткового платника 
податку, його податкових збитків. 

Крім цього, в листі зазначено, що 
підприємство, яке припиняється в процесі 
реорганізації шляхом приєднання, повинне 
скласти податкову декларацію з податку на 
прибуток за звітний період, на який 
припадає дата його приєднання. Таке 
підприємство повинне самостійно здійснити 
розрахунки з бюджетом. 

В бухобліку роялті, а в податковому 
обліку ні: як оподатковувати при виплаті 
нерезиденту? 

ДФСУ в листі від 28.09.2016р. 
№21036/6/99-99-15-02-02-15 пояснила: в 
випадку коли підприємство здійснює 
платежі, які згідно з правилами 

бухгалтерського обліку визнаються 
роялті, а для цілей обкладення 
податком на прибуток такі платежі не 
підпадають під визначення роялті, то до 
таких доходів нерезидента із джерелом 
походження з України п. 141.4 ПКУ не 
застосовується. 

Але податківці зазначили, що 
відповідно до п.3.2 ПКУ, якщо міжнародним 
договором, згода на обов’язковість якого 
надана Верховною Радою України, 
установлено інші правила, аніж ті, що 
передбачені ПКУ, застосовуються правила 
міжнародного договору. 

Відтак, оскільки міжнародні договори 
про уникнення подвійного оподаткування 
мають пріоритет над положеннями ПКУ та 
містять власні визначення понять і 
положень, то в разі застосування правил 
міжнародного договору при виплаті роялті 
нерезиденту (звільнення від оподаткування 
або зниження ставки) для визначення 
поняття роялті застосовуються положення 
такого міжнародного договору. 

Податок на додану вартість 

Чи можна на підставі тимчасової митної 
декларації сформувати податковий 
кредит із ПДВ 

ДФСУ в листі від 29.08.2016р. 
№18611/6/99-99-19-03-02-15 та ГУ ДФС у 
Миколаївській області в листі від 
19.09.2016р. №2744/10/14-29-12-01-10 
нагадують: при здійсненні операцій із 
увезення товарів на митну територію 
України формування податкового кредиту з 
ПДВ провадиться лише за умови наявності 
належним чином оформленої митної 
декларації. Тобто платники ПДВ, які 
здійснюють зазначені операції, не можуть 
формувати податковий кредит на 
підставі тимчасової митної декларації. 

Коли слід нарахувати податкові 
зобов’язання з ПДВ на вартість 
пошкодженого товару 

ГУ ДФС у Тернопільській області в 
листі від 18.10.2016р. №1641/10/19-00-12-
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01/17/9594 повідомило: на суму вартості 
пошкодженого товару в платника 
виникають податкові зобов’язання по 
«першій події»: або на дату оформлення 
акта списання пошкодженого товару, або 
на дату отримання оплати претензії від 
перевізника. 

У день виникнення податкових 
зобов’язань платник зобов’язаний скласти 
податкову накладну в електронній формі з 
дотриманням умови щодо реєстрації в 
порядку, визначеному законодавством, 
електронного підпису вповноваженої 
платником особи, і зареєструвати її в 
Єдиному реєстрі податкових накладних. 
Така накладна не видається отримувачу 
(покупцю) товарів/послуг (п. 8 Порядку 
заповнення податкової накладної, 
затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31.12.2015р. №1307). 

Слід зазначити: уточнення висновку 
щодо виникнення об’єкта оподаткування, 
визначення бази обкладення ПДВ можливо 
при вивченні передумов й обставин 
нарахування та оформлення претензії на 
відшкодування перевізнику за 
пошкоджений товар (договір (угода), 
розрахунок претензії тощо). 

ПДВ наслідки в випадку коли  
реімпортовано товари, що попередньо 
експортовано та повертаються особі, 
яка їх експортувала 

У підкатегорії 101.14 ЗІР ДФСУ дано 
відповідь на запитання: чи включаються до 
податкового кредиту суми ПДВ, сплачені 
при ввезенні в митному режимі реімпорту 
товарів, які попередньо були поміщені в 
митний режим експорту (остаточного 
вивезення) і повертаються особі, яка їх 
експортувала, у зв’язку з невиконанням 
(неналежним виконанням) умов 
зовнішньоекономічного договору, згідно з 
яким ці товари поміщувалися в митний 
режим експорту, або з інших обставин, що 
перешкоджають виконанню цього договору. 

Суми ПДВ, сплачені при ввезенні 
в митному режимі реімпорту товарів, які 
попередньо були поміщені в митний режим 
експорту (остаточного вивезення) і 

повертаються особі, яка їх експортувала, у 
зв’язку з невиконанням (неналежним 
виконанням) умов зовнішньоекономічного 
договору, згідно з яким ці товари 
поміщувалися в митний режим експорту, 
або з інших обставин, що перешкоджають 
виконанню цього договору, включаються 
до складу податкового кредиту платника 
податку на підставі належним чином 
оформленої митної декларації. 

У разі якщо такі ввезені в митному 
режимі реімпорту товари надалі не 
використовуються в оподатковуваних 
операціях платника податку, то такий 
платник податку повинен нарахувати 
податкові зобов’язання відповідно до п. 
198.5 ПКУ, виходячи з бази оподаткування, 
визначеної згідно з п. 189.1 ПКУ. 

Чи можна достроково подати 
декларацію з ПДВ в випадку коли 
реєстрацію платником ПДВ анульовано     

Контролюючий орган в ресурсі ЗІР 
ДФСУ у підкатегорії 101.01.02 зазначив, що 
особа, у котрої анулюється реєстрація 
платника ПДВ, зобов'язана подати 
декларацію з ПДВ за останній звітний 
(податковий) період, який розпочинається з 
першого дня такого звітного періоду та 
закінчується днем анулювання реєстрації 
платника ПДВ, протягом 20 (40) 
календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного (податкового) 
періоду, у якому відбулось анулювання 
платника ПДВ. 

Водночас, починаючи з дати 
анулювання реєстрації платника ПДВ, 
суб'єкт господарювання також може 
подати декларацію з ПДВ за попередні 
звітні періоди, за які граничний строк 
подання звітності припадає на період після 
анулювання реєстрації. 

Здійснюєте операцій із зерновими та 
технічними культурами – слід 
відкоригувати податкові зобов’язання з 
ПДВ. 

Комітет Верховної Ради України з 
питань податкової та митної політики в 
листі від 28.07.2016р. №04-27/10-789 
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повідомив власну позицію щодо 
застосування п.198.5 ПКУ після виключення 
п.15 прим 2 підрозділу 2 р. XX ПКУ. 

Так, платник ПДВ, який до 
01.01.2016р. придбав із ПДВ на будь-яких 
умовах (попередня оплата чи розстрочення 
платежу) зернові та технічні культури з 
метою подальшого їх експорту (звільнявся 
від обкладення ПДВ на підставі п.15 прим 2 
підрозділу 2 р. XX ПКУ), був зобов’язаний 
нарахувати податкові зобов’язання та 
фактично «обнулити» податковий кредит із 
ПДВ, сформований унаслідок такого 
придбання (п.198.5 ПКУ). 

При цьому, відповідно до п.198.5 
ПКУ, другий та всі наступні постачальники 
також були зобов’язані здійснити 
аналогічне нарахування податкових 
зобов’язань незалежно від напряму 
подальшого продажу таких зернових і 
технічних культур (на митній території 
України чи на експорт). 

Починаючи з 01.01.2016р. (у зв’язку 
з виключенням п.15 прим 2 підрозділу 2 р. 
XX ПКУ) операції із зерновими та 
технічними культурами почали 
оподатковуватися за ставкою 0 або 20%, а 
платники, згідно з абз.6 п.198.5 ПКУ, 
набули права на підставі розрахунку 
коригування до податкової накладної 
зменшити раніше нараховану суму 
податкових зобов’язань. 

Однак у разі виникнення внаслідок 
такого коригування від’ємного значення з 
ПДВ, сформованого по операціях із 
придбання зернових і технічних культур до 
01.01.2016р., таке від’ємне значення, згідно 
із пп.«б» п.200.4 ПКУ, не підлягає 
бюджетному відшкодуванню, оскільки 
виникло внаслідок коригування суми 
податкових зобов’язань і не забезпечено 
відповідними надходженнями ПДВ до 
бюджету. 

ЄСВ  

Оновлений Звіт з ЄСВ подаємо уже за 
жовтень 

ДФС у Закарпатській області 
повідомляє, що 18.10.2016р. набрав 
чинності наказ Мінфіну від 07.09.2016р. 
№813 (далі — Наказ №813), яким унесено 
зміни до Порядку складання звіту з ЄСВ та 
Інструкції про нарахування ЄСВ. 

Наказом №813 у формі Звіту з ЄСВ 
слова «престарілим, який», «досяг» 
замінено відповідно словами «особою 
похилого віку, яка», «досягла», унаслідок 
чого форма зазнала змін. 

Зважаючи на вказані зміни, подавати 
звіт із ЄСВ (додаток 4) потрібно буде за 
оновленою формою. 

При цьому, оскільки Наказ №813 
опубліковано вже в жовтні, то вперше 
відзвітувати з ЄСВ за новою формою 
роботодавці повинні будуть саме за 
жовтень 2016 року в листопаді. 

Чи можна самостійно нараховувати й 
сплачувати штрафи за несвоєчасну 
сплату ЄСВ 

ДФСУ в ресурсі ЗІР надала відповідь 
на запитання: чи може суб’єкт 
господарювання самостійно нарахувати й 
сплатити штрафні санкції за несвоєчасну 
сплату ЄСВ? 

За несплату (неперерахування) або 
несвоєчасну сплату (несвоєчасне 
перерахування) ЄСВ на платників, які 
допустили зазначене порушення, 
накладається штраф. При цьому 
складається рішення про застосування 
штрафних санкцій. Розрахунок цієї 
фінансової санкції здійснюється на підставі 
даних інформаційної системи органу 
доходів і зборів. 

Рішення про нарахування пені та 
застосування штрафів, передбачених, 
зокрема, у п.2 р. VІІ Інструкції №449, за 
наслідками розгляду акта й інших 
матеріалів про порушення приймає орган 
доходів і зборів. 

За результатами розгляду акта 
документальної перевірки рішення про 
нарахування пені та застосування штрафів 
приймається протягом 10-ти робочих днів із 
дня, що настає за днем вручення платнику 
акта перевірки, а за наявності заперечень 



Група компаній “Кейнас”, Україна, м. Київ, вул. Московська, 24  
+38 (044) 254 30 14, +38 (044) 254 37 32 
www.keynas.com 

 

 
  

  

  9 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Жовтень 2016 

 

платника ЄСВ до акта перевірки — 
приймається з урахуванням висновку про 
результати розгляду заперечень до акта 
перевірки. 

Зважаючи на це, нарахування 
штрафних санкцій у разі своєчасно 
несплачених платником сум ЄСВ 
здійснюється органом доходів і зборів. 

Позитивні зміни в отриманні компенсації 
ЄСВ за нового працівника  

КМУ постановою від 05.10.2016р. 
№693 уніс зміни до Порядку компенсації 
роботодавцям витрат у розмірі єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування . 

Зазначені зміни спрямовані на 
спрощення механізму компенсації 
роботодавцям ЄСВ, і його приведено у 
відповідність до законодавства, що, своєю 
чергою, сприятиме посиленню 
зацікавленості роботодавців у 
працевлаштуванні безробітних на нові 
робочі місця. 

Центр зайнятості для виплати 
компенсації роботодавцю ЄСВ, сплаченого 
за нового працівника, безпосередньо 
керуватиметься даними з Державного 
реєстру загальнообов'язкового державного 
соціального страхування (без проведення 
самостійного розрахунку на основі 
заробітної плати працівника). Окрім того, 
скасовано залежність розміру ЄСВ, що 
підлягає компенсації, від класу 
професійного ризику виробництва. 

ЄП  

Оподаткування доходу юрособи-
єдинника від продажу автомобіля, що 
обліковувався як товар 

ГУ ДФС у м. Києві в листі від 
17.10.2016р. №22331/10/26-15-12-04-18 
зазначило: якщо автомобіль 
обліковувався підприємством — 
платником єдиного податку групи 3 
відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» у вигляді 
матеріальної цінності як товар, що був 
придбаний й утримувався підприємством із 

метою подальшого продажу, то дохід від 
такої операції визначатиметься 
відповідно до пп.2 п.292.1 ПКУ. 

При цьому в листі зазначено, що не 
можуть бути платниками єдиного податку 
груп 1–3 суб'єкти господарювання, які 
здійснюють, зокрема, продаж підакцизних 
товарів (п.3 пп.291.5.1 ПКУ). Відтак, 
оскільки автомобіль належить до 
підакцизних товарів, дохід від його 
продажу оподатковуватиметься згідно з 
пп.3 п.293.5 ПКУ в подвійному розмірі 
ставок, визначених п.293.3 ПКУ. 

Акцизний податок 

Коли платник акцизну має складати 
акцизну накладну з типом причини «3 — 
пальне, що відвантажено з метою 
власного споживання» 

ДФСУ в листі від 11.10.2016р. 
№22116/6/99-99-12-02-02-15 навела 
випадки, у яких  може бути складена 
акцизна накладна з типом причини «3 — 
пальне, що відвантажено з метою власного 
споживання»: 

1) виробником пального на обсяги 
пального, переданого в межах одного 
підприємства з метою власного 
споживання, із якого сплачується акцизний 
податок; 

2) особою — реалізатором пального 
на обсяги пального, отриманого від інших 
платників акцизного податку, із якого вже 
сплачувалася сума акцизного податку, що 
підтверджені зареєстрованими акцизними 
накладними в Єдиному реєстрі акцизних 
накладних, і використаного винятково для 
власних потреб, наприклад, для заправки 
власної техніки через власні паливо-
заправні колонки, за відсутності 
розрахункових операцій. 

Звітність про обіг акцизних марок 
подаватимуть в електронній формі 

КМУ вніс зміни до Положення про 
виготовлення, зберігання, продаж марок 
акцизного податку та маркування 
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алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
(далі — Положення). 

Постановою від 05.10.2016р. №683, 
схвалено подання звітності про обіг 
марок акцизного податку в електронній 
формі. 

Реалізація ухваленої постанови 
забезпечить скорочення паперового 
документообігу підприємствами-
виробниками, імпортерами підакцизної 
продукції й органами ДФС, а також 
унеможливить безпосередній контакт під 
час надання заявки-розрахунку на 
отримання марок акцизного податку та 
звітів щодо їх використання між 
посадовими особами суб'єктів 
господарювання й органів ДФС. 

Чинним Положенням передбачено 
подання виробниками й імпортерами 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
заявки-розрахунку про потребу в марках 
акцизного податку та звіту про їх 
використання в паперовому вигляді. 

РРО 

Уточнено як потрібно відображати 
акцизний податок, якщо КОРО 
зареєстровано за старою формою 

Мінфін України затвердив наказ 
«Про внесення змін до наказу Міністерства 
фінансів України від 14 червня 2016 року № 
547» від 23.09.2016 р. № 837, яким унесено 
зміни до наказу «Про затвердження 
порядків щодо реєстрації реєстраторів 
розрахункових операцій та книг обліку 
розрахункових операцій» від 14.06.2016р. 
№547 (далі — Наказ №547) 

Відповідно до змін, передбачено: у 
разі наявності в суб'єктів господарювання 
КОРО на РРО й КОРО на господиницю за 
старими формами, наведеними в додатках 
1 та 2 до Порядку реєстрації та ведення 
розрахункових книжок, книг обліку 
розрахункових операцій, затвердженого 
наказом Міністерства доходів і зборів 
України від 28.08.2013р. №417, такі КОРО 
можуть бути зареєстровані, 
перереєстровані у відповідному 

контролюючому органі, а також 
використовуватися суб'єктами 
господарювання до скасування їх 
реєстрації. 

У разі наявності розрахункових 
операцій за підакцизні товари такі КОРО 
можуть використовуватися за умови 
відображення сум акцизного податку (або 
іншого податку) у графах, у яких 
відображається сума ПДВ. 

В касових чеках можна вказувати 
окремими рядками пенсійний та 
туристичний збір 

ДФСУ в листі від 23.08.2016р. 
№18249/6/99-99-14-05-01-15 зазначає: за 
наявності технічної можливості касові 
чеки РРО можуть відображати окремим 
рядком ставку та суму збору на 
обов'язкове державне пенсійне 
страхування з надання послуг 
стільникового рухомого зв'язку й інші види 
пенсійного збору, а також туристичного 
збору. 

Окрім того, у згаданому листі 
контролери наголосили: при проведенні 
розрахункових операцій із використанням 
платіжного термінала, з'єднаного чи 
поєднаного з реєстратором розрахункових 
операцій, касовий чек має містити всі 
обов'язкові реквізити, що передбачені 
вимогами Положення про форму та зміст 
розрахункових документів, затвердженого 
наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13. 

ІНШЕ 

Облікова ставка НБУ 14% з 28.10.2016  

НБУ оприлюднив повідомлення про 
прийняття Рішення Правління 
Національного банку України «Про розмір 
облікової ставки» від 27.10.2016р. №372-
рш, яким із 28 жовтня 2016 року облікову 
ставку знижено до 14%. 

Впроваджено сервіс СМС-інформування 
про будь-які дії в реєстрі з нерухомістю 
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За інформацією наявною на сайті 
Уряду, Кабінет Міністрів підтримав 
ініціативу Мін’юсту, яка надає 
можливість запустити систему 
інформування українських громадян про 
будь-які реєстраційні дії, які вчиняються 
з їхньою нерухомістю, а також сповіщати 
власників про те, хто з користувачів 
реєстру цікавився їхнім майном. 

Щоб скористатися новою послугою, 
треба зробити лише 3 простих кроки. 

Перший із них полягає в отриманні 
реєстраційного номера об’єкта нерухомості. 
Він указаний у реєстраційних документах і 
безпосередньо в реєстрі. 

Другий крок — відкрити кабінет 
власника майна на веб-сайті реєстру, і там 
поставити майно на відповідний контроль. 

Третій крок — указати номер 
телефона, куди надходитимуть 
повідомлення. 

Чи вправі працівник оплатити 
інвалютою вартість ремонту 
службового авто в закордонному 
відрядженні 

НБУ в листі від 17.06.2016р. №25-
0004/51559 розглянув порядок здійснення 
розрахунків у готівковій інвалюті під час 
перебування у відрядженні за кордоном на 
службовому авто за отримані послуги з 
ремонту й техобслуговування цього авто. 

Готівкова іноземна валюта може 
бути використана за межами України 
юридичними особами — резидентами та 
фізичними особами — підприємцями (далі 
— юридичні особи) через уповноважених 
осіб. 

При цьому юридичні особи мають 
право використовувати з поточних рахунків 
готівкову іноземну валюту для 
забезпечення витрат на відрядження за 
кордоном. Юридичним особам, які мають 
власні транспортні засоби (орендують, 
фрахтують), дозволено використовувати 
готівкову іноземну валюту з поточних 
рахунків для забезпечення експлуатаційних 
витрат, пов'язаних з обслуговуванням 
транспортних засобів за кордоном, у 
порядку, установленому Правилами 

використання готівкової іноземної валюти 
на території України, затвердженими 
постановою Правління НБУ від 30.05.2007 
р. № 200. 

Однак НБУ зауважує: у разі якщо 
вказані операції не є імпортом товарів 
(тобто йдеться про оплату фізичною 
особою, яка не є суб'єктом 
зовнішньоекономічної діяльності, від свого 
імені та для власного споживання послуг із 
ремонту й технічного обслуговування 
автотранспорту), то відповідні 
розрахунки за межами України не є 
розрахунками в межах торговельного 
обороту (до яких належать саме 
розрахунки за експорт, імпорт товару). Такі 
операції здійснюються без укладання 
зовнішньоекономічного договору, та на них 
не поширюється обмеження щодо 
здійснення розрахунків між резидентами й 
нерезидентами в межах торговельного 
обороту через уповноважені банки. 

Якщо ж зазначені розрахунки є 
імпортом товарів (тобто йдеться про оплату 
послуг нерезидента від імені та за 
дорученням юридичної особи — резидента 
як українського суб'єкта 
зовнішньоекономічної діяльності), то вони є 
розрахунками в межах торговельного 
обороту. Такі операції мають здійснюватися 
з укладанням зовнішньоекономічного 
(імпортного) договору, і, крім того, на них 
поширюються всі вимоги, установлені 
валютним законодавством України для 
розрахунків у межах торговельного 
обороту. 

Як вести бухоблік активів, що 
знаходяться на території проведення 
АТО 

Мінфін України в листі від 
29.06.2016р. №31-11410-07-10/18732 
вказує: об’єкти, котрі перебувають на 
території проведення антитерористичної 
операції, мають обліковуватися в складі 
активів підприємства. Водночас 
підприємство має оцінити негативний вплив 
змін в економічному та правовому 
середовищі та визнати суми витрат від 
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зменшення корисності щодо відповідних 
об’єктів. 

При цьому, згідно з Положенням про 
інвентаризацію активів та зобов’язань, 
затвердженим наказом Мінфіну України від 
02.09.2014р. №879, підприємства, що 
знаходяться на тимчасово окупованій 
території та/або на території проведення 
АТО (або їх структурні підрозділи 
(відокремлене майно) перебувають на 
зазначених територіях), проводять 
інвентаризацію у випадках, обов’язкових 
для її проведення, тоді, коли стане 
можливим забезпечити безпечний і 
безперешкодний доступ уповноважених 
осіб до активів, первинних документів і 
регістрів бухгалтерського обліку, у яких 
відображені зобов’язання та власний 
капітал цих підприємств. А саме — станом 
на перше число місяця, що настає за 
місяцем, у якому з’явилася така 
можливість. 

Своєю чергою, інформація про 
відсутність доступу до активів та первинних 
документів підприємства зазначається в 
примітках до фінансової звітності. 

Листок непрацездатності з помилкою в 
назві чи адресі підприємства необхідно 
виправляти 

Виконавча дирекція Фонду 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності в листі від 
19.05.2016р. №5.1-31-768 роз’яснила: у 
разі виявлення листків 
непрацездатності, заповнених із 
порушеннями Інструкцій №455  та №532  
(наприклад, не зазначено адреси 
підприємства; помилка в найменуванні 
підприємства тощо), комісія 
(уповноважений) із соціального 
страхування підприємства, установи, 
організації має прийняти рішення про 
повернення таких листків 
непрацездатності застрахованій особі 
для внесення закладами охорони здоров'я, 
якими вони були видані, відповідних 
доповнень і виправлень. 

Тільки після цього комісія 
(уповноважений) із соціального 

страхування підприємства, установи, 
організації має прийняти рішення щодо 
призначення допомоги по тимчасовій 
непрацездатності по таких листках 
непрацездатності. 

Водночас в листі повідомлено: за 
наявності більше двох виправлень у бланку 
листка непрацездатності видається його 
дублікат. 

Роботодавцям рекомендують вести базу 
з фіксацією відмов у прийнятті на 
роботу 

Мінсоцполітики в листі від 
02.07.2016р. №352/13/116-16 зазначило: 
роботодавець під час розроблення 
посадової інструкції в розділі «Загальні 
положення» (або за наявності розділу 
«Кваліфікаційні вимоги») визначає, 
зокрема, кваліфікаційні вимоги до 
працівника, а саме: рівень освітньої 
підготовки, рівень кваліфікації, фах, 
необхідний стаж за фахом, а в окремих 
випадках — і додаткові особливі вимоги, 
якими передбачається належне 
виконання завдань й обов'язків, 
виписаних у посадових інструкціях 
працівників. 

Слід зауважити: вимоги до освіти й 
освітньо-кваліфікаційних рівнів мають 
відповідати вимогам кваліфікаційної 
характеристики цієї посади. 

Законодавством про працю не 
визначено процедури відмови власника чи 
вповноваженого ним органу в прийнятті 
працівника на роботу. Водночас власник 
або вповноважений ним орган має 
право використовувати всі не 
заборонені законом засоби та способи 
фіксування відмови в прийнятті на 
роботу з метою формування доказової 
бази на випадок виникнення в 
майбутньому трудових спорів. 

Митні органи відтепер не вправі 
використовувати орієнтовні показники 
митної вартості товарів 

КМУ скасував свою постанову від 
16.09.2015р. №724 щодо використання в 
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системі управління ризиками орієнтовних 
показників митної вартості товарів. 

Рішення розв'язує низку проблем, із 
якими стикаються суб'єкти господарювання 
під час здійснення контролю за 
правильністю визначення митної вартості 
товарів, які переміщуються через митний 
кордон України. 

Зокрема, не буде завищення митної 
вартості товарів, оскільки раніше такі 
показники формувалися без урахування 
обсягів, знижок й інших умов поставок, що 
впливало на ціну товару та посилювало 
ймовірність корупційної складової в 
діяльності митників. 
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