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ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

Запроваджено мораторій на проведення 
перевірок до 31.12.2017 

Верховна Рада прийняла Закон 
«Про тимчасові особливості здійснення 
заходів державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності» 
(законопроект №3153), яким до 31.12.2017  
встановлюється мораторій на проведення 
органами державного нагляду (контролю) 
планових заходів із здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності малого та 
середнього бізнесу. 

До 31 грудня 2017 року 
позапланові заходи проводяться: 

• з дозволу Кабміну; 

• за письмовою заявою суб'єкта 
господарювання до відповідного органу 
держнагляду про здійснення заходу 
державного нагляду (контролю) за його 
бажанням; 

• за рішенням суду. 

Позаплановий захід державного 
нагляду (контролю) на підставі 
обґрунтованого звернення фізособи про 
порушення суб'єктом господарювання його 
законних прав проводиться органом 
державного нагляду (контролю) з дозволу 
Державної регуляторної служби України. 

Разом з тим, продовження 
мораторію не поширюється на 
Держфінінспекцію, ДФСУ, НБУ, АМКУ, 
Державну службу експортного контролю, 
Державіаслужбу, Нацкомісію з цінних 
паперів, Національну комісію 
держрегулювання енергетики і 
комунальних послуг, екологічну інспекцію, 
службу з питань безпеки харчових 
продуктів і захисту споживачів, 
ветеринарну та фітосанітарну службу та 
інспекцію ядерного регулювання.  

Спрощення державного контролю  

03 листопада 2016 року Верховна 
Рада прийняла зміни до Закону України 
«Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської 

діяльності» щодо лібералізації системи 
державного нагляду, які передбачають: 

- закріплення презумпції 
правомірності поведінки суб’єкта 
господарювання (за аналогією з 
презумпцією правомірності рішень 
платника податку, закріпленої у ст.4 ПКУ); 

- недопущення встановлення 
планових показників чи будь-якого іншого 
планування щодо притягнення суб’єктів 
господарювання до відповідальності;  

- планування заходів зі здійснення 
державного нагляду (контролю) виключно 
на річний період зі скасуванням 
квартальних планів та встановлення 
заборони на їх зміну; 

- конкретизацію та звуження підстав 
для здійснення позапланових заходів зі 
здійснення державного нагляду (контролю), 
встановлення порядку повідомлення 
суб’єкта господарювання про здійснення 
такого заходу; 

- розширення обсягу прав суб’єктів 
господарювання при здійсненні державного 
нагляду (контролю), зокрема розширення 
підстав для відмови в допуску посадових 
осіб органу державного нагляду (контролю) 
до здійснення державного нагляду 
(контролю) та надання права вимагати 
припинення здійснення заходів державного 
нагляду (контролю) при перевищенні 
максимальних строків його проведення; 

- звільнення суб’єкта 
господарювання, посадових осіб суб’єкта 
господарювання - юридичної особи від 
відповідальності за відмову давати 
показання або пояснення щодо діяльності 
суб’єкта господарювання; 

- розширення положень щодо 
консультативної підтримки суб’єктів 
господарювання органами державного 
нагляду (контролю);  

- звільнення від відповідальності 
суб’єктів господарювання, якщо вони діяли 
відповідно до консультації органу 
державного нагляду (контролю); 

- розширення прав громадських 
об’єднань щодо представництва та захисту 
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прав суб’єктів господарювання у сфері 
державного нагляду (контролю);  

- встановлено, що планові заходи 
державного нагляду (контролю) 
здійснюються органом державного нагляду 
(контролю) за діяльністю суб’єктів 
господарювання, яка віднесена: 

до високого ступеня ризику – не 
частіше одного разу на два роки; 

до середнього ступеня ризику – не 
частіше одного разу на три роки; 

до незначного ступеня ризику – не 
частіше одного разу на п’ять років. 

- встановлено, що тривалість 
планових перевірок не може перевищувати 
10 днів для великих компаній та 5 днів для 
малого бізнесу. Всі планові перевірки за рік 
не можуть тривати більше ніж 30 робочих 
днів (великий бізнес) та 15 робочих днів 
(малий бізнес).  

Дія цього Закону не поширюється на 
відносини, що виникають під час здійснення 
заходів валютного контролю, митного 
контролю на кордоні, державного 
експортного контролю, контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства, 
банківського нагляду, державного контролю 
за дотриманням законодавства про захист 
економічної конкуренції. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо коригування ФР до оподаткування 
на суму списаних ПЗ з ПДВ  

ДФСУ в листі від 18.11.2016 р. N 
24924/6/99-99-15-02-02-15 пояснила, що 
розділом III ПКУ не передбачено 
коригування ФР до оподаткування на 
різниці, що виникають за операціями з 
визнання податкових зобов'язань з ПДВ. 
Такі операції відображаються при 
формуванні фінансового результату до 
оподаткування згідно з правилами 
бухгалтерського обліку. 

Згідно з вимогами пп.139.2.1 ПКУ 
фінансовий результат до оподаткування 
збільшується: 

- на суму витрат на формування резерву 
сумнівних боргів відповідно до 
національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності; 

- на суму витрат від списання 
дебіторської заборгованості, яка не 
відповідає ознакам, визначеним пп.14.1.11 
ПКУ, понад суму резерву сумнівних боргів. 

Фінансовий результат до 
оподаткування зменшується на суму 
коригування (зменшення) резерву 
сумнівних боргів, на яку збільшився ФР до 
оподаткування відповідно до НП(С)БУ або 
МСФЗ (пп.139.2.2 ПКУ).  

Податок на додану вартість 

Щодо порядку визначення звичайної 
ціни для здійснення розрахунку бази 
оподаткування ПДВ операцій з 
постачання самостійно виготовлених 
товарів/послуг по п.188.1 ПКУ 

ДФСУ в листі від 13.10.2016 
N22286/6/99-99-15-03-02-15 зазначила, що  
у розумінні норм ПКУ, звичайною ціною для 
здійснення розрахунку бази оподаткування 
ПДВ операцій з постачання самостійно 
виготовлених товарів/послуг є ціна, 
визначена зацікавленими сторонами у 
цивільно-правовому договорі, яка у свою 
чергу повинна відповідати ринковій ціні 
(ціні, що склалася на ринку товарів/послуг). 

Офіційними джерелами, які містять 
інформацію про ринкові ціни можуть бути: 
джерела Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, державних 
органів статистики та можуть бути 
використані інші джерела, які містять 
інформацію стосовно цін на ринку 
відповідних послуг. 

Наслідком невідповідності між 
договірною ціною (ціною постачання 
товарів/послуг) та ринковою ціною є 
заниження бази оподаткування ПДВ. 
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Щодо оподаткування ПДВ операцій з 
постачання товарів/послуг на 
безоплатній основі   

ДФСУ в листі від 13.10.2016 
N22292/6/99-99-15-03-02-15 відмітила 
наступне.  

1) Якщо при придбанні 
товарів/послуг сума ПДВ сплачувалася 
але не включалася до ПК, то при 
постачанні товарів/послуг на безоплатній 
основі ПЗ відповідно до п.198.5 ПКУ не 
нараховуються.  

2) Якщо вартість безоплатно 
переданих товарів, придбаних з ПДВ (сума 
включена до ПК) включається до складу 
вартості оподатковуваних операцій з 
постачання самостійно виготовлених 
товарів/послуг та компенсується їх 
споживачами, збільшуючи при цьому базу 
оподаткування ПДВ, то такі 
товари/послуги вважаються 
використаними в оподатковуваних 
операціях, а тому передача/надання 
вказаних товарів/послуг не розглядається 
як окрема операція з постачання (у тому 
числі з безоплатного постачання) 
товарів/послуг, яка підлягає оподаткуванню 
ПДВ. 

Якщо вартість безоплатно 
переданих товарів придбаних з ПДВ (сума 
включена до ПК) не включається до 
складу вартості оподатковуваних операцій 
з постачання самостійно виготовлених 
товарів/послуг, то така передача/надання 
товарів/послуг розглядається як операція з 
безоплатного постачання товарів/послуг, 
яка є об'єктом оподаткування ПДВ за 
п.188.1 ПКУ.  

Щодо збереження права на ПК при 
поверненні раніше імпортованих товарів 
нерезиденту  

ДФСУ в листі від 27.10.2016 
N23233/6/99-99-15-03-02-15 зазначила, що 
якщо раніше імпортовані товари вивозяться 
за межі митної території України у митному 
режимі експорту (застосовується 0% 
ставка), то нарахування ПЗ за п.198.5 ПКУ 
не здійснюється. 

Операція з вивезення за межі митної 
території України товару, який ввозився у 
митному режимі імпорту, у зв'язку з його 
поверненням продавцю-нерезиденту, якщо 
таке вивезення здійснюється у митному 
режимі реекспорту, підлягає звільненню 
від оподаткування ПДВ. Отже, ПК 
сформований по товарам, які використані в 
звільнених від оподаткування операціях,   
підлягає коригуванню у податковому 
періоді, на який припадає таке вивезення, 
шляхом нарахування ПЗ за п.198.5 ПКУ. 

Щодо податкових наслідків заміни 
кредитора в зобов’язанні   

ДФСУ в листі від 19.10.2016 
N22627/6/99-99-15-03-02-15 відмітила, що 
наслідками операції з заміни кредитора у 
зобов'язанні є вибуття первинного 
кредитора із зобов'язання, вступ до 
зобов'язання нового кредитора та 
збереження у повному обсязі змісту 
зобов'язання при зміні суб'єктного його 
складу. Операція з пред'явлення права 
вимоги новим кредитором боржникові 
не призводить до податкових наслідків 
щодо ПДВ, оскільки за ним передається 
зобов'язання боржника, яке не є товаром чи 
послугами. Новий кредитор на дату уступки 
йому постачальником (первинним 
кредитором) права вимоги до боржника не 
формує податковий кредит з ПДВ на суму 
такого відступленого права вимоги, а на 
дату отримання боргу від боржника - не 
нараховує податкові зобов'язання з ПДВ. 

Щодо відображення ПК за ПН з 
помилкою в даті  

У підкатегорії 101.17 ЗІР ДФСУ 
надано роз’яснення, що ПН, у якій 
допущено помилку у даті складання, не дає 
можливості ідентифікувати період 
здійснення операції, а тому покупець не 
має права включити до податкового 
кредиту суму ПДВ, зазначену у такій 
податковій накладній. 

Звертаємо увагу, що нещодавно у 
листі від 13.09.2016 №19854/6/99-99-15-03-
02-15 ДФСУ зазначала, що не 
відображають ПК за ПН тільки в тому 

https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/pisma/gfsu/schodo-moghlivosti-vklyuchennya-1022627.html
https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/pisma/gfsu/schodo-moghlivosti-vklyuchennya-1022627.html
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випадку, якщо помилкова дата приходиться 
на інший місяць, відмінний від дати першої 
події. Якщо дата ПН помилкова, але в 
межах звітного місяця, на який припадає 
перша подія, то така помилка не позбавляє 
платника ПДВ ПК. Якщо взяти до уваги, що 
даний лист є індивідуальним роз’ясненням, 
а ЗІР – загальним для всіх платників, то 
підприємствам слід бути обережними та 
вимагати від постачальника оформлення  
ПН правильною датою. 

Щодо оподаткування ПДВ операцій з 
безоплатного розповсюдження зразків 
товарів, рекламних матеріалів, 
проведення семінарів, рекламних 
заходів 

ДФСУ в листі від 06.10.2016 
N21760/6/99-99-15-03-02-15, зазначила, що 
операції з безоплатного розповсюдження 
платником зразків товарів, рекламних 
матеріалів, проведення семінарів,  
рекламних заходів, вартість яких не 
включається до собівартості проданих 
товарів, згідно зі ст.185 ПКУ розглядається 
як окрема операція з постачання (у тому 
числі з безоплатного постачання) 
товарів/послуг, яка є об'єктом 
оподаткування ПДВ та оподатковується у 
загальновстановленому порядку, виходячи 
із бази оподаткування ПДВ, визначеної 
п.188.1 ПКУ. 

Щодо оподаткування ПДВ отриманого 
бонусу в грошовій формі на підставі 
кредит-ноти від постачальника - 
нерезидента   

ДФСУ в листі від 28.10.2016 
N23381/6/99-99-15-02-02-15 вказала, що 
оскільки мотиваційні та стимулюючі 
виплати (премії, бонуси, інші заохочення), 
які сплачуються постачальником продукції 
(робіт, послуг), зокрема, за чітке 
дотримання графіка замовлень, 
спрямовуються на стимулювання збуту 
продукції (робіт, послуг), такі виплати 
визнаються як оплата маркетингових 
послуг. 

Отже, при виплаті продавцем-
нерезидентом винагороди у грошовій формі 

(бонусу, мотиваційних виплат) покупцю-
резиденту за чітке дотримання графіка 
замовлень об'єктом оподаткування ПДВ є 
маркетингові послуги, які надаються 
покупцем, а винагорода у грошовій формі 
(бонуси), в свою чергу, є компенсацією 
вартості таких послуг. 

Місцем постачання маркетингових 
послуг відповідно до пункт 186.4 ПКУ є 
місце реєстрації постачальника таких 
послуг, тобто у даному випадку митна 
територія України. 

Таким чином, у покупця-резидента 
при отриманні від продавця-
нерезидента винагороди в грошовій 
формі (бонусу) у зв'язку з досягненням 
відповідних показників (зокрема, чіткого 
дотримання графіка замовлень) 
виникають податкові зобов'язання з 
ПДВ на суму отриманої винагороди 
(бонусу). 

Базою оподаткування ПДВ, 
відповідно до п.188.1 ПКУ, у цьому випадку 
буде сума отриманої винагороди (сума 
бонусів).  

Щодо оподаткування ПДВ операцій з 
відшкодування збитків  

ДФСУ в ресурсі ЗІР (підкатегорія 
101.06) зазначила, що кошти, які надходять 
платнику ПДВ як відшкодування збитків за 
пошкоджене або знищене майно, 
розцінюються як компенсація вартості 
такого майна та, відповідно, включаються 
до бази оподаткування ПДВ і підлягають 
оподаткуванню ПДВ на загальних 
підставах. 

Щодо можливості змінити напрямок 
використання від’ємного значення суми 
ПДВ шляхом подання УР  

У підкатегорії 101.16 ЗІР ДФСУ 
надано пояснення, що платник ПДВ, який 
задекларував суми від'ємного значення 
ПВД, що зараховуються до складу 
податкового кредиту наступного звітного 
(податкового) періоду, не може змінити 
напрямок їх використання на бюджетне 
відшкодування на рахунок у банку шляхом 
подання УР, оскільки така зміна не є 
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помилкою в заповненні Декларації ПДВ, а 
тому не може бути виправлена шляхом 
подання УР.  

А тому суму ПДВ, що підлягає 
бюджетному відшкодуванню, платник ПДВ 
має право задекларувати у рядку 20.2.1 
податкової декларації звітного податкового 
періоду. 

Щодо заповнення дати в колонці 3 
таблиці 2 розд. ІІ додатка 5 до Декларації 
з ПДВ, якщо авансовий звіт подано в 
наступному періоді за періодом 
складання документів, які надають 
право на ПК без отримання ПН      

Контролюючий орган в ресурсі ЗІР у 
підкатегорії 101.20 роз’яснив, що якщо Звіт 
про використання коштів, виданих на 
відрядження або під звіт подано в 
наступному періоді за періодом складання 
документів, які надають право на 
формування податкового кредиту без 
отримання податкової накладної згідно 
п.201.11 ПКУ та включені до такого звіту, то 
в колонці 3 «Період складання податкової 
накладної, іншого документа» таблиці 2 
розд. II «Податковий кредит» додатка 5 до 
декларації зазначається дата складання 
Звіту. 

ПДФО  

Оновлена Податкова декларація про 
майновий стан і доходи 

Наказом Мінфіну від 15.09.2016 
№821 затверджена нова форма Податкової 
декларації про майновий стан і доходи та 
Інструкція про її заповнення. 

Нову форму застосовують з 
01.01.2017. 

Щодо наслідків сплати ПДФО та ВЗ за 
рахунок підприємства 

ДФСУ в листі від 03.11.2016 
N23653/6/99-99-13-02-03-15 зазначила, що 
відповідно до пп.168.1.1 ПКУ податковий 
агент (підприємство), який нараховує 
(виплачує, надає) оподатковуваний дохід 

на користь платника податку (працівника), 
зобов'язаний утримувати ПДФО із суми 
такого доходу за його рахунок. 

Якщо податковий агент 
(підприємство) приймає рішення щодо 
проведення нарахування та сплати ПДФО, 
ВЗ з зазначеного доходу за рахунок 
власних коштів, то сума коштів у розмірі 
не утриманого податку (збору) є 
доходом у вигляді додаткового блага та 
оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних 
підставах. 

Щодо сплати ПДФО при  розірванні ФО 
договору купівлі-продажу нерухомого 
майна  

ДФСУ в ресурсі ЗІР у підкатегорії 
103.02 надала роз’яснення, що при 
розірванні фізичними особами - 
резидентами договору купівлі-продажу 
нерухомого майна, за наслідками якого 
відбувається перехід права власності, 
об'єктом оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб є дохід від продажу 
нерухомого майна, що виникає у фізичної 
особи, яка за договором про розірвання 
договору купівлі-продажу такого майна є 
його власником, і оподатковується з 
урахуванням вимог ст.172 ПКУ. 

Пунктом 172.2 ПКУ визначено, що 
дохід, отриманий платником податку від 
продажу протягом звітного податкового 
року більш як одного з об'єктів нерухомості, 
зазначених у п.172.1 ПКУ, або від продажу 
об'єкта нерухомості, не зазначеного в 
п.172.1 ПКУ, підлягає оподаткуванню за 
ставкою 5%. 

Особливості заповнення форми 1ДФ в 
частині військового збору  

ГУ ДФСУ у м. Києві в листі від 
10.11.2016 №7431/П/26-15-13-02-15 надала 
роз’яснення щодо заповнення форми 1ДФ в 
частині військового збору. 

У розділі II «Оподаткування 
процентів, виграшів (призів) у лотерею та 
військовий збір» податкового розрахунку за 
ф. 1ДФ у рядку «Військовий збір» у графах 
«Загальна сума нарахованого доходу» та 
«Загальна сума виплаченого доходу» 
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зазначаються лише ті доходи, з яких 
утримувався військовий збір. 

Акцизний податок 

Оновлена Декларація акцизного податку 
та порядок її заповнення з 22.11.2016   

Наказом Мінфіну від 26.09.2016 
№841 затверджені зміни до форми 
Декларації акцизного податку та Порядку її 
заповнення та подання. Наказ набрав 
чинності 22.11.2016. 

Зміни внесено до розділів звітності, 
в яких декларуються податкові 
зобов’язання з реалізації палива (розділ В) 
і реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
(розділ Д). 

Також Декларацію доповнено двома 
додатками: 

1) Додатком 11 «Розрахунок суми 
акцизного податку з реалізації пального 
відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 
213.1 статті 213 Кодексу», який обов’язково 
заповнюється всіма платниками акцизного 
податку з реалізації пального (в тому числі 
виробниками) незалежно від того, чи був у 
звітному періоді об’єкт оподаткування; 

2) Додатком 9 «Заява про 
порушення особою, яка реалізує пальне, 
порядку заповнення та/або порядку 
реєстрації акцизної накладної/розрахунку 
коригування». 

Податок на доходи нерезидентів 

Особливості обліку та сплати податку на 
доходи нерезидентів у розмірі 20 % при 
виплаті доходів нерезидентам за 
виробництво та/або розповсюдження 
реклами 2016  

ДФСУ в листі від 29.09.2016 
N21170/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснила 
особливості обліку та сплати податку з 
доходу нерезидента у розмірі 20 % 
підприємствами, які здійснюють виплати 

нерезидентам за виробництво та/або 
розповсюдження реклами (п.141.4.6 ПКУ). 

Цей податок слід сплачувати 
незалежно від місця надання нерезидентом 
зазначених послуг, адже головною умовою 
є не місце, а оплата послуг резидентом на 
користь нерезидента. 

Підприємство-резидент відображає 
суму податку при формуванні 
фінрезультату до оподаткування за 
правилами бухобліку без проведення будь-
яких коригувань на різниці. 

Рентна плата за спецводокористування 

Щодо сплати рентної плати за 
спецводокористування орендодавцями  

ДФСУ в листі 10.10.2016 
№32993/7/99-99-12-03-04-17 зазначила, що 
якщо орендарями приміщень не було 
укладено окремі договори на поставку води 
з підприємством, що надає послуги з 
централізованого водопостачання, такі 
передані обсяги води вважаються об'єктом 
оподаткування рентною платою 
орендодавця, який здійснює використання 
води виключно для власних питних та 
санітарно-гігієнічних потреб. 

Даний підхід податківців є занадто 
фіскальним. І орендодавцям, у яких наявні 
показники відшкодування води конкретними 
орендарями, слід бути готовим до 
відстоювання своєї позиції в судовому 
порядку. 

Трансфертне ціноутворення 

Щодо застосування баз даних для  
встановлення відповідності умов 
контрольованої операції принципу 
«витягнутої руки»  

ДФСУ в листі від 18.11.2016 
N24927/6/99-99-15-02-02-15 відмітила, що 
комерційні бази даних компаній, а саме 
Bureau Van Dijk (Orbis, Amadeus, 
RUSLANA), Інтерфакс (Спарк), можуть 
використовуватися як загальнодоступні 
джерела інформації про зіставні операції  
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для встановлення відповідності умов 
контрольованої операції принципу 
«витягнутої руки». 

Крім того, ДФСУ повідомила, що 
зміст Настанов Організації економічного 
співробітництва та розвитку щодо 
трансфертного ціноутворення може 
слугувати орієнтиром у напрямі, зокрема, 
вибору застосування методів 
трансфертного ціноутворення. 

Щодо використання звіту суб’єкта 
оціночної діяльності як джерела 
інформації про ринкові ціни для цілей ТЦ  

ДФСУ в листі від 15.11.2016 
№24576/6/99-99-15-02-02-15 зазначила, що 
інформація про ціни співставних 
неконтрольованих операцій, що відображені у 
звіті суб’єкта оціночної діяльності, може бути 
використана як одне із інформаційних джерел 
для встановлення відповідності умов 
контрольованих операцій принципу 
«витягнутої руки». 

ІНШЕ 

Зміни до порядку державної реєстрації 
юросіб,  ФОП та громадських 
формувань 

Мін'юст наказом від 02.11.2016 
№3150/5 затвердив деякі зміни до Порядку 
державної реєстрації юридичних осіб,  ФОП 
та громадських формувань.  

З 04.11.2016 державна реєстрація 
юрособи, ФОП або громадського 
формування проводиться в межах АРК, 
області, міст Києва і Севастополя 
незалежно від місцезнаходження такої 
особи. 

При поданні документів в 
електронній формі, державна реєстрація 
проводиться незалежно від 
місцезнаходження такої особи в межах 
України. 

Затверджені нові форми заяв державної 
реєстрації юросіб,  ФОП та громадських 
формувань  

Мін'юст наказом від 18.11.2016 
№3268/5 затвердив нові форми заяв у 
сфері державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань. Змінені всі 24 
форми. 

Наказ набрав чинності з 23.11.2016. 

Внесено зміни до Порядку розгляду  
скарг платників податків  

Наказом Мінфіну від 28.09.2016 
№849 внесено зміни до «Порядку 
оформлення і подання скарг платниками 
податків та їх розгляду контролюючими 
органами». 

На підставі письмового клопотання 
(форма в Додатку до Наказу) платника 
податків розгляд матеріалів скарг може 
відбуватися у відкритому засіданні 
податкового органу. 

У відкритому засіданні розгляду 
матеріалів скарг платника податків можуть 
бути присутніми:  

- уповноважені представники  
податкового орану; 

- уповноважені представники Мінфіну; 

- уповноважений представник Ради 
бізнес-омбудсмена; 

- уповноважені представники платника 
податків (у тому числі адвокати); 

- представники засобів масової 
інформації. 

Також платнику податків 
дозволяється здійснювати технічну 
фіксацію засідання з розгляду матеріалів 
скарги за допомогою фото-, кінозйомки, 
відео-, звукозапису. 

Наказ набрав чинності з 25.11.2016. 

Щодо здійснення покупцем оплати через 
програмно-технічний комплекс 
самообслуговування  

НБУ в листі від 19.10.2016 N57-
0002/86441 зазначив, що здійснені через 
ПТКС (програмно-технічний комплекс 
самообслуговування) операції з внесення 
готівки для подальшого зарахування її на 
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рахунок отримувача відносяться до 
розрахунків у готівковій формі. 

Перелік обов'язкових реквізитів, які 
мають містити квитанції ПТКС, визначено 
постановою НБУ від 01.06.2011 N174, 
зокрема має наводитись інформація про 
платника. 

Щодо застосування РРО при інтернет 
торгівлі 

ДФСУ в листі від 04.11.2016 
N23689/6/99-99-14-05-01-15 прийшла до 
висновку, що якщо споживач, 
використовуючи мережу Інтернет, замовив 
товар і розрахунок за нього було здійснено 
із застосуванням платіжних систем 
FORPOST, LiqPay, PayPal, Portmone.com 
тощо, у тому числі і з використанням 
програмно-технічних комплексів 
самообслуговування (далі - ПТКС), СГ 
зобов'язаний видати розрахунковий 
документ встановленої форми (чек з РРО) 
та відповідним чином оформлений 
гарантійний талон. 

Під час повернення товару 
споживач, що придбав товар, звертається 
до представника інтернет-магазину та 
надає усі наявні документи, у тому числі 
розрахунковий документ встановленої 
форми (чек з РРО) та чек із ПТКС. У разі 
повернення товару, оплату за який було 
здійснено з використанням ПТКС, 
повернення грошових коштів споживачу 
здійснюється у готівковій або 
безготівковій формі.  
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