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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Нормативно закріплена можливість 
щоквартального зарахування 
дивідендних авансів та їх перенесення 
на майбутні періоди 

Абз.4 пп.57.11.2 ПКУ тепер  
говорить, що зарахувати попередньо 
сплачені дивідендні аванси можна у 
зменшення податку на прибуток, 
задекларованого у податковій декларації за 
такий податковий (звітний) період. Тобто, у 
цій нормі вже немає акценту саме на 
річному звітному періоді. Тому 
квартальники цілком вправі проводити таке 
зарахування.  

Цей підпункт доповнили новим 
абзацом. У ньому вказано: у разі якщо сума 
сплачених дивідендних авансів перевищує 
суму нарахованого податкового 
зобов’язання підприємством емітентом 
корпоративних прав за такий податковий 
(звітний) період, суму такого перевищення 
переносять у зменшення податкових 
зобов’язань наступних податкових (звітних) 
періодів до повного його погашення. Якщо 
ж підприємство в наступному періоді 
отримало від’ємне значення об’єкта 
оподаткування, то залишок переносять на 
зменшення податкових зобов’язань 
майбутніх податкових (звітних) періодів до 
повного його погашення.  

Знову нульове оподаткування для 
малого бізнесу 

Перехідні положення підрозділу 4 р. 
ХХ ПКУ поповнилися новою нормою, за 
якою на період до 31.12.21р. передбачена 
ставка нуль відсотків з податку на прибуток. 
Таке послаблення у оподаткуванні можуть 
отримати платники податку на прибуток, 
якщо в них: 

- річний бухгалтерський дохід не 
перевищує 3 млн. грн.; 

- розмір нарахованої за кожний 
місяць звітного періоду зарплати (доходу) 
кожному з працівників, які перебувають з 
платником у трудових відносинах, -  не 
менше ніж дві мінзарплати (нагадаємо, що 

з 1 січня 2017 року місячну мінзарплату 
встановлено в розмірі 3200 грн).   

Окрім цих двох обов’язкових вимог, 
такі особи повинні відповідати ще одному з 
таких критеріїв: 

а) утворені в установленому законом 
порядку після 01.01.17р.; 

б) діючі, у яких протягом трьох 
послідовних попередніх років (або протягом 
усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх 
утворення пройшло менше трьох років) 
щорічний обсяг доходів задекларовано в 
сумі, що не перевищує 3 млн. грн, та у яких 
середньооблікова кількість працівників 
протягом цього періоду становила від 5 до 
20 осіб; 

в) які були єдинниками в період до 
01.01.17р. та у яких за останній 
календарний рік обсяг виручки від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
становив до 3 млн. грн та середньооблікова 
кількість працівників становила від 5 до 50 
осіб. 

Крім того, використати нульову 
ставку оподаткування не зможуть юрособи, 
які утворені після 01.01.17р. шляхом 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 
перетворення), приватизації та 
корпоратизації, а також які ведуть окремі 
види діяльності. Усі їх перелічувати не 
будемо, зауважимо лише, що серед 
«заборонених» видів діяльності є: 
виробництво, оптовий продаж, експорт, 
імпорт підакцизних товарів; виробництво, 
оптовий та роздрібний продаж пально-
мастильних матеріалів; 
зовнішньоекономічна діяльність (крім 
діяльності у сфері інформатизації); 
виробництво продукції на давальницькій 
сировині; оптова торгівля і посередництво в 
оптовій торгівлі. 

Передбачив законодавець й 2 
ситуації, у яких підприємству доведеться за 
певний період сплачувати податок на 
прибуток за загальною ставкою 18 %. 

Ситуація 1. Якщо підприємство у 
будь-якому звітному періоді досягло 
показників щодо отриманого доходу, 
середньооблікової чисельності або 
середньої зарплати працівників, з яких хоча 
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б один не відповідає вищезазначеним  
критеріям. Такий платник податку 
зобов’язаний оподаткувати за загальною 
ставкою прибуток, отриманий у такому 
звітному періоді. 

Ситуація 2. Якщо платник нарахував 
та виплатив дивіденди своїм акціонерам 
(власникам).  Він має сплатити дивідендний 
аванс відповідно до п.57.11 ПКУ та податок 
на прибуток за звітний податковий період, у 
якому нарахували та виплатили дивіденди.  

Визнані до 01.01.15р. податкові доходи 
та витрати в подальшому не 
дублюються 

В п.42 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ, 
прописано уникнення подвійного 
врахування доходів та витрат під час 
обчислення податку на прибуток. Так, в 
згаданому пункті вказано: якщо суми 
доходів або витрат вже враховані під час 
визначення об’єкта оподаткування 
податком на прибуток до 01.01.15р., то, в 
разі їх визнання в бухобліку після цієї дати, 
вони не підлягають повторному 
врахуванню під час визначення такого 
об’єкта. На суму таких доходів чи витрат 
формують різницю, згідно з якою 
фінрезультат до оподаткування: 

- зменшують на суму таких 
доходів; 

- збільшують на суму таких 
витрат. 

Коригування на роялті нерезиденту 

Правки внесені до пп. пп.140.5.6 та 
140.5.7 ПКУ. 

По-перше, на відміну від попередніх 
норм, фінрезультат до оподаткування 
збільшують не на всю суму роялті, 
сплачених нерезиденту із 
низькоподаткового урядового переліку 
(затвердженого розпорядженням КМУ від 
16.09.15р. №977-р), а тільки на суму витрат 
по нарахуванню роялті, що перевищує суму 
доходів від роялті, збільшену на 4 % 
чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) за даними 
фінзвітності за рік, що передує звітному (а 

для банків в обсязі, що перевищує 4 % 
доходу від операційної діяльності (за 
вирахуванням ПДВ) за рік, що передує 
звітному. 

Такі самі умови були раніше 
установлені й у разі виплат роялті 
«звичайному» нерезиденту. Тепер ці 
випадки об'єднали. Зауважимо, що норма 
застосовується тільки до операцій, які не є 
контрольованими. «Обійти» застосування 
цих податкових коригувань платник може 
лише в тому випадку, якщо підтвердить 
суму таких витрат за цінами, визначеними 
за принципом «витягнутої руки», відповідно 
до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ (але 
без подання звіту). На жаль, контролери, як 
і раніше, не визначають деталі порядку 
проведення цієї процедури, адже ст.39 ПКУ 
«заточена» саме під контрольовані 
операції. І по ній не можна однозначно 
відповісти, як саме платник у означеному 
випадку має довести відповідність сум 
принципу «витягнутої руки». 

По-друге, у ситуації виплати роялті в 
«особливих» випадках, передбачених 
пп.140.5.7 ПКУ (наприклад, на користь 
нерезидента, який не є бенефіціарним 
(фактичним) отримувачем (власником) 
роялті), законодавець прибрав положення, 
які дозволяли відмовитись від збільшення 
фінрезультату на всю суму витрат по 
нарахуванню роялті у повному обсязі. 
Нагадаємо, раніше така можливість була, 
якщо довести, що сума роялті відповідає 
рівню звичайних цін. 

Податкові коригування по 
контрольованим операціям: тільки по 
року 

Зміни, внесені в пп. пп.140.5.1, 
140.5.2 ПКУ приводять ці положення у 
відповідність до ст.39 ПКУ. Вони 
передбачають збільшення фінрезультату 
при здійсненні контрольованих операцій на 
суму: 

-  перевищення ціни, визначеної за 
принципом «витягнутої руки», над 
договірною (контрактною) вартістю 
реалізованих товарів (робіт, послуг); 
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- перевищення договірної 
(контрактної) вартості придбаних товарів 
(робіт, послуг) над ціною, визначеною за 
принципом «витягнутої руки». 

Раніше у цих положеннях 
фігурували порівняння фактичної вартості 
операцій  із звичайними цінами, що не 
відповідало положенням ст.39 ПКУ, які 
мовлять про принцип «витягнутої руки». 

Крім того, у нормах відтепер чітко 
вказано, що їх застосовують за 
результатами податкового (звітного) року. 
Адже, у пп.39.4.1 ПКУ чітко вказано, що для 
цілей податкового контролю за 
трансфертним ціноутворенням звітним 
періодом є календарний рік. А звіт про 
контрольовані операції подають за 
результатами року. Тому провести означені 
коригування у внутрішньорічних періодах 
було б неможливо (хіба що тільки шляхом 
їх уточнення по завершенні річної звітної 
кампанії). Щоправда, проблему все одно до 
кінця не вирішено. Адже, за пп.39.4.2 ПКУ 
дедлайн подання звіту про контрольовані 
операції припадає на 1 жовтня року, який 
слідує за звітним. А річну податково-
прибуткову декларацію подають у значно 
коротші терміни. Тож на момент подання 
останньої платник може ще не встигнути 
«розібратися» зі своїми контрольованими 
операціями. 

Зміни в податковому обліку 
необоротних активів 

Податкова амортизація тепер без 
урахування переоцінок 

На жаль, законодавці підтримали 
ініціативу амортизувати у податковому 
обліку вартість ОЗ та НА без урахування їх 
бухгалтерської переоцінки. Із 01.01.17р. 
пп.138.3.1 ПКУ доповнили нормою, згідно 
якої:  

«Для розрахунку амортизації 
відповідно до положень цього пункту 
визначається вартість основних засобів та 
нематеріальних активів без урахування їх 
переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної 
відповідно до положень бухгалтерського 
обліку». 

Саме на такому тлумаченні норм 
ПКУ фіскали наполягали навіть до 
01.01.17р. – див. лист ДФСУ від 28.01.16р. 
№2784/7/99-99-19-02-02-17.  

Невиробничі ОЗ та НА 

Щодо податкового обліку т.зв. 
невиробничих ОЗ та НА є такі зміни: 

1. Оновили визначення терміну 
«невиробничі основні засоби» та додали 
визначення «невиробничі нематеріальні 
активи». Тепер ними вважають, відповідно, 
ОЗ та НА, «не призначені для використання 
в господарській діяльності платника 
податку». 

До Нового року у пп.138.3.2 ПКУ 
йшлося про ОЗ, «які не використовуються в 
господарській діяльності платника 
податку». Це спонукало фіскалів чіпляти 
невиробничий ярлик навіть на ОЗ, які 
тимчасово не використовуються у 
госпдіяльності, наприклад, перебувають на 
капітальному ремонті (див. листи ДФСУ від 
05.11.15р. №23598/6/99-99-19-02-02-15 та 
від 12.03.16р. №5389/6/99-99-19-02-02-15). 

2. Встановили, що не 
підлягають податковій амортизації витрати 
на придбання, самостійне виготовлення, 
ремонт, реконструкцію, модернізацію або 
інші поліпшення не лише невиробничих ОЗ, 
а й невиробничих НА (пп.138.3.2 ПКУ).  

3. У ПКУ передбачили 
спеціальні коригування фінрезультату 
щодо операцій із ремонту, поліпшення та 
продажу невиробничих ОЗ та НА. 

Ремонти та поліпшення 
невиробничих ОЗ (НА) 

Із 01.01.17р. фінрезультат потрібно 
збільшувати на суму витрат на ремонт, 
реконструкцію, модернізацію або інші 
поліпшення невиробничих ОЗ чи НА, 
віднесених до витрат відповідно до П(С)БО 
або МСФЗ (абз.6 п.138.1 ПКУ). 

Відповідно, визнані у звітному 
періоді — як напряму, так і через 
амортизацію — бухгалтерські витрати на 
ремонт, реконструкцію, модернізацію або 
інші поліпшення невиробничих ОЗ (НА) 
тепер не повинні впливати на об’єкт 
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оподаткування завдяки коригуванню 
фінрезультату.  

Але окремого збільшувального 
коригування фінрезультату на 
бухгалтерську амортизацію невиробничих 
ОЗ (НА) у ПКУ так і не передбачили. Але 
скоріш за все податківці продовжуватимуть 
наполягати, що така амортизація має 
збільшувати фінрезультат згідно абз. 2 
п.138.1 ПКУ (ряд. 1.1.1 додатка РІ до 
Декларації №897). Тобто не повинна 
впливати на об’єкт оподаткування.  

Зрозуміло, що загальна сума 
нарахованої амортизації невиробничих ОЗ 
(НА) включатиме і амортизацію їх 
капіталізованих поліпшень. Тому платнику, 
виходячи з роз’яснень податківців, 
достатньо просто збільшувати 
фінрезультат на всю суму амортизації 
невиробничих ОЗ (НА) на підставі абз.2 
п.138.1 ПКУ (ряд. 1.1.1 додатка РІ).  

А от витрати на ремонт 
невиробничих об’єктів, які у бухобліку не 
капіталізують, а визнають у періоді їх 
понесення (п.15 П(С)БО 7 або пар.12 
МСБО 16), із 2017 року збільшуватимуть 
фінрезультат згідно абз.6 п.138.1 ПКУ. 
Тому дана різниця незабаром має 
з’явитися у додатку РІ до Декларації № 897. 
Зверніть увагу, що до 01.01.17р. ПКУ не 
передбачав такого збільшення фін 
результату, а тому платники мали право 
враховувати їх у податковому обліку за 
правилами бухобліку.  

Продаж невиробничих ОЗ (НА) 

Із 01.01.17р. по операції продажу 
невиробничого ОЗ (НА) у ПКУ передбачили 
дві спеціальні податкові різниці. Так 
фінрезультат: 

— збільшуватиме сума залишкової 
вартості окремого об’єкта невиробничих ОЗ 
(НА), визначена відповідно до П(С)БО або 
МСФЗ (абз.5 п.138.1 ПКУ). Таке ж 
коригування робитимуть і при ліквідації 
об’єкта невиробничих ОЗ (НА); 

— зменшуватиме сума первісної 
вартості придбання або виготовлення 
окремого об’єкта невиробничих ОЗ (НА) та 
витрат на його ремонт, реконструкцію, 
модернізацію або інші поліпшення, у т.ч. 

віднесених до витрат відповідно до П(С)БО 
або МСФЗ, але не більше суми доходу 
(виручки), отриманої від такого продажу 
(абз.6 п.138.2 ПКУ). 

Прискорена амортизація 
новопридбаних податкових ОЗ групи 4 

Із 01.01.17р. законодавці надали 
платникам податку на прибуток право під 
час розрахунку податкової амортизації ОЗ 
групи 4 (машини та обладнання) за 
прямолінійним методом використовувати 
мінімально допустимий строк амортизації у 
2 роки. У базовому ж пп.138.3.3 ПКУ, 
нагадаємо, для ОЗ групи 4 передбачено 
мінімально допустимий строк корисного 
використання у 5 років (і лише для деяких 
машин та обладнання його скорочено до 2 
років). Але якщо Ви скористаєтеся правом 
задіяти мінімальний дворічний термін 
амортизації ОЗ групи 4 згідно п.43 
підрозділу 4 р. ХХ ПКУ, на обмеження щодо 
мінімально допустимих термінів 
амортизації ОЗ із пп. 138.3.3 ПКУ зважати 
не потрібно. 

Щоб мати право на мінімальний 
дворічний термін амортизації, мають 
одночасно виконуватися такі умови: 

1) витрати на придбання ОЗ 
групи 4 понесені (нараховані) платником 
податків після 01.01.17р. 

2) ОЗ не були введені в 
експлуатацію та не використовувалися на 
території України; 

3) ОЗ мають бути введені в 
експлуатацію в межах одного з податкових 
(звітних) періодів починаючи з 01.01.17р. до 
31.12.18р. Тобто, це мають бути ОЗ, які Ви 
розпочнете використовувати у 
госпдіяльності у найближчі два роки. Факт 
уведення в експлуатацію підтверджуйте 
відповідним первинним документом 
(типовою формою № ОЗ-1); 

4) ОЗ використовують у власній 
господарській діяльності та не продають 
або не надають в оренду іншим особам. 
Виключення зробили лише для платників, 
основний вид діяльності яких — послуги з 
надання в оренду майна. Такі підприємства 
можуть орієнтуватися на дворічний термін 
амортизації і щодо ОЗ групи 4, які 
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передають у оренду (звісно, при 
дотриманні інших обов’язкових умов). 

Якщо «відбувся факт 
невикористання основних засобів у власній 
господарській діяльності або їх продаж», 
платник у такому звітному періоді повинен: 

— збільшити фінрезультат на 
всю суму амортизації ОЗ групи 4, 
нарахованої відповідно до п.43 підрозділу 4 
р. ХХ ПКУ із застосуванням дворічного 
мінімально допустимого строку амортизації; 

— зменшити фінрезультат на 
суму розрахованої амортизації таких ОЗ 
згідно до п.138.3 ПКУ за відповідні 
податкові (звітні) періоди. 

Тобто, платнику доведеться 
прибрати із розрахунку об’єкта 
оподаткування прискорену податкову 
амортизацію ОЗ групи 4 і включити до 
нього податкову амортизацію таких ОЗ, 
обчислену за звичайними правилами 
п.138.3 ПКУ. 

ПДВ 

Коди за УКТ ЗЕД та ДКПП – обов’язкові 
реквізити податкової накладної 

З 01.01.2017 року код товару згідно 
УКТ ЗЕД — обов’язковий реквізит 
податкової накладної (далі — ПН) не тільки 
для підакцизних або імпортованих товарів. 
Він має бути зазначений у будь-якій ПН, 
якою підтверджують нарахування 
податкових зобов’язань при постачанні 
товарів.  

Складання ПН при постачанні послуг 
також вимагатиме зазначення коду 
відповідно до Державного класифікатора 
продукції. Наразі даний Національний 
класифікатор України ДК 016:2010 
затверджено наказом 
Держспоживстандарту України від 
11.10.10р. №457.  

Але код  можна вказати неповністю, 
правда не менше ніж чотири перші його 
цифри. Те саме вправі робити і 
постачальники послуг. 

Із п.201.10 ПКУ з 1 липня 2017 року 
взагалі зникне останній абзац, який наразі 
дозволяє покупцю визнавати податковий 

кредит на підставі ПН із помилками в 
обов’язкових реквізитах (крім коду УКТ 
ЗЕД), якщо вони не заважають 
ідентифікувати здійснену операцію, її зміст 
(товар/послугу, що постачаються), період, 
сторони та суму податкових зобов’язань.   

Щоправда з  тієї самої дати 
наявність ПН у Єдиному реєстрі буде 
достатньою підставою для збільшення 
податкового кредиту покупцем: ніякого 
додаткового підтвердження не 
вимагатиметься.  

Сподіваємось, що тим самим 
законодавці відмінили залежність покупців 
від правильності оформлення ПН 
продавцями. Крім того, у п.201.10 ПКУ 
з’явився замінник  норми про помилки в 
обов’язкових реквізитах ПН. Такі помилки 
не можуть бути причиною для неприйняття 
ПН при реєстрації, якщо не заважають 
визначити основні параметри постачання. 
Утім стосовно помилок у коді товару згідно 
УКТ ЗЕД це послаблення не працює. 

Ніхто не відміняв штрафи за 
помилки, допущені в обов’язкових 
реквізитах ПН, виявлені контролерами при 
перевірці за скаргою покупця. Вони 
передбачені п.1201.3 ПКУ в оновленій 
редакції ст.1201 ПКУ. 

Підрозділ 2 р. ХХ ПКУ доповнений 
новим пунктом 351, який звільняє на період 
до 31 грудня 2017 року від штрафів, 
передбачених п.1201.3 ПКУ, за помилки, 
допущені в ПН при зазначенні коду товару 
за УКТ ЗЕД та/або послуги згідно з 
Державним класифікатором продукції та 
послуг. 

Новий граничний термін реєстрації 
податкових накладних 

Тепер граничні терміни реєстрації 
ПН і РК залежать від того, у якій половині 
місяця їх складено — першій або другій.  

Виписані з 1-го по 15-й календарний 
день ПН та РК мають бути зареєстровані 
до кінця поточного місяця.  

Оформлені з 16-го по останній день 
місяця — у строк до 15 календарного дня 
(включно) наступного місяця.  
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Штрафи, передбачені п.1201.1 ПКУ, 
застосовуватимуть за порушення саме 
таких граничних термінів реєстрації ПН та 
РК. Виняток зроблено лише для деяких ПН, 
які не надаються отримувачам (покупцям): 
ПН, складеним на звільнені постачання та 
ті, що оподатковують за нульовою ставкою.  

Чи поширюватимуться нові терміни 
реєстрації на ПН та РК, виписані у другій 
половині грудня 2016 року, в законі не 
уточнено.  

Крім того, у ПКУ чітко прописали, що 
платники податку вправі зареєструвати ПН 
та РК протягом 365 календарних днів, що 
наступають за датою виникнення 
податкових зобов’язань, відображених у 
відповідних ПН та/або РК. 

За яких умов податкову накладну 
зареєструють незалежно від 
реєстраційного ліміту 

Завдяки новому п.2001.9 ПКУ у 
деяких випадках можна буде зареєструвати 
ПН в ЄРПН незалежно  від сьогоденного 
розміру реєстраційного ліміту (∑Накл). Утім 
мова йде лише про ті ПН, які вже 
задекларували у податкових зобов’язаннях 
без реєстрації, у результаті чого зріс 
показник ∑Перевищ. Так буває, коли 
загальна сума податкових зобов’язань, 
зазначена у поданих деклараціях 
перевищує суму ПДВ у ПН та РК, 
зареєстрованих у Єдиному реєстрі та 
включених у цю декларацію.    

Законодавці висунули додаткову 
вимогу для реєстрації таких ПН без 
порівняння із реєстраційною сумою. Щоб 
отримати таку можливість, необхідно 
провести деякі обчислення. Слід взяти 
показник ∑Перевищ, зменшити його на 
загальну суму податкових зобов’язань, 
задекларованих починаючи із 1 липня 2015 
року з урахуванням уточнюючих 
розрахунків, та збільшити на показник  
∑ПопРах.  

Якщо у результаті розрахунку 
отримане додатне значення, на цю суму 
можна зареєструвати раніше складені ПН 
без обмеження реєстраційною сумою. 

Реєстрація РК до ПН, які складені до 
01.07.15р.  

В ПКУ з’явилась норма про те, що 
РК на зменшення податкових зобов’язань, 
складені з 01.07.15р. до ПН, виписаних до 
цієї дати на покупця-платника ПДВ, 
реєструє отримувач (покупець). Раніше 
аналогічну норму містив п.22 Порядку 
№1307 та п.16 Порядку №569, і вона 
суперечила ПКУ. Адже п.192.1 ПКУ до 
внесення у нього змін вимагав, щоб 
реєстрацію РК до всіх ПН, складених до 1 
лютого 2015р., здійснював продавець 
(постачальник).   

Відтепер це загальне правило має 
виключення щодо означених РК. 

Реєстрація РК до ПН, які не видають 
отримувачам (покупцям), як і раніше, лягає 
на плечі продавців (постачальників). 

В яких випадках складають зведені ПН  

До 01.1.2017р. зведені ПН 
формували при безперервних та ритмічних 
постачаннях. Зведені ПН також 
передбачено для оформлення податкових 
зобов’язань за п.п.198.5, 199.1 ПКУ (п.11 
Порядку №1307). 

З’явилась ще одна причина скласти 
зведену ПН: п.201.4 ПКУ доповнили новим 
абзацом, який дозволяє її застосування при 
нарахуванні податкових зобов’язань на 
суму перевищення фактичної ціни 
постачання.  

Схоже, що мова йде лише про 
загальне правило визначення бази 
оподаткування при  постачанні 
товарів/послуг із п.188.1 ПКУ. Останній, 
нагадаємо, вимагає порівнювати фактичну 
ціну постачання із покупною ціною (для 
придбаних товарів/послуг), звичайною (для 
виготовлених, вироблених) або 
залишковою балансовою вартістю 
необоротних активів. І якщо таке 
перевищення у порівнянні із мінімальною 
базою оподаткування зафіксоване, платник 
визнає ПДВ-зобов’язання виходячи із 
фактичної ціни постачання та додатково — 
на суму перевищення. Відтепер всі 
«перевищення» за місяць можна зібрати в 
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одній зведеній ПН, зазначивши кожну із 
здійснених операцій в ній окремим рядком. 

Скасування спец режиму для 
сільгоспників 

З 1 січня 2017 року аграрії 
сплачують до бюджету всю суму ПДВ. 
Кошти на спецрахунок останній раз 
потраплять на підставі спецрежимної 
декларації (0121-0123) за грудень/4 
квартал 2016 року. Тож що потрібно 
врахувати сільсгопникам у зв’язку зі 
скасуванням спецрежиму. 

Обмежено строк реєстрації 
спецрежимних податкових накладних 

Податкові накладні та розрахунки 
коригування, які складені до 01.01.17р. за 
операціями постачання 
сільськогосподарських товарів та послуг, 
повинні бути включені до Єдиного реєстру 
податкових накладних не пізніше 15 січня 
2017 року. Реєстрація таких документів не 
може здійснюватися з порушенням 
зазначеного строку.  

Додаткові електронні рахунки 
будуть закриті 

Додаткові рахунки, які були відкриті 
спецрежимникам в системі електронного 
адміністрування ПДВ для операцій із 
зерновими та технічними культурами 
(3754), тваринництва (3755) та іншими 
сільсгопераціями (3753) будуть закриті. Це 
відбудеться наступного дня після граничної 
дати сплати ПДВ за грудень/4 квартал 2016 
року.  

Щодо спецрахунку, то законодавство 
не встановлює терміну, протягом якого 
аграрій після прощання зі спецрежимом 
повинен його закрити. Тобто, залишок 
коштів на спецрахунку залишається в 
розпорядженні сільгоспника.  

Від’ємний ПДВ дозволили 
перенести  

Від’ємне значення за операціями з 
постачання сільськогосподарських 
товарів/послуг, яке сформувалося у 
спецрежимній декларації з ПДВ за 
грудень/4 квартал 2016 року, слід 

перенести до бюджетної декларації (0110) 
за наступний звітний період.  

Тобто, суму від’ємного ПДВ, яку 
спецрежимник відобразив в рядках 14 
таблиць 1-3 додатка ДС10 та яка 
сформувала рядок 21 спецдекларації за 
грудень, потрібно буде включити до рядка 
16.1 бюджетної декларації за січень 2017 
року. 

Чи буде податковий кредит за ПН з 
помилками 

Упродовж першого півріччя 2017р. 
можливість формувати податковий кредит 
за податковими накладними, які містять 
несуттєві недоліки, збереже п.201.10 ПКУ: 
«Податкова накладна, що містить помилки 
в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї 
статті (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».  

З 01.07.17р. її видалять з ПКУ, однак 
на заміну запровадять навіть більш 
універсальну: «Податкова накладна та/або 
розрахунок коригування до неї, складені та 
зареєстровані після 1 липня 2017 року в 
Єдиному реєстрі податкових накладних 
платником податку, який здійснює операції 
з постачання товарів/послуг, є для покупця 
таких товарів/послуг достатньою підставою 
для нарахування сум податку, що 
відносяться до податкового кредиту, та не 
потребує будь-якого іншого додаткового 
підтвердження».  

Відображаємо податковий кредит з ПДВ  

На декларування податкового 
кредиту у пересічного платника ПДВ є 
звичні 365 днів з дати складання податкової 
накладної (п.198. 6 ПКУ). 

Але якщо реєстрацію податкової 
накладної зупиняли, то перебіг зазначеного 
строку переривається на період такого 
зупинення реєстрації та відновлюється з 
дня припинення процедури зупинення. 
Зазначимо: про зупинення реєстрації 
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податкової накладної інформуватимуть не 
тільки постачальника, але й покупця. 

Податковий кредит по безоплатному 
імпорту 

Тривалий час контролери 
заперечували право на податковий кредит 
у разі імпорту безоплатно отриманих 
товарів (див., наприклад, лист МГУ ДФС – 
ЦОзОВП від 19.10.15р. №23207/10/28-10-
06-11).  

Зараз право на податковий кредит 
спробували захистити за допомогою змін: 
його пов’язали безпосередньо з 
«ввезенням товарів та/або необоротних 
активів на митну територію України».  

Нарахування ПДВ при списанні ОЗ  

Згідно з п.189.9 ПКУ платник податку 
може не нараховувати ПДВ при списанні 
основних засобів, якщо вони ліквідуються у 
зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням 
внаслідок дії обставин непереборної сили, 
в інших випадках, коли така ліквідація 
здійснюється без згоди платника податку, у 
тому числі в разі викрадення основних 
виробничих або невиробничих засобів, що 
підтверджується відповідно до 
законодавства або коли платник податку 
подає контролюючому органу відповідний 
документ про знищення, розібрання або 
перетворення основних виробничих або 
невиробничих засобів у інший спосіб, 
внаслідок чого вони не можуть 
використовуватися за первісним 
призначенням. Однак за таких умов 
контролери апелювали до п.198.5 ПКУ і 
рекомендували все одно нараховувати 
ПДВ з мотивів припинення використання у 
госпдіяльності. Зараз у п.198.5 ПКУ чітко 
зазначили: компенсуючі зобов’язання не 
слід нараховувати у випадку списання 
основних засобів згідно з п.189.9 ПКУ. 

Нові складові реєстраційного ліміту ПДВ 

1. Під час визначення 
реєстраційного ліміту ∑Накл для реєстрації 
податкових накладних, а саме під час 
розрахунку доданку ∑ПопРах 

враховуватимуть суму коштів у разі 
проведення Казначейством розрахунків 
платника податку з погашення 
заборгованості з різниці в тарифах (в 
межах суми зменшення залишку 
узгоджених податкових зобов'язань з ПДВ, 
не сплачених у строк). Аналогічна норма, 
щоправда без посилання на доданок 
∑ПопРах, вже існувала в п. 2001.3 ПКУ.  

2. У п. 2001.3 ПКУ зафіксували 
норми, які нададуть можливість 
правонаступникам скористатися 
реєстраційним лімітом реорганізованих 
платників ПДВ. Зазначимо: раніше ст. 2001 
ПКУ та Порядок електронного 
адміністрування податку на додану 
вартість, затверджений постановою КМУ 
від 16.10.14р. №569, взагалі не містили 
приписів щодо врахування у системі 
електронного адміністрування ПДВ 
результатів реорганізації.  

3. Верховна Рада зобов’язала 
контролерів 20.01.17р. збільшити значення 
реєстраційного ліміту на суму коштів, 
повернутих в період з 01.01.16р. до 
01.01.17р. відповідно до п.43.4 ПКУ на 
електронний рахунок, які були спочатку 
перераховані з: 

- поточного рахунку платника 
безпосередньо до бюджету; 

- електронного рахунка до бюджету 
за власним рішенням платника відповідно 
до п. 2001.6 ПКУ.  

Від’ємний ПДВ при реорганізації  

З 01.01.17р. від’ємний ПДВ 
реорганізованих підприємств збережеться, 
оскільки:  

- у разі приєднання, злиття, 
перетворення його сума підлягає 
перенесенню до складу податкового 
кредиту правонаступника у наступному 
періоді після підписання передавального 
акта; 

- у випадку поділу, виділення 
від’ємний залишок підлягає перенесенню 
до складу податкового кредиту 
правонаступника пропорційно до отриманої 
частки майна згідно з розподільчим 
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балансом у наступному періоді після 
підписання розподільчого балансу. 

Призупинення реєстрації ПН 

З 01.04.2017р. статтю 201 буде 
доповнено п.201.16. Він передбачатиме, що 
реєстрація ПН та РК в ЄРПН може бути 
зупинена у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України, у разі 
відповідності такої ПН/РК сукупності 
критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх 
для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, 
встановлених відповідно до п.74.2 ПКУ. 

У випадку зупинення реєстрації 
ПН/РК платнику ПДВ протягом 
операційного дня контролюючий орган 
надсилає квитанцію про зупинення 
реєстрації такої ПН/РК. 

У квитанції про зупинення реєстрації 
зазначаються: 

а) порядковий номер та дата 
складення ПН/РК; 

б) визначення критерію(їв) оцінки 
ступеня ризиків, достатніх для зупинення 
реєстрації ПН/РК, на підставі яких було 
здійснено зупинення реєстрації; 

в) пропозиція щодо надання 
платником ПДВ пояснень та/або копії 
документів (за вичерпним переліком), 
достатніх для прийняття контролюючим 
органом рішення про реєстрацію. 

Письмові пояснення та/або копії 
документів, подані платником податків до 
контролюючого органу, розглядаються 
комісією. 

Зазначена комісія приймає рішення 
про: 

-реєстрацію податкової 
накладної/розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних; 

-відмову у реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Рішення про реєстрацію або відмову 
в реєстрації приймається та надсилається 
платнику податку протягом п'яти робочих 
днів, що настають за днем отримання 
пояснень та документів, поданих відповідно 
до пп. 201.16.2 ПКУ. 

ПН/РК, реєстрацію якої в ЄРПН було 
зупинено, реєструється у день настання 
однієї із таких подій: 

а) прийнято рішення про реєстрацію 
ПН/РК; 

б) набрало законної сили рішення 
суду про реєстрацію відповідної ПН/РК. 

І неозброєним оком зрозуміло всі 
ризики корупційних дій з сторони комісії. 
Сподіваємось, що здоровий глузд 
переможе фіскальні підходи і вказаний 
пункт так ніколи і не запрацює. 

ПДФО 

Податкова соціальна пільга 

Новий розмір прожиткового мінімуму 
дає такі показники на 2017 рік: 

Загальна податкова соцпільга — 800 
грн.  

Підвищена 150%-ва пільга (пп. 
169.1.3 ПКУ) — 1200 грн, підвищена 200%-
ва пільга — 1600 грн. 

Граничний розмір доходу для 
застосування соцпільги — 2240 грн. (1600 
грн х 1,4 й округлено до найближчих 10 
грн). Нагадаємо: для працівника, який 
користується підвищеною соцпільгою на 
дітей за пп.169.1.2 ПКУ або пп.пп. «а» чи 
«б» пп.169.1.3 ПКУ такий ліміт 
збільшується кратно кількості дітей. 

Зазначимо, що з 2017 року 
нарахована за місяць зарплата не може 
бути менше 3200 грн. (окрім випадків, коли 
людина працює в умовах неповної 
зайнятості). Виходить,  користуватися 
соцпільгою за звичайного ліміту (2240 грн) 
взагалі мало хто зможе — пільга світитиме 
хіба що тому, хто працює менше норми і 
матиме заробіток, що не перевищує 2240 
грн. Ну а для працівників з «дитячими» 
соцпільгами й більшим лімітом (4480  — на 
двох дітей, 6720 грн — на трьох)  
отримання пільги цілком реальне. 

Внески на недержавне пенсійне 
забезпечення працівників 
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Граничний неоподатковуваний 
розмір внесків, які  роботодавець-резидент 
сплачує згідно із договором недержавного 
пенсійного забезпечення за працівника, 
раніше було закріплено на рівні п’яти 
мінзарплат у розрахунку на місяць за 
сукупністю таких внесків. Вочевидь, 
законотворці вирішили, що було б надто 
щедро залишати саме таку прив’язку, тож з 
нового року діятиме ліміт у 2,5 мінзарплати 
(з січня 2017 р. -  це 8000 грн. на місць). 
Інше обмеження неоподатковуваного 
розміру вказаних внесків залишилось 
незмінним — 15% зарплати, нарахованої 
працівнику за відповідний місяць. 

Подарунки працівникам 

З 01.01.17р. неоподатковуваний 
розмір негрошового подарунку — 25% від 
мінзарплати станом на 1 січня відповідного 
року.  Тож для 2017р. від податку на доходи 
і військового збору  звільнено вартість 
подарунків у межах 800 грн. Це 
неоподатковуваний розмір відносно однієї 
фізособи-отримувача  протягом одного 
місяця. Суму перевищення оподатковують 
у загальному порядку як додаткове благо. 

Оплата навчання 

З 01.01.2017р. п.165.1.21 ПКУ 
передбачає, що не включається до доходу 
фізособи сума, сплачена будь-якою 
юридичною або фізичною особою на 
користь вітчизняних вищих та професійно-
технічних навчальних закладів за здобуття 
освіти, за підготовку чи перепідготовку 
платника податку, але не вище трикратного 
розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року (9600 грн) за кожний 
повний або неповний місяць навчання, 
підготовки чи перепідготовки такої фізичної 
особи. 

Зміни по відрядженню 

1. Витрати, понесені працівником під 
час відрядження на проїзд,  
підтверджуються транспортними квитками 
або транспортними рахунками (багажними 
квитанціями), у тому числі електронними 

квитками за наявності посадкового талона, 
якщо його обов'язковість передбачена 
правилами перевезення на відповідному 
виді транспорту, та розрахунковими 
документами про їх придбання за всіма 
видами транспорту. 

2. Добові з 01.01.2017р. становлять: 

-  при відрядженні у межах території 
України - не більш як 0,1 розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) 
року (320 грн); 

- при відрядженні закордон - не вище 
80 євро за кожен календарний день такого 
відрядження за офіційним обмінним курсом 
гривні до євро, установленим НБУ. 

3. Сума добових визначається в разі 
відрядження: 

- у межах України та країн, в'їзд 
громадян України на територію яких не 
потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), - 
згідно з наказом про відрядження та 
відповідними первинними документами; 

- до країн, в'їзд громадян України на 
територію яких здійснюється за наявності 
візи (дозволу на в'їзд), - згідно з наказом 
про відрядження за наявності 
документальних доказів перебування особи 
у відрядженні (відміток прикордонних служб 
про перетин кордону, проїзних документів, 
рахунків на проживання та/або будь-яких 
інших документів, що підтверджують 
фактичне перебування особи у 
відрядженні). 

За відсутності зазначених 
відповідних підтвердних документів, сума 
добових включається до оподатковуваного 
доходу платника податку. 

Тепер і без відміток прикордонників 
можна буде виплачувати закордонні добові. 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

У єдинників 1 групи нова база 
оподаткування єдиним податком 

З 1 січня 2017р. розмір мінімальної 
зарплати встановлений на рівні 3200 грн. 
Отже, суми єдиного податку, який 
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сплачують єдинники 1 і 2 групи в 2017 році, 
повинні були б бути в 2 рази більше. Але 
для 1 групи в якості бази оподаткування 
єдиним податком тепер визначено розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, встановлений законодавством станом 
на 1 січня. Станом на 1 січня 2017 року цей 
показник визначено в сумі 1600 грн. 
Значить єдинники 1 групи в 2017 році 
будуть щомісяця платити єдиний податок в 
сумі не вище 160 грн.  

А 2-га група в якості бази 
оподаткування використовуватиме  
мінзарплату.  

Зросли ставки єдиного податку у 
єдинників 4 групи 

Ставки єдиного податку для деяких 
сільгоспугідь виросли в середньому на 8% і 
склали (пп. 293.9.2 - 293.9.6 ПКУ): 

- Для ріллі, сіножатей и пасовища 
(кім ріллі, сіножатей и пасовища, 
розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях, а також 
сільськогосподарських угідь, що 
перебувають в умовах закритого ґрунту) - 
0,95; 

- Для ріллі, сіножатей и пасовища, 
розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях - 0,57; 

- Для багаторічних насаджень (крім 
багаторічних насаджень, розташованих у 
гірських зонах та на поліських територіях) - 
0,57; 

- Для багаторічних насаджень, 
розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях - 0,19; 

- Для сільськогосподарських угідь, 
що перебувають в умовах закритого ґрунту, 
- 6,33. 

Причому, що цікаво, застосовувати 
ставку 6,33 з 1 січня 2017 року треба буде 
для всіх сільськогосподарських угідь, що 
перебувають в умовах закритого грунту, а 
не тільки в разі, коли частка доходу від 
реалізації або переробки продукції 
рослинництва, вирощеної на закритому 
ґрунті перевищує 66 % в загальній сумі 
доходу від реалізації всієї власноруч 

виготовленою сільгосппродукції і продуктів 
її переробки. І все тому, що законодавець 
вилучив з пп. 293.9.6 ПКУ таку умову щодо 
застосування ставки єдиного податку для 
сільгоспугідь, які перебувають в умовах 
закритого грунту. 

Строки подання декларацій при відмові 
від спрощенки 

З 1 січня 2017 року платники єдиного 
податку першої і другої групи при переході 
в іншу групу єдинників, а також в разі 
переходу на загальну систему 
оподаткування повинні надати декларацію 
платника єдиного податку у строки, 
встановлені для квартального податкового 
(звітного) періоду. Також тепер ясно, що 
єдиний податок за ставкою 15% єдинникам 
першої і другої групи у разі переходу на 
загальну систему оподаткування у зв'язку з 
порушенням умов роботи на спрощеній 
системі треба сплатити протягом 10 
календарних днів, наступних за останнім 
днем строку подання декларації. 

Відтепер фізособи-єдинники не 
враховують мобілізованих в кількості 
працівників 

У пп.291.4.1 ПКУ дозволено не 
враховувати мобілізованих в кількості 
працівників, що дає право працювати у 
другій групі. Отже, підприємець отримав 
законне право на період військової служби 
працівника взяти на його місце іншого 
працівника, не перевищуючи при цьому 
граничної чисельності найманих 
працівників для роботи в другій групі 
платників єдиного податку. 
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