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ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

Нові штрафи за недопуск інспекторів 
праці на підприємство з 2017 року 

Нові штрафи передбачено Законом 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» від 
06.12.2016р. №1774-VIII (вступає в силу з 
01.01.2017р.). 

Тож із 2017 року для юридичних осіб 
і фізосіб-підприємців, які використовують 
найману працю, додали нові штрафи в разі 
вчинення таких правопорушень, як: 

• недопущення до проведення 
перевірки з питань додержання 
законодавства про працю, створення 
перешкод у її проведенні  — штраф у 3-
кратному розмірі мінімальної зарплати, 
установленої законом на момент 
виявлення порушення; 

• недопущення до проведення 
перевірки з питань додержання 
законодавства про працю при проведенні 
перевірки з питань виявлення порушень 
щодо фактичного допуску працівника до 
роботи без оформлення трудового 
договору (контракту), оформлення 
працівника на неповний робочий час у разі 
фактичного виконання роботи повний 
робочий час — штраф у 100-кратному 
розмірі мінімальної зарплати, установленої 
законом на момент виявлення порушення. 

З 2017 року ЄСВ для всіх підприємців - 
незалежно від отримання доходу 

Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України» від 
06.12.2016р. №1774-VIII уносить зміни й до 
Закону про ЄСВ, які чинні із 01.01.2017р. 

Серед головних змін: 

1. Звільняються від сплати за себе 
ЄСВ усі фізособи-підприємці, якщо вони є 
пенсіонерами за віком або інвалідами й 
отримують відповідно до закону пенсію чи 
соціальну допомогу. 

2. Фізособи — підприємці на 
загальній системі оподаткування й особи, 
які провадять незалежну професійну 
діяльність, визначають суму ЄСВ у розмірі 

не менше мінімального страхового внеску 
на місяць (із 01.01.2017р. — 3200 грн х 22% 
= 704 грн). Тобто, незалежно від того, 
отримували вони цього місяця дохід чи ні. 
Це вже стає їх обов’язком сплачувати ЄСВ. 

Виняток лише для платників, 
віднесених до першої групи платників 
єдиного податку, для яких ця сума не може 
бути меншою за 0,5 мінімального 
страхового внеску із зарахуванням 
відповідних періодів провадження 
підприємницької діяльності до страхового 
стажу, пропорційно до сплаченого ЄСВ. 

3. Органи ПФУ отримали право в 
разі виявлення за результатами аналізу 
даних реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру недостовірних 
відомостей про застрахованих осіб 
вимагати від платників ЄСВ інформацію 
про ці відомості й усунення порушень. 

4. Обмін інформацією про відомості, 
що містять ознаки використання праці 
неоформлених працівників і порушень 
законодавства про працю, здійснюється 
Держпраці та ДФС у порядку, 
затвердженому ПФУ за погодженням із 
Мінсоцполітики. 

Місячна зарплата працівника менше за  
мінімалку – проведіть доплату і сплатіть 
податки 

І знову зміни від Закону України 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» від 
06.12.2016р. №1774-VIII (далі — Закон 
№1774). Тепер Закон №1774 вносить зміни 
до ст.ст. 95, 96 КЗпП і ст.ст 3, 31, 6 Закону 
про оплату праці. 

Так, вже з 1 січня 2017 року 
змінюється поняття мінімальної зарплати. 
Під нею матимемо на увазі встановлений 
законом мінімальний розмір оплати праці 
за виконану працівником місячну (годинну) 
норму праці. Мінімальна зарплата 
лишається державною соціальною 
гарантією, обов’язковою на всій території 
України для підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності й 
господарювання та фізичних осіб, які 
використовують працю найманих 
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працівників, за будь-якою системою оплати 
праці. 

Своєю чергою, виключено норму, за 
якою до мінімальної зарплати не 
включаються доплати, надбавки, 
заохочувальні та компенсаційні виплати. 

Розмір зарплати працівника за 
повністю виконану місячну (годинну) норму 
праці не може бути нижчим за розмір 
мінімальної зарплати. 

Якщо ж нарахована зарплата за 
виконану місячну норму праці є нижчою за 
розмір мінімальної зарплати, тоді 
роботодавець має провести доплату до 
рівня мінімальної зарплати, яку слід 
виплачувати щомісяця одночасно з 
виплатою зарплати. 

Зазначимо, що під час обчислення 
розміру зарплати працівника для 
забезпечення її мінімального розміру не 
враховуються доплати за роботу в 
несприятливих умовах праці та 
підвищеного ризику для здоров’я, за роботу 
в нічний та надурочний час, роз’їзний 
характер робіт, премії до святкових і 
ювілейних дат. 

Якщо розмір зарплати у зв’язку з 
періодичністю виплати її складових є 
нижчим за розмір мінімальної зарплати, 
проводиться доплата до рівня мінімальної 
заробітної плати. 

У разі укладення трудового договору 
про роботу на умовах неповного робочого 
часу, а також при невиконанні працівником 
у повному обсязі місячної (годинної) норми 
праці мінімальна заробітна плата 
виплачується пропорційно до виконаної 
норми праці. 

Є і норма, яка вказує: мінімальний 
посадовий оклад (тарифна ставка) 
установлюється в розмірі, не меншому за 
прожитковий мінімум, установлений для 
працездатних осіб на 1 січня календарного 
року (у 2017 році — 1600 грн). 

Прикінцевими та перехідними 
положеннями Закону №1774 передбачено, 
що мінімальна зарплата після 01.01.2017р. 
не застосовується як розрахункова 
величина для визначення посадових 

окладів і заробітної плати працівників й 
інших виплат. 

Мінімальна зарплата після 
01.01.2017р. не застосовується як 
розрахункова величина в колдоговорах та 
угодах усіх рівнів. Сторонам, які уклали 
колдоговори й угоди, у 3-місячний строк 
мають привести їх норми у відповідність із 
Законом №1774 відповідно до 
законодавства. 

До внесення змін у колдоговори й 
угоди всіх рівнів щодо незастосування 
мінімальної зарплати як розрахункової 
величини, вона застосовується в розмірі 
прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб. 

Із 1 січня 2017 року мінімальна зарплата 
— 3200 грн, прожитковий мінімум — 1600 
грн 

У ст.ст.7 та 8 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2017 рік» від 
21.12.2016р. №1801-VIII на 2017 рік 
передбачено такі соціальні стандарти: 

Мінімальна зарплата: 

• у місячному розмірі: із 1 січня 
— 3200 грн; 

• у погодинному розмірі: із 1 
січня — 19,34 грн. 

Прожитковий мінімум на одну 
особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 
січня 2017 року — 1544 грн, із 1 травня — 
1624 грн, із 1 грудня — 1700 грн, а для 
основних соціальних і демографічних груп 
населення: 

• дітей віком до 6-ти років: із 1 
січня 2017 року — 1355 грн, із 1 травня — 
1426 грн, із 1 грудня — 1492 грн; 

• дітей віком від 6-ти до 18-ти 
років: із 1 січня 2017 року — 1689 грн, із 1 
травня — 1777 грн, із 1 грудня — 1860 грн; 

• працездатних осіб: із 1 січня 
2017 року — 1600 грн, із 1 травня — 1684 
грн, із 1 грудня — 1762 грн; 

• осіб, які втратили 
працездатність: із 1 січня 2017 року — 1247 
грн, із 1 травня — 1312 грн, із 1 грудня — 
1373 грн. 
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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Коригування фінрезультату на суму 
витрат із нарахування роялті 

Податківці в листі ДФС від 
02.12.2016р. №26133/6/99-99-15-02-02-15 
нагадали, що згідно з пп. 140.5.7 ПКУ 
фінрезультат податкового (звітного) 
періоду збільшується на суму витрат із 
нарахування роялті в повному обсязі, якщо 
роялті нараховані на користь, зокрема, 
нерезидентів, що зареєстровані в державах 
(на територіях), зазначених у пп.39.2.1.2 
ПКУ. 

Вимоги цього підпункту можуть не 
застосовуватися платником податку, якщо 
операція не є контрольованою та сума 
роялті підтверджується платником податків 
за правилами звичайних цін відповідно до 
процедури, установленої ст.39 ПКУ, але 
без подання звіту. 

Оскільки вартісні критерії 
контрольованих операцій установлені в 
розрахунку на рік, рішення про 
незбільшення фінансового результату, 
згідно з пп.140.5.7 ПКУ, приймається 
платником податків, який не здійснював 
контрольовані операції, лише за 
підсумками відповідного податкового 
(звітного) року. 

Обґрунтування, що операція не є 
контрольованою та сума роялті 
підтверджується платником податків за 
правилами звичайних цін відповідно до 
процедури, установленої ст.39 ПКУ, 
надається зазначеним вище платником на 
запит контролюючого органу під час 
проведення документальної перевірки за 
звітний період, за підсумками якого 
платником податку прийнято рішення про 
незбільшення фінансового результату. 

На сьогодні немає обмежень щодо 
періоду обрання співставних 
неконтрольованих операцій  

ДФСУ у листі від 09.12.2016р. 
№26705/6/99-99-15-02-02-15 повідомила: 
норми ПКУ не містять обмежень щодо 
періоду обрання співставних 
неконтрольованих операцій (до або після 
дати здійснення контрольованої операції, 
далі — КО). 

Рішення щодо визначення певного 
періоду (дати) для обрання зіставних 
неконтрольованих операцій має 
прийматись індивідуально за кожним 
окремим випадком проведення КО на 
підставі результатів порівняльного аналізу 
комерційних та фінансових умов операцій, 
включаючи всі економічно важливі 
елементи цих операцій, що мають істотний 
вплив на ціну. 

Визнаємо безнадійною заборгованість 
покупця, який знаходиться на 
тимчасово окупованій території України  

ДФСУ в листі від 30.11.2016р.  
№25816/6/99-99-15-02-02-15 розглянула 
питання щодо визнання заборгованості 
безнадійною та повідомляє: у разі 
використання резерву для списання 
дебіторської заборгованості така 
заборгованість перевіряється на 
відповідність критеріям безнадійності, 
визначеним пп.14.1.11 ПКУ, та, за умови її 
відповідності, коригування (збільшення) 
фінрезультату до оподаткування згідно із 
ч.2 пп.139.2.1 ПКУ на суму витрат від 
списання дебіторської заборгованості 
понад суми резерву сумнівних боргів не 
здійснюється. 

Як зазначено в запиті платника 
податку, процедура погашення 
заборгованості відповідача призупинена у 
зв’язку з початком тимчасової окупації 
території України (20 лютого 2014 року (п. 2 
ст.1 Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України» 
від 15.04.2014р. №1207-VII). 

Отже, заборгованість покупця, який 
знаходиться на тимчасово окупованій 
території України, перед продавцем за 
неоплату отриманого обладнання, підпадає 
під визначення безнадійної, оскільки 
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стягнення її виявилося неможливим у 
зв’язку з дією обставин непереборної сили, 
стихійного лиха (форс-мажорних обставин) 
(за умови їх підтвердження в 
установленому порядку). Списання такої 
заборгованості за рахунок створених 
резервів сумнівної заборгованості 
регулюється положеннями п.139.2 ПКУ. 

Рівні рентабельності контрольованих 
операцій 

ДФС у листі від 23.11.2016р. 
№25360/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснила як 
визначається рівень рентабельності 
контрольованих операцій. 

У пп.39.3.2.5 ПКУ встановлено 
невиключний перелік фінансових 
показників, які забезпечують установлення 
відповідності умов контрольованих 
операцій (далі — КО) принципу «витягнутої 
руки» та можуть використовуватися під час 
визначення рівня рентабельності КО. 

Відповідно до пп.39.3.6.1 ПКУ метод 
чистого прибутку операції полягає в 
порівнянні чистого прибутку на основі 
відповідної бази (витрати, продаж, активи), 
що отримує платник податку в КО, із чистим 
прибутком на підставі тієї ж бази в 
співставній неконтрольованій операції. 

Тож в ПКУ визначено: для 
застосування методу чистого прибутку 
мають використовуватися показники 
рентабельності (фінансові показники), які 
розраховуються з використанням показника 
чистого прибутку (прибутку від операційної 
діяльності). 

Зважаючи на рекомендації Настанов 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку щодо трансфертного 
ціноутворення для транснаціональних 
компаній та податкових служб й 
Керівництва ООН із трансфертного 
ціноутворення для країн що розвиваються, 
використання методу чистого прибутку не 
передбачає можливості застосування 
фінансових показників валової 
рентабельності й/або валової 
рентабельності собівартості. 

Оподаткування доходів нерезидента, 
отриманих за послуги з технічного 
обстеження 

В листі ДФСУ від 06.12.2016р. 
№26393/6/99-99-15-02-02-15 контролери 
зазначили, що доходи, отримані 
нерезидентом із джерелом їх походження з 
України, оподатковуються в порядку й за 
ставками, визначеними п.141.4 ПКУ. 
Перелік таких доходів прописано в пп. 
141.4.1 ПКУ. 

До доходів належать, зокрема, 
доходи від інжинірингу  (абз.«г» пп.141.4.1 
ПКУ). Послуга з технічного обстеження 
належить до інжинірингу в розумінні 
податкового законодавства, і з виплати 
такого доходу нерезидента утримується 
податок у порядку, передбаченому 
пп.141.4.2 ПКУ. 

Згідно з абз.«й» пп.141.4.1 ПКУ не 
підлягають оподаткуванню доходи 
нерезидента, із джерелом походження з 
України у вигляді виручки чи інших видів 
компенсації вартості товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг, переданих, 
виконаних, наданих резиденту від такого 
нерезидента (постійного представництва), у 
т.ч. вартості послуг із міжнародного зв’язку 
чи міжнародного інформаційного 
забезпечення. 

Тож, виплата резидентом на користь 
нерезидента доходу у вигляді компенсації 
вартості послуг, наданих таким 
нерезидентом, не підлягає оподаткуванню 
відповідно до положень пп.141.4.2 ПКУ. 

Податок на додану вартість 

Формування податкового кредиту з ПДВ 
на підставі рахунка за послуги, 
виставленого за показниками приладів 
обліку 

ДФСУ в листі від 23.12.2016р. 
№40753/7/99-99-15-03-01-17 надала 
роз’яснення щодо порядку формування 
податкового кредиту з ПДВ на підставі 
рахунка, що виставляється платнику 
податку за послуги, вартість яких 
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визначається за показниками приладів 
обліку. 

Підстави для формування 
податкового кредиту 

Податковий кредит може бути 
сформований платником податку без 
отримання податкової накладної на підставі 
рахунка за послуги, виставленого їх 
постачальником (п.201.10 ПКУ), у разі 
дотримання таких обов’язкових умов: 

• постачається послуга, а не 
товар; 

• вартість послуг має 
визначатися за показниками приладів 
обліку; 

• рахунок повинен містити 
загальну суму платежу, суму податку та 
податковий номер продавця 
(постачальника) таких послуг. 

Якщо договором передбачено 
постачання послуг, зокрема, з 
водопостачання, водовідведення, газо- й 
електропостачання, теплопостачання тощо, 
вартість яких визначається за показниками 
приладів обліку, і рахунок, виставлений їх 
постачальником, містить загальну суму 
платежу, суму податку та податковий номер 
постачальника таких послуг, то на підставі 
такого рахунка отримувачем цих послуг 
може бути сформовано податковий кредит 
без отримання податкової накладної. 

При формуванні податкового 
кредиту на підставі рахунка, що 
виставляється платнику податку за 
послуги, вартість яких визначається за 
показниками приладів обліку, дата 
формування податкового кредиту згідно з 
п.198.2 ПКУ визначається за датою 
складання такого рахунка чи за датою 
списання коштів із банківського рахунка 
платника податку в оплату таких послуг 
(«перша подія»). 

Якщо платником ПДВ у періодах 
виникнення права на податковий кредит не 
були включені до складу податкового 
кредиту суми ПДВ на підставі рахунка за 
послуги, вартість яких визначається за 
показниками приладів обліку, то зазначені 
суми податку можуть бути включені 
платником до складу податкового кредиту 

шляхом подання за звітні періоди, у яких 
виникло таке право, уточнюючих 
розрахунків (з урахуванням строків 
давності, передбачених ст.102 ПКУ) за 
правилами, установленими ст.50 ПКУ для 
самостійного виправлення помилок, 
допущених у раніше поданій звітності. 

Під час здійснення операцій із 
постачання товарів/послуг платник податку 
— продавець товарів/послуг зобов’язаний в 
установлені строки скласти податкову 
накладну та зареєструвати її в ЄРПН. 

Факт формування податкового 
кредиту отримувачем послуг, вартість яких 
визначається за показниками приладів 
обліку, на підставі рахунка, виставленого 
постачальником таких послуг, не звільняє 
такого постачальника від обов’язку 
зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, 
складену за операцією з постачання таких 
послуг. 

Своєю чергою, після реєстрації в 
ЄРПН такої податкової накладної сума 
ПДВ, зазначена в ній, не може бути 
включена отримувачем послуг до складу 
податкового кредиту, оскільки податковий 
кредит за операцією з постачання 
(отримання) таких послуг уже було 
сформовано на підставі рахунка, 
виставленого постачальником послуг. 

Експорт товарів самостійно 
виготовлених за ціною нижче 
собівартості в 2015 році НЕ потребував 
донарахування ПДВ за ставкою 20% 

В кінці кінців ДФСУ листом від 
23.12.2016р. №40757/7/99-99-15-03-01-17 
визнала, що попередні її консультації були 
помилковими з питання щодо порядку 
визначення бази обкладення ПДВ операцій 
з експорту самостійно виготовлених 
товарів, здійснюваних у період із 
01.01.2015р. до 31.12.2015 р. (включно). 

Так, в 2015 році контролери 
наполягали на нарахуванні податкових 
зобов’язань із ПДВ за ставкою 20% на суму 
перевищення собівартості самостійно 
виготовлених товарів/послуг над 
фактичною ціною їх постачання. 
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На сьогодні в згаданому листі 
вказано: 

«При здійсненні в період із 
01.01.2015 до 31.12.2015 (включно) 
операцій із вивезення самостійно 
виготовлених товарів за межі митної 
території України у митному режимі 
експорту, собівартість яких перевищувала 
вартість вивезених за межі митної території 
України товарів (експортованих товарів), 
застосовувалася нульова ставка ПДВ та 
була відсутня необхідність донарахування 
податкових зобов’язань з ПДВ і складання 
другої податкової накладної на суму 
перевищення собівартості виготовлених 
товарів над вартістю вивезених за межі 
митної території України товарів 
(експортованих товарів)». 

Вказаний висновок податківців 
означає, що на платників ПДВ, які 
дотримувалися порад контролерів — 
складали податкові накладні на відповідне 
перевищення (тип причини «17») і 
донараховували ПДВ за ставкою 20%, 
чекає кропітка робота з коригування 
(анулювання) відповідних податкових 
накладних. 

Як у декларації з ПДВ ураховується 
уточнене значення рядка 21, яке в 
майбутніх періодах вплинуло на 
значення рядка 18 або рядка 20.2 

У підкатегорії 101.20 ЗІР ДФСУ 
контролери повідомили: у разі виправлення 
значення рядка 21 декларації, яке в 
майбутніх періодах впливатиме на 
значення рядка 18 або рядка 20.2, 
уточнюючий розрахунок подається за 
кожен звітний період, у якому значення 
рядка 21 декларації впливало на значення 
рядка 18 чи рядка 20.2. 

А от значення графи 6 рядка 21 
уточнюючого розрахунку (як збільшення, 
так і зменшення) ураховується в рядку 16.2 
декларації за той звітний період, у якому 
такий уточнюючий розрахунок уперше 
вплинув на значення рядка 18 чи рядка 
20.2. У податковій декларації за останній 
звітний період ураховується значення 
уточнюючого розрахунку за останній зі 

звітних періодів, у якому значення рядка 21 
впливало на значення рядка 18 або рядка 
20.2. 

ПДВ при придбанні в забудовника 
майнових прав 

ДФС у листі від 02.12.2016р. 
№26173/6/99-99-15-03-02-15 розглянула 
ситуацію, коли підприємство планує 
укласти договір купівлі-продажу майнових 
прав на нерухоме майно (квартири) (далі — 
об’єкт інвестування) у житловому будинку, 
будівництво якого не завершене, із 
продавцем, котрий є забудовником об'єкта 
житлового фонду. 

Майнові права підприємства — 
покупця після прийняття об’єкта 
інвестування в експлуатацію реалізуються 
шляхом набуття права власності на об’єкт 
інвестування, оформлення та реєстрації 
платником податків — покупцем 
відповідних правовстановлюючих 
документів на цей об’єкт. В такому випадку 
операція з реалізації майнових прав на 
нерухоме майно (квартири) для продавця 
(забудовника об'єкта житлового фонду) із 
метою обкладення ПДВ є операцією з 
першого постачання житла (об'єкта 
житлового фонду), яка обкладається ПДВ у 
загальновстановленому порядку за 
ставкою 20%. 

Операції з подальшого постачання 
готового новозбудованого житла третім 
особам звільняються від обкладення ПДВ 
згідно з пп.197.1.14 ПКУ. 

Шведський стіл для працівників – 
податкові наслідки 

ДФСУ своїм листом «Щодо витрат 
підприємства з безкоштовного харчування 
своїх працівників на умовах «шведського 
столу» від 23.11.2016р. №25307/6/99-99-13-
02-03-15 пояснила особливості обкладення 
ПДФО та ПДВ безкоштовного харчування 
для працівників, організованого за 
принципом «шведського столу». 

Якщо неможливо визначити кількість 
спожитих продуктів кожною окремою 
особою, тобто отриманий дохід у вигляді 
додаткового блага не може бути 
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персоніфіковано, то вартість такого 
харчування не є об'єктом обкладення 
податком на доходи. 

Стосовно ПДВ, то операції 
підприємства з безкоштовного харчування 
своїх працівників на умовах «шведського 
столу» податківці називають постачанням і 
розтлумачують: 

• якщо вартість безкоштовного 
харчування включають до вартості 
товарів/послуг, операції з постачання яких є 
об'єктом обкладення ПДВ та пов'язані з 
отриманням доходів підприємством, ці 
товари вважають використаними в 
господарській діяльності та умовного ПДВ 
за п.198.5 ПКУ за ними не нараховують; 

• якщо вартість послуг із 
харчування не включається до вартості 
товарів/послуг, то ці товари/послуги 
визнаються такими, що постачаються 
безоплатно в межах господарської 
діяльності. За ними ПДВ нараховують один 
раз на підставі бази оподаткування, а 
компенсуючого ПДВ нараховувати не 
потрібно. 

Податок на доходи фізичних осіб 

Корпоратив за рахунок підприємства не 
включається в дохід працівників 

ГУ ДФС у Херсонській області 
повідомляє, що вартість святкового вечора 
(банкету, корпоративу), який проводиться 
працедавцем для своїх працівників, не 
включається до складу загального 
місячного оподатковуваного доходу таких 
працівників. 

Згідно з пп.«а» пп.164.2.17 ПКУ, до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку 
включається дохід, отриманий як додаткове 
благо, зокрема, у вигляді вартості майна та 
харчування, безоплатно отриманого 
платником податку, крім випадків, 
визначених ПКУ для оподаткування 
прибутку підприємств. 

Однак оподаткування доходів 
фізичних осіб, у т.ч. одержаних у вигляді 
додаткового блага, виходячи з положень 

ПКУ, розглядається лише в разі їх 
одержання безпосередньо конкретним 
платником податку. 

Чи показувати в рядку «Військовий 
збір» ф. № 1ДФ дохід, нарахований 
підприємцю 

У листі ДФС у м. Києві від 
10.11.2016р. №7431/П/26-15-13-02-15 
зроблено висновок, за яким у рядку 
«Військовий збір» форми №1ДФ 
зазначаються лише ті доходи, з яких 
утримувався військовий збір. Цю позицію 
було прокоментовано в матеріалі «Як у 
формі №1ДФ відображати військовий збір». 

Однак на запит щодо того, чи 
необхідно в цьому ж рядку відображати 
доходи, виплачені підприємцю, ДФС 
України в листі від 02.12.2016р. 
№26065/6/99-99-13-01-01-15 надала чомусь 
іншу відповідь: у податковому розрахунку в 
розділі II форми №1ДФ у графі 3а, зокрема 
щодо фізичних осіб — підприємців, слід 
відображати загальну суму нарахованого 
доходу. 

Проїзд в метро під час відрядження  

ДФСУ в листі від 09.12.2016р. 
№26781/6/99-99-13-02-03-15 нагадує: 
пп.170.9.1 ПКУ передбачено, що НЕ є 
доходом платника податку — фізичної 
особи, яка перебуває в трудових 
відносинах зі своїм роботодавцем або є 
членом керівних органів підприємств, 
установ, організацій, сума відшкодованих 
йому в установленому законодавством 
порядку витрат на відрядження в межах 
фактичних витрат, зокрема, на проїзд (у т.ч. 
перевезення багажу, бронювання 
транспортних квитків) як до місця 
відрядження та назад, так і за місцем 
відрядження (у т.ч. на орендованому 
транспорті). 

Зазначені витрати не є об’єктом 
обкладення ПДФО лише за наявності 
підтвердних документів, що засвідчують 
вартість цих витрат. 

Відповідно до п.10 ст.9 Закону 
України «Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
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громадського харчування та послуг» від 
06.07.1995 р. №265/95-ВР (далі — Закон № 
265), РРО та розрахункові книжки не 
застосовуються при продажу, зокрема, 
жетонів та проїзних квитків у касах 
метрополітену. 

Своєю чергою, згідно з п.15 ст.3 
Закону №265 суб’єкти господарювання, які 
здійснюють розрахункові операції в 
готівковій та/або в безготівковій формі, під 
час надання послуг зобов’язані надавати 
покупцю товарів (послуг) на його вимогу чек 
або інший письмовий документ, що 
засвідчує надання послуг, із метою 
виконання вимог Закону України «Про 
захист прав споживачів» від 12.05.1991р. 
№1023-XII. 

Таким чином, на вимогу пасажира, 
у разі придбання ним у касі 
метрополітену жетонів на проїзд йому 
має надаватися письмовий документ, 
що засвідчує вартість надання послуг. 

Оподаткування прощеної фізособі суми  

В листі ДФС від 09.12.2016р. 
№26782/6/99-99-13-02-03-15 вказують, що в 
випадку якщо юридичною особою 
(кредитором) здійснено анулювання 
(прощення) основної суми боргу (кредиту), 
але не повідомлено боржника про таке 
анулювання (прощення) у порядку, 
визначеному пп.«д» пп.164.2.17 ПКУ, тоді 
такий кредитор, як податковий агент, 
зобов’язаний своєчасно та повністю 
нарахувати, утримати й сплатити 
(перерахувати) до бюджету ПДФО з такої 
суми. При цьому сума податку 
обчислюється без застосування положень 
п.164.5 ПКУ, тобто не застосовуючи 
натуральний коефіцієнт. 

Нагадаємо: кредитор зобов’язаний 
повідомити платника податку — боржника 
шляхом направлення рекомендованого 
листа з повідомленням про вручення або 
шляхом укладення відповідного договору, 
або надання повідомлення боржнику під 
підпис особисто про прощення 
(анулювання) боргу та включити суму 
прощеного (анульованого) боргу до 
податкового розрахунку суми доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, за підсумками звітного 
періоду, у якому такий борг було прощено 
(пп.«д» пп.164.2.17 ПКУ). 

ЄСВ  

Заповнення Звіту з ЄСВ, якщо основний 
працівник стає сумісником і навпаки 

В листі ПФУ від 16.11.2016р. 
№36884/05-10 роз’яснено дії бухгалтера по 
заповненню Звіту із ЄСВ, якщо основний 
працівник стає сумісником і навпаки. 

Так, якщо протягом звітного періоду 
страхувальником із застрахованою особою 
було розірвано трудовий договір, а потім 
знову укладено, на таку застраховану особу 
робиться 2 записи в таблиці 5 додатка 4 
(Звіт із ЄС): 

- у першому зазначається дата 
закінчення роботи за сумісництвом із 
відповідною категорією особи в графі 7; 

- у другому — дата початку роботи за 
основним місцем роботи (за 
сумісництвом). 

Така норма застосовується як у 
випадку зміни основного місця роботи на 
роботу за сумісництвом (або навпаки), так і 
в разі зміни сумісництва на основне місце 
роботи (без припинення трудових 
відносин), адже в таблиці 5 обов'язковим 
до заповнення є реквізит 07 «категорія 
особи» (1 — наймані працівники з трудовою 
книжкою, 2 — наймані працівники (без 
трудової книжки)). 

Згідно з п.9 р. IV Порядку №435, 
щодо однієї застрахованої особи 
допускається декілька записів у таблиці 6 
додатка 4. 

Зазначена таблиця містить реквізит 
22 «Ознака наявності трудової книжки (1 — 
так, 0 — ні)», у цьому реквізиті 
заповнюється значення «1», якщо особа 
працює на підставі укладеного трудового 
договору з оформленням трудової книжки 
та із занесенням до неї запису про 
працевлаштування, або значення «0» — 
якщо особа працює за сумісництвом. 
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В разі зміни сумісництва на основне 
місце роботи без припинення трудових 
відносин протягом звітного періоду для 
такого працівника в таблиці 6 додатка 4 
Звіту з ЄСВ необхідно заповнювати два 
рядки. У кожному з них слід окремо 
зазначати заробітну плату й нарахований 
єдиний внесок як для основного працівника 
та як для сумісника (зазначивши в графі 22 
відповідну «ознаку наявності трудової 
книжки»). У графі 15 «Кількість 
календарних днів перебування у 
трудових/цивільно-правових відносинах 
протягом звітного місяця» указується 
інформація про кількість календарних днів 
трудових відносин у звітному місяці лише в 
одному рядку, де відображено дані про 
суми нарахованої зарплати за основним 
місцем роботи. 

Щодо мобілізованого працівника, 
який загинув: якщо роботодавець отримав 
свідоцтво про смерть працівника, тоді 
вказаний документ є підставою для 
відображення дати закінчення трудових 
відносин із застрахованою особою в 
таблиці 5 додатка 4 (Звіт із ЄСВ). 

Акцизний податок 

Чи потрібно реєструватися платником 
акцизу при поверненні пального 
постачальнику 

ДФСУ в категорії 116.13.01 ЗІР 
ДФСУ повідомила: при поверненні 
пального постачальнику суб’єктом 
господарювання — неплатником акцизного 
податку такий суб’єкт господарювання НЕ 
зобов’язаний реєструватися платником 
акцизного податку як особа, котра реалізує 
пальне. 

ІНШЕ 

За порушення обмежень у розрахунках у 
готівці застосовують лише адмінштраф 

ДФС в листі від 19.12.2016р. 
№13583/М/99-99-13-04-02-14 повідомила, 
що в разі здійснення підприємцем 

розрахунків готівкою з підприємством 
протягом одного дня за одним або 
декількома платіжними документами на 
суму, що перевищує встановлені п.1 
Постанови №210 обмеження (150 тис. грн), 
може бути застосовано лише 
адміністративний штраф у розмірах, 
визначених ст. 16315 КпАП. 

Із 31 грудня припиняється дія норми, яка 
скасовувала штрафи платнику податку 
за донараховані податкові зобов’язання 

31 грудня 2016 року припиняє діяти 
норма п.35 підрозділу 10 р. XX ПКУ, 
відповідно до якої скасовуються штрафні 
(фінансові) санкції в тому випадку, якщо 
платник податків самостійно сплатив суму 
податкового зобов’язання протягом 10-ти 
календарних днів, що настають за днем 
отримання податкового повідомлення-
рішення (без застосування процедури 
оскарження податкового повідомлення-
рішення). 

Штрафи за неподання держреєстратору 
інформації про кінцевого 
бенефіціарного власника 

КМУ своєю постановою від 
21.12.2016р. №990 затвердив  Порядок 
здійснення контролю у сфері державної 
реєстрації (далі — Порядок №990). 

Згідно з п.2 Порядку №990 контроль 
за діяльністю у сфері держреєстрації 
здійснюватиметься Мін’юстом шляхом: 

• розгляду скарг, поданих 
відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян» від 02.10.1996р. 
№393/96-ВР; 

• розгляду обґрунтованих 
подань територіальних органів Мін’юсту; 

• моніторингу реєстраційних дій 
у реєстрах. 

У разі виявлення порушень порядку 
державної реєстрації контроль 
здійснюватиметься шляхом проведення 
камеральної перевірки державних 
реєстраторів або суб’єктів державної 
реєстрації з прийняттям обов’язкових до 
виконання рішень. 
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За умови виявлення за 
результатами моніторингу реєстраційних 
дій фактів неподання юридичною особою 
державному реєстратору інформації про 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи посадова 
особа Мін’юсту в обов’язковому порядку 
зазначає про такі факти в акті моніторингу 
реєстраційних дій та складає відповідно до 
законодавства протокол про 
адміністративне правопорушення, 
передбачене ч.6 ст.16611 КпАП. 

Валютні обмеження подовжено 

Подовжено чинні тимчасові 
обмеження на грошово-кредитному та 
валютному ринках — повідомляє сайт НБУ. 

Так, продовжують діяти такі 
обмеження, як: 

- обов’язковий продаж надходжень в 
іноземній валюті на користь юридичних 
осіб на рівні 65%; 

- 120-денний строк розрахунків за 
операціями з експорту й імпорту 
товарів; 

- 1-денний строк резервування гривні для 
купівлі іноземної валюти на 
міжбанківському валютному ринку; 

- заборона на дострокове погашення 
кредитів від нерезидентів; 

- купівля готівкової валюти фізичними 
особами на суму до 12 тис. грн у день; 

- ліміт на зняття готівки з валютного 
рахунка на суму до 250 тис. грн. у день 
тощо. 

Водночас, щоб не створювати в 
учасників ринку хибних календарних 
орієнтирів щодо процесу лібералізації, НБУ 
прийняв рішення зробити безстроковою 
постанову Правління НБУ «Про 
врегулювання ситуації на грошово-
кредитному та валютному ринках України». 
Тобто ця постанова діятиме до моменту 
скасування останнього з антикризових 
обмежень. 

Строк дії не встановлюватиметься 
для всіх обмежень, окрім двох, 
максимальний строк дії яких обмежено 
Законами України «Про Національний банк 

України» та «Про порядок здійснення 
розрахунків в іноземній валюті». 

Мовиться про обов’язковий продаж 
надходжень в іноземній валюті та 
граничний строк для розрахунків за 
операціями експорту й імпорту товарів. 
Відповідно, ці 2 вимоги встановлюються на 
строк 6 місяців до 15 червня 2017 року та 
можуть бути змінені достроково чи 
подовжені за необхідності. 

КМУ врегулював порядок отримання 
компенсації ЄСВ у разі 
працевлаштування учасників АТО 

КМУ постановою «Про внесення змін 
до порядків, затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 
2013р. №198 і від 15 квітня 2013р. №347» 
від 30.11.16р. №879 визначив, що 
роботодавці, які працевлаштують 
безробітного учасника антитерористичної 
операції (далі − АТО) на нове робоче місце 
не менше ніж на два роки, будуть 
отримувати компенсацію єдиного внеску 
протягом одного року. 

Крім того, урядовці установили, що 
учасникам АТО для отримання статусу 
безробітного необхідно подавати до центру 
зайнятості такі додаткові документи: 

• посвідчення учасника 
бойових дій; 

• копію довідки про 
безпосередню участь особи в АТО, 
забезпеченні її проведення та захисті 
незалежності, суверенітету й 
територіальної цілісності України. 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Оренда приміщення вважається 
послугою, а розрахунки слід проводити 
через РРО 

ВАСУ в ухвалі від 14.12.2016р. 
№К/800/45177/15 розглядав податкове 
роз’яснення, у якому контролери пояснили, 
що під час надання в оренду власного 
приміщення слід застосовувати РРО з 
переведенням його у фіскальний режим. 
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Судді дійшли висновку: 
задовольняючи частково позовні вимоги 
підприємства, суди попередніх інстанцій 
виходили з того, що оренда з метою 
оподаткування не є послугою, а тому під 
час здійснення такого виду господарських 
операцій суб’єкти господарювання не 
повинні застосовувати РРО. Роблячи такі 
висновки, попередні судові інстанції 
послалися на положення ЦКУ. Із норм 
цивільного законодавства випливає, що 
найм (оренда) не є послугою. 

На думку ВАСУ, суди першої та 
апеляційної інстанцій лишили поза увагою 
те, що в разі вирішення спору 
застосуванню підлягають не норми 
цивільного законодавства, а саме норми 
податкового законодавства, які є 
спеціальними для таких правовідносин, 
тому попередні рішення в справі скасовано, 
а власне справу повернено на повторний 
розгляд до суду першої інстанції. 

Рішення ВСУ - первинний документ має 
підтверджувати реальність 
господарської операції 

ВСУ в постанові від 22.11.2016р. у 
справі №21-2430а16 доходить таких 
висновків: 

1. Первинний документ, згідно з 
визначенням цього терміну, містить 2 
обов’язкові ознаки: відомості про 
господарську операцію та підтвердження її 
реального (фактичного) здійснення. 

2. Визначальною ознакою 
господарської операції є те, що вона має 
спричиняти реальні зміни майнового стану 
платника податків. 

3. Здійснення господарської операції 
та, власне, її результат підлягають 
відображенню в бухгалтерському обліку. 

4. Для бухгалтерського обліку мають 
значення лише ті документи, які 
підтверджують фактичне здійснення 
господарських операцій. 

Суд установив: спірні господарські 
операції не підтверджені належними 
первинними документами, що сукупно з 
виявленими ДПІ фактами ознак фіктивної 
діяльності контрагента позивача свідчить 

про безтоварність господарських операцій, 
а це виключає правомірність їх 
відображення в податковому обліку. 
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