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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток підприємств 

Щодо визнання платежу за придбання 
торговельної марки роялті    

ДФСУ в листі від 29.12.2016 
N28477/6/99-99-15-02-02-15 вказала, що 
якщо об'єкт права інтелектуальної 
власності (ТМ) передається з переходом 
права власності на нього, при цьому 
відчужувач втрачає право використовувати, 
а також забороняти чи дозволяти 
використання цього об'єкта інтелектуальної 
власності третім особам, то платіж за таку 
передачу з ціллю оподаткування не 
вважається роялті, за умови 
підтвердження прав власності на цей об'єкт 
відповідним свідоцтвом, та не підлягає 
оподаткуванню відповідно до пп.141.4.2 
ПКУ. 

Щодо прощення боргу нерезидентом по  
не сплаченим відсоткам по кредиту   

ДФСУ в листі від 23.12.2016 
N27818/6/99-99-15-02-02-15 зазначила, що 
норми п.140.2 ПКУ (збільшення ФР на суму 
перевищення нарахованих відсотків над 
50% суми фінансового результату до 
оподаткування, фінансових витрат та суми 
амортизаційних відрахувань)  
застосовуються до нарахованих у 
бухгалтерському обліку процентів 
незалежно від того, що заборгованість за 
такими процентами в подальшому списана. 

Щодо уточнення показників Додатка ПН  
Декларації з податку на прибуток 
підприємств   

У підкатегорії 102.23.02 ЗІР ДФСУ 
відмітила, що якщо платником податку під 
час перенесення показників з Додатка ПН у 
рядок 23 Декларації допущено помилку або 
додаток ПН був незаповнений, то в 
уточнюючій Декларації та додатку ПН до 
неї зазначаються правильні значення сум 

податків, які утримуються під час виплати 
доходів нерезидентам. 

На підставі порівняння податкового 
зобов'язання такої Декларації та 
Декларації, яка уточнюється, визначаються 
суми збільшення (зменшення) податкового 
зобов'язання та штрафу в розмірі 3% від 
такої суми, які відображаються у частині 
«Виправлення помилок з податку на 
прибуток, який утримується при виплаті 
доходів (прибутків) нерезидентів» 
Декларації (рядки 32, 35), навіть якщо 
платник податку своєчасно здійснив 
нарахування, утримання та перерахування 
до бюджету суми податків, які утримуються 
під час виплати доходів (прибутків) 
нерезидентам. 

Щодо утримання податку на доходи 
нерезидента ФО-резидентом   

ДФСУ в листі від 05.01.2017 
N79/6/99-99-15-02-02-15 вказала, що ФО - 
резидент, яка здійснює на користь 
нерезидента - юридичної особи виплату 
доходів з джерелом походження з України 
від операцій з продажу корпоративних 
прав, зобов'язана утримувати податок з 
таких доходів та за їх рахунок, якщо інше не 
передбачено положеннями міжнародного 
договору України з країною резиденцією 
особи, на користь якої здійснюється 
виплата. 

Для використання переваг 
міжнародного договору нерезидент має 
надати такій ФО довідку про підтвердження 
його резидентства.  

Податок на додану вартість 

Щодо зазначення коду послуги згідно з 
Державним класифікатором в ПН, 
починаючи з 01.01.2017  

ДФСУ в листі від 20.01.2017 
№1312/7/99-99-15-03-02-17 вказала, що 
оскільки діюча форма ПН не містить 
окремого поля для відображення коду 
послуги згідно з Державним 
класифікатором продукції та послуг, до 
внесення відповідних змін до форми ПН 
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та порядку її заповнення при складанні ПН 
код послуги тимчасово не зазначається. 

Відсутність коду послуги згідно з 
Державним класифікатором продукції та 
послуг в ПН, дата складання якої припадає 
на період з 01.01.2017 до дати набрання 
чинності відповідних змін до форми ПН не 
визначається як помилка, допущена при 
складанні такої податкової накладної. 

Вищезазначені зміни стосуються 
також і РК, які складаються з 01.01.2017, 
незалежно від дати ПН (до 01.01.2017 чи 
після цієї дати). 

У разі складання ПН не за 
операціями з постачання товарів/послуг, а з 
метою нарахування податкових зобов’язань 
відповідно до п.198.5 та/або ст.199 ПКУ, 
код товару згідно з УКТ ЗЕД, а для послуг - 
код послуги згідно з Державним 
класифікатором продукції та послуг, не 
зазначаються. 

Чи необхідно вказувати коду товару, 
коду послуги в РК до ПН, яка складена 
до 01.01.2017?   

Податковий орган ресурсі ЗІР у 
підкатегорії 101.17 вказала, що зміни 
стосуються і РК, виписаних до ПН 
незалежно від дати складання ПН (до 
01.01.2017 року чи після цієї дати). 

Щодо можливості СГ, реєстрацію 
платника ПДВ якого анульовано, 
зареєструвати ПН, РК в ЄРПН, якщо 
термін їх реєстрації з дати складання ще 
не минув  

ДФСУ в ресурсі ЗІР (підкатегорія 
101.18) зазначила, що право на складення 
ПН та реєстрацію їх в ЄРПН має особа, що 
зареєстрована платником ПДВ, і на дату 
анулювання реєстрації платника ПДВ таке 
право втрачається. 

Таким чином, СГ, реєстрацію 
платника ПДВ якого анульовано, не має 
права зареєструвати ПН, РК в ЄРПН, 
незалежно від того, що з дати складання 
ПН, РК ще не минув термін їх реєстрації. 

Щодо можливості складання декількох 
зведених ПН при здійсненні операцій з 
постачання товарів/послуг, що мають 
безперервний або ритмічний характер   

У підкатегорії 101.17 ЗІР ДФСУ 
надано роз’яснення, що періодичність 
складання зведених ПН при здійсненні 
операцій з постачання товарів/послуг, що 
мають безперервний або ритмічний 
характер протягом звітного (податкового) 
періоду на одного контрагента - покупця 
може бути передбачена у цивільно - 
правовому договорі з таким покупцем. 

Отже, протягом звітного 
(податкового) періоду платник податку - 
постачальник має право на складання 
однієї зведеної ПН, яка складається не 
пізніше останнього дня такого періоду або 
двох та більше зведених ПН виходячи із 
умов передбачених у цивільно - правовому 
договорі. 

Чи є базою оподаткування ПДВ 
сума відшкодування збитків за 
пошкоджене майно?   

ДФСУ в листі від 30.12.2016 
N28710/6/99-99-15-03-02-15 вказала, що 
кошти, що надходять платнику ПДВ на його 
банківський рахунок як відшкодування 
збитків за пошкоджене або знищене майно 
(без урахування штрафних санкцій і пені), 
розцінюються як компенсація вартості 
такого майна та відповідно включаються 
до бази оподаткування ПДВ. 

Щодо механізму накладення 
штрафів за несвоєчасну реєстрацію ПН і 
РК в ЄРПН   

ДФСУ в ресурсі ЗІР у підкатегорії 
101.30 зазначив, що  податковий орган 
складає податкове повідомлення-рішення 
за формою «Н» - за порушення платниками 
ПДВ граничних термінів реєстрації ПН, РК в 
ЄРПН та накладає штраф у розмірі, 
передбаченому п.1201.1 ПКУ. 

Затверджено новий Порядок 
ведення Реєстру з відшкодування ПДВ   
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Мінфін 25.01.2017 схвалив новий 
Порядок ведення Реєстру заяв про 
повернення суми бюджетного 
відшкодування ПДВ з урахуванням змін, які 
були внесені до ПКУ. 

До 01.01.2017 ДФСУ вела два 
реєстри відшкодування ПДВ. 
Відшкодування ПДВ здійснювалось на 
підставі висновків, які ДФС передавало 
Держказначейству. Затримання або не 
надсилання ДФСУ висновків до 
Казначейства щодо правомірності 
відшкодування ПДВ, без якого 
відшкодування є неможливим, надавало 
ДФСУ можливість маніпулювати сумами, 
заявленими до відшкодування. 

Вибірковий непрозорий процес  
відшкодування ПДВ створював значні 
можливості для корупції у цій сфері. 

З метою забезпечення прозорості 
відшкодування ПДВ сформовано Єдиний 
публічний Реєстр заяв. 

Новий Порядок ведення Реєстру з 
відшкодування ПДВ, зокрема, передбачає: 

- формування та ведення Реєстру заяв 
про повернення суми бюджетного 
відшкодування здійснюється на підставі баз 
даних ДФСУ та Казначейства; 

- визначення чітких даних, які 
відносяться до такого реєстру; 

- автоматичне внесення заяв до реєстру, 
що здійснюється протягом операційного 
дня у хронологічному порядку надходження 
таких заяв; 

- Казначейство проводить бюджетне 
відшкодування ПДВ на підставі даних 
Реєстру; 

- публікація реєстру на офіційному веб-
сайті Мінфіну. 

По-перше, це допоможе зменшити 
корупцію при відшкодуванні ПДВ. По-друге, 
будуть встановлені рівні умови для всіх 
платників податку. Окрім того, новий 
механізм дозволить здійснювати 
відшкодування ПДВ прозоро. 

ПДФО  

Щодо застосування штрафних санкцій 
при не поверненні працівником коштів, 
виданих на відрядження 

ДФСУ в листі від 16.01.2017 
N557/К/99-99-13-02-03-14 вказала, що якщо 
працівник завершує відрядження або 
завершує виконання окремої цивільно-
правової дії за дорученням та за рахунок 
роботодавця, що надав кошти під звіт, то 
неповернена сума, розрахована з 
урахуванням «натурального коефіцієнта», 
підлягає оподаткуванню ПДФО за рахунок 
будь-якого оподатковуваного доходу (після 
його оподаткування) працівника за 
відповідний місяць. Також утримуємо і 
військовий збір, але вже без коефіцієнта. 

Крім цього, відповідно до ст.2 Закону 
України від 06.06.1995 N217/95-ВР  
заборгованість працівників підприємства, у 
разі неповернення у встановлений термін 
авансу, виданого в іноземній валюті на 
службове відрядження або господарські 
потреби, та в інших випадках нездачі 
іноземної валюти, одержаної у підзвіт, 
стягується у сумі, еквівалентній потрійній 
сумі (вартості) зазначених валютних 
цінностей, перерахованій у валюту України 
за обмінним курсом НБУ на день 
погашення заборгованості. 

Суми, стягнуті відповідно до ст.1 і 2 
Закону N 217, спрямовуються насамперед 
на відшкодування збитків, завданих 
підприємству, а решта - перераховується 
до Державного бюджету України. 

Щодо оподаткування ПДФО та ВЗ 
доходу фізособи від продажу об'єкта 
незавершеного будівництва  

ДФСУ в листі від 22.12.2016 
N13982/Ц/99-99-13-02-03-14 зазначила, що 
порядок оподаткування операцій з продажу 
(обміну) об'єктів нерухомого майна 
визначено п.172.1 ПКУ, відповідно до якого 
дохід, отриманий платником податку від 
продажу (обміну) не частіше одного разу 
протягом звітного податкового року 
житлового будинку, квартири або їх 
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частини, кімнати, садового (дачного) 
будинку (включаючи земельну ділянку, на 
якій розташовані такі об'єкти, а також 
господарсько-побутові споруди та будівлі, 
розташовані на такій земельній ділянці), а 
також земельної ділянки, що не перевищує 
норми безоплатної передачі, визначеної 
ст.121 Земельного кодексу України 
залежно від її призначення, та за умови 
перебування такого майна у власності 
платника податку понад три роки, не 
оподатковується. 

Оскільки об'єкта незавершеного 
будівництва не зазначено у п.172.1 ПКУ, то 
дохід, отриманий фізичною особою - 
резидентом від продажу такого об'єкта, 
оподатковується ПДФО за ставкою 5% та 
військовим збором за ставкою 1,5%. 

Єдиний податок 

Щодо застосування РРО при 
перевищенні обсягу доходу понад 1 млн. 
грн.  

ДФСУ в листі від 17.11.2016 
N12288/З/99-99-13-01-02-14 зазначила, що  
у разі перевищення у календарному році 
обсягу доходу понад 1 млн. гривень 
застосування РРО для платника єдиного 
податку 2 та 3 груп є обов'язковим з 
першого числа першого місяця кварталу, 
наступного за виникненням такого 
перевищення. 

Чи потрібно подавати повідомлення за 
ф. N20-ОПП до контролюючого органу 
новоствореним ФОП?   

Податковий орган в ресурсі ЗІР у 
підкатегорії 119.11 вказав, що внесення 
змін до облікових даних ФОП (у т. ч. про 
зміну його місцезнаходження (місця 
проживання)) здійснюється контролюючим 
органом на підставі інформації з ЄДР. 

Пунктом 8.1. розд.VIII Порядку обліку 
платників податків і зборів, затвердженого 
наказом Мінфіну від 09.12.2011 N1588, 
визначено, що платник податків 
зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти 
оподаткування і об'єкти, пов'язані з 

оподаткуванням, контролюючий орган за 
основним місцем обліку. 

Тому у разі, якщо місце проживання 
ФОП є місцем, де провадиться 
підприємницька діяльність, або воно 
пов'язане із здійсненням підприємницької 
діяльності, то ФОП повинен подати 
повідомлення про об'єкти оподаткування 
або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або 
через які провадиться діяльність, за 
формою N 20-ОПП протягом 10 робочих 
днів після реєстрації, до контролюючого 
органу за основним місцем обліку платника 
податків. 

Акцизний податок 

З 01.01.2017  відмінено роздрібний акциз 
з реалізації пального    

ДФСУ в ресурсі ЗІР у підкатегорії 
116.06 нагадала, що з 01.01.2017 операції з 
реалізації (фізичного відпуску СГ) з 
автозаправної станції та/або автомобільної 
газозаправної станції пального не є 
об'єктом оподаткування акцизним 
податком з роздрібного продажу 
підакцизних товарів. 

Щодо необхідності реєстрації платником 
акцизного податку   

ДФСУ в листі від 13.01.2017 
N525/6/99-99-15-03-03-15 вказала, що 
операції агента з організації доставки 
палива на судно від імені, за дорученням та 
за рахунок судновласника на підставі 
договору морського агентування не є 
операціями з реалізації пального в 
розумінні абз.2 пп.14.1.212 ПКУ. 

Оскільки агент не здійснює операцій 
з реалізації пального, визначених абз.2 
пп.14.1.212 ПКУ, а здійснює, зокрема, 
послуги з організації постачання і 
обслуговування судна в порту як морський 
агент відповідно до ст.117 КТМУ за 
договором морського агентування, то у 
цьому випадку агент не повинен 
реєструватись платником акцизного 
податку з реалізації пального та складати 
акцизні накладні. 
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Щодо подання звітності з акцизного 
податку   

Контролюючий орган в ресурсі ЗІР у 
підкатегорії 116.07 зазначив, що якщо СГ 
роздрібної торгівлі підакцизними товарами 
має декілька пунктів продажу товарів, що 
знаходяться в одній або різних 
адміністративно-територіальних одиницях, 
тобто мають один або різні коди КОАТУУ, 
але ці адміністративно-територіальні 
одиниці обслуговуються одним 
контролюючим органом, то він подає одну 
Декларацію з відповідною кількістю 
Додатків 6. 

Військовий збір 

Щодо утримання ВЗ з суми дивідендів, 
нарахованих на користь ФО    

ДФСУ в ресурсі ЗІР у підкатегорії 
132.02 вказала, що оскільки дивіденди, 
нараховані на користь фізичних осіб - 
резидентів (нерезидентів), включаються до 
загального місячного оподатковуваного 
доходу платника податку, такий дохід 
підлягає оподаткуванню військовим збором 
за ставкою 1,5%. 

ЄСВ 

Розрахунок ЄСВ, якщо працівник 
працює неповний робочий день  

ДФСУ в ресурсі ЗІР у підкатегорії 
301.04.01 зазначила, що роботодавець має 
право нарахувати працівнику, який працює 
неповний робочий день, заробітну плату 
нижчу за мінімальну, але за умови, що сума 
нарахованої заробітної плати не менша, ніж 
частина від мінімальної заробітної плати, 
що припадає на фактично відпрацьований 
час. 

При цьому роботодавець розраховує 
суму ЄСВ як добуток розміру 
мінімальної заробітної плати та ставки 
ЄСВ незалежно від того, що працівник 
працював не повний робочий день. 

При нарахуванні заробітної плати  
працівникам не за основним місцем роботи 
ставка ЄСВ застосовується до визначеної 
бази нарахування незалежно від її розміру. 

Щодо сплати ЄСВ ФОП та особами, які 
провадять незалежну професійну 
діяльність в 2017 році 

ДФСУ в листі від 30.12.2016 
N41658/7/99-99-13-02-01-17 нагадала, що з 
01.01.2017 ФОП платники єдиного податку 
1 групи сплачують ЄСВ у сумі не менше за 
0,5 мінімального страхового внеску (352 
грн./місяць в 2017 році). 

З 2017 року у разі якщо ФОП на 
загальній системі оподаткування або 
особами, які провадять незалежну 
професійну діяльність не отримано дохід 
у звітному році або окремому місяці 
звітного року, такі платники зобов'язані 
сплатити ЄСВ  у сумі не менше 
мінімального страхового внеску (704 
грн./місяць в 2017 році) але не більше 
максимальної величини бази нарахування 
ЄСВ (25 розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб).      

ФОП, які обрали спрощену систему 
оподаткування, зобов'язані сплачувати 
ЄСВ, нарахований за календарний квартал, 
до 20 числа місяця, що настає за 
кварталом, за який сплачується єдиний 
внесок. 

ФОП, які застосовують загальну 
систему оподаткування, зобов'язані 
сплачувати єдиний внесок, нарахований за 
календарний рік, до 10 лютого наступного 
року. 

Особи, які провадять незалежну 
професійну діяльність, зобов'язані 
сплачувати ЄСВ, нарахований за 
календарний рік, до 1 травня наступного 
року. 

Щодо сплати ЄСВ великими платниками 
податку  

ДФСУ в ресурсі ЗІР у підкатегорії 
301.06 вказала, що після включення 
платника податків до Реєстру великих 
платників податків та отримання 
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повідомлення про таке включення, платник 
податків зобов'язаний стати на облік у 
контролюючому органі, що здійснює 
податкове супроводження великих 
платників податків, з початку податкового 
періоду (календарного року), на який 
сформовано Реєстр. 

Тобто великий платник податків 
сплачує та подає звітність по ЄСВ до 
контролюючого органу за основним 
місцем обліку. 

Трансфертне ціноутворення 

Щодо включення до розрахунку 
діапазону рентабельності від'ємних 
показників  

ДФСУ в листі від 04.01.2017 
№27/6/99-99-15-02-02-15 зазначила, що 
відповідно до положень ст.39 ПКУ та з 
урахуванням рекомендацій Настанов 
ОЕСР, фінансові показники, які мають 
від'ємне значення, можуть 
використовуватись для розрахунку 
діапазону рентабельності за умови 
проведення ретельного дослідження 
відповідності неконтрольованої операції 
критеріям зіставності відповідно до 
пп.39.2.2.2 ст.39 ПКУ.  

При цьому рішення щодо 
використання від'ємних фінансових 
показників приймається індивідуально у 
кожному окремому випадку проведення 
функціонального та порівняльного аналізу, 
та має бути обґрунтовано у документації 
з трансфертного ціноутворення згідно із 
пп.є) – ж) пп.39.4.4 ст.39 ПКУ. 

Щодо застосування різниць по   
пп.140.5.4 ПКУ (на суму 30% вартості 
товарів, робіт, послуг, придбаних у 
нерезидента з низькоподаткової 
території) 

ДФСУ в листі від 04.01.2017 
N29/6/99-99-15-02-02-15 вказала, що 
оскільки вартісні критерії контрольованих 
операцій встановлені в розрахунку на рік, 
рішення про незбільшення ФР відповідно 
до пп.140.5.4 ПКУ приймається платником 

податків, який здійснював операції з 
нерезидентами з низькоподаткових 
територій (не здійснював контрольовані 
операції), лише за підсумками 
відповідного податкового (звітного) 
року. 

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

Платник податку для проведення 
коригування ФР відповідно до пп.140.5.4 
ПКУ при здійсненні операцій з придбання 
товарів, у тому числі необоротних активів, 
робіт та послуг, у нерезидента, 
зареєстрованого у державі (на території), 
що включена до переліку держав 
(територій), затвердженого КМУ, 
використовує договірну (контрактову) 
вартість товарів (робіт, послуг) незалежно 
від того, чи відображені витрати на їх 
придбання при формуванні ФР до 
оподаткування згідно з правилами 
бухгалтерського обліку у звітному 
періоді. 

Щодо визначення операції 
контрольованою, якщо товар проданий 
нерезиденту не з низькоподаткової 
території, а оплата надійшла від  
нерезидента з низькоподаткової 
території   

Податковий орган в листі від 
23.06.2016 N11128/6/99-99-15-02-02-15 
вказав, що з урахуванням положень 
пп.39.2.1.4 ст.39 ПКУ, у разі відвантаження 
товарів нерезиденту - непов'язаній особі, 
розрахунок за які здійснюється на умовах 
тристороннього договору іншим 
нерезидентом, зареєстрованим у державі 
(на території), що включена до переліку 
держав (територій), чинному на час 
здійснення такої операції, така операція 
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підпадає під визначення контрольованої 
за період перебування держави (території) 
у переліку протягом відповідного звітного 
(податкового) року, за умови відповідності 
пп. 39.2.1.7 ст.39 Кодексу, ціна за якою з 
ціллю трансфертного ціноутворення 
розглядається з урахуванням умов 
договору поставки і оплати за такий товар, 
що можуть впливати на об'єкт 
оподаткування податком на прибуток 
резидента. 

ІНШЕ 

Граничну суму розрахунків готівкою  з 
фізособами зменшили до 50 тис. грн. з 
04.01.2017 

НБУ наказом від 25.11.2016 N407 
вніс зміни до Постанови НБУ від 06.06.2013  
N210, відповідно до яких встановили 
граничну суму розрахунків готівкою:  

- між фізичною особою та підприємством 
(підприємцем) протягом одного дня в 
розмірі 50000 грн.; 

- фізичних осіб між собою за договорами 
купівлі-продажу, які підлягають 
нотаріальному посвідченню, у розмірі 
50000 грн. 

До внесення змін даний показник 
становив 150 тис. грн. 

Чи застосовується обмеження граничної 
суми розрахунків при проведенні таких 
розрахунків через РРО, РК?   

ДФСУ в ресурсі ЗІР в підрозділі 
109.13 роз’яснила, що обмеження щодо 
граничної суми готівкових розрахунків, 
встановлене у розмірі 50 тис. грн, 
поширюється на розрахунки між фізичною 
особою та підприємством (підприємцем) 
протягом одного дня за товари (роботи, 
послуги), проведені через РРО, РК. 

Чи поширюється обмеження щодо 
граничної суми розрахунків на 
розрахунки, які проводяться із 
застосуванням електронних платіжних 
засобів (платіжних карток)?   

Податковий орган в ресурсі ЗІР в 
підрозділі 109.13 зазначив, що за 
допомогою платіжної картки кошти з 
рахунка платника перераховуються на 
рахунки інших осіб, то відповідно 
обмеження щодо граничної суми 
розрахунків не поширюється на 
розрахунки, які проводяться із 
застосуванням електронних платіжних 
засобів (платіжних карток)  

Коефіцієнт індексації нормативної 
грошової оцінки земель за 2016 рік   

Держслужба з питань геодезії, 
картографії та кадастру в листі від 
12.01.2017 N22-28-0.22-443/2-17 зазначила, 
що за інформацією Держстату, індекс 
споживчих цін за 2016 рік становив 112,4 %. 

Коефіцієнт індексації нормативної 
грошової оцінки земель застосовується 
кумулятивно залежно від дати проведення 
нормативної грошової оцінки земель. 
Коефіцієнти індексації нормативної 
грошової оцінки земель становлять: 1996 
рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 
1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 
1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, 2008 
рік - 1,152, 2009 рік - 1,059, 2010 рік - 1,0, 
2011 рік - 1,0, 2012 рік - 1,0, 2013 рік - 1,0, 
2014 рік - 1,249, 2015 рік - 1,433 (крім 
сільськогосподарських угідь) та 1,2 для 
сільськогосподарських угідь (рілля, 
перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні 
насадження). Нормативна грошова оцінка 
земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не 
індексувалася. 

Значення коефіцієнта індексації 
нормативної грошової оцінки 
сільськогосподарських угідь (ріллі, 
багаторічних насаджень, сіножатей, 
пасовищ та перелогів) за 2016 рік 
становить 1,0, для земель 
несільськогосподарського призначення - 
1,06. 

Щодо сплати земельного податку, якщо  
нежитлове приміщення знаходиться у 
багатоквартирному будинку   

ДФСУ в листі від 10.08.2016 
N17353/6/99-99-12-02-03-15 зазначила, що 
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у випадку, якщо багатоквартирний будинок 
є об'єктом спільного права власності 
об'єднання власників квартир та 
нежитлових приміщень у такому будинку, 
яке набуло право постійного користування 
земельною ділянкою, що підтверджується 
відповідним актом, то Товариство (власник 
нежитлового приміщення у такому будинку) 
як один із співвласників, набуває права 
постійного користування земельною 
ділянкою прибудинкової території, що є 
підставою для сплати земельного податку 
таким об'єднанням. 

Таким чином, платником 
земельного податку за земельну ділянку 
багатоквартирного будинку, що є об'єктом 
спільного права власності об'єднання 
власників квартир та нежитлових 
приміщень, є таке об'єднання, яке набуло 
право постійного користування на земельну 
ділянку. 

При цьому контролюючий орган 
зазначив, що використання земельних 
ділянок без належного оформлення прав, 
включаючи право оренди, є порушенням 
норм земельного законодавства (ст.125 та 
211 ЗКУ). 

Щодо зміни законодавства щодо 
транспортного податку    

ДФСУ в листі від 20.01.2017 
N1296/7/99-99-13-03-02-17 нагадала, що у 
2017 році об'єктом оподаткування 
транспортним податком є легкові 
автомобілі, які одночасно відповідають 
таким критеріям: 

• не старші п'яти років (включно); 

• середньоринкова вартість 
становить понад 1 200 000 грн. 

Ставка податку, як і раніше, складає 
25 000 грн за кожне авто, що відповідає 
вищенаведеним критеріям. 

Середньоринкову вартість авто 
станом на 1 січня визначає 
Мінекономрозвитку за методикою, 
затвердженою Кабміном, виходячи з марки, 
моделі, року випуску, об'єму циліндрів 
двигуна, типу пального. 

Також Мінекономрозвитку щороку до 
1 лютого 2017 року має оприлюднювати на 
своєму офіційному веб-сайті перелік 
легкових автомобілів, з року випуску яких 
минуло не більше п'яти років (включно), та 
середньоринкова вартість яких становить 
понад 1 200 000 грн. 

Внесеними змінами також 
передбачено, що у разі виявлення 
розбіжностей між даними контролюючих 
органів та даними, підтвердженими 
платником податку на підставі оригіналів 
відповідних документів (зокрема 
документів, що підтверджують право 
власності на об'єкт оподаткування, перехід 
права власності на об'єкт оподаткування), 
контролюючий орган за місцем реєстрації 
платника податку проводить перерахунок 
суми податку і надсилає (вручає) йому нове 
податкове повідомлення-рішення. 
Попереднє податкове повідомлення-
рішення вважається скасованим 
(відкликаним) 

Щодо дати нарахування узгоджених сум 
грошових зобов'язань за податками, 
зборами в інтегрованій картці платника 
податків у разі подання ним уточнюючої 
або ліквідаційної звітності   

Податковий орган в ресурсі ЗІР в 
підрозділі 135.02 зазначив, що дані 
уточнюючих звітних документів та дані 
звітних документів, поданих за звітний 
(податковий) період, на який припадає дата 
ліквідації платника, відображаються в 
інтегрованій картці платника датою 
подання таких звітних документів до 
органу ДФС. При цьому за уточнюючими 
звітними документами в інтегрованій картці 
платника відображається різниця між 
грошовим зобов'язанням, зазначеним у 
поданому раніше звітному документі, та 
грошовим зобов'язанням, розрахованим з 
урахуванням виявлених платником 
помилок, штрафу та пені (у разі заниження 
грошового зобов'язання), визначені 
самостійно платником, якщо інше не 
передбачено формою звітного документа 
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Щодо терміну, в який призначається 
документальна позапланова перевірка 
за заявою платника податків   

ДФСУ в ресурсі ЗІР в підрозділі 
136.03 роз’яснила, що документальна 
позапланова перевірка проводиться на 
підставі поданої заяви платника податків 
про проведення перевірки після прийняття 
рішення керівника (його заступника або 
уповноваженої особи) контролюючого 
органу, яке оформлюється відповідним 
наказом. 

При цьому термін прийняття 
керівником (його заступником або 
уповноваженою особою) контролюючого 
органу рішення про призначення 
документальної позапланової перевірки за 
заявою платника податків (юридичної 
особи, фізичної особи - підприємця) ПКУ не 
визначено.  

Щодо організації перевірок у 2017 році  

ДФСУ в листі від 17.01.2017 
N1005/7/99-99-14-03-03-17 нагадала про 
зміни, які були внесені Законом України від 
21.12.2016 N1797-VIII до ПКУ щодо 
проведення перевірок органами ДФСУ. 

З урахуванням нової редакції 
пп.191.1.1 ПКУ організацію та проведення 
документальних і фактичних перевірок 
може бути здійснено лише контролюючими 
органами обласного та центрального рівнів.  

Законом N1797 запроваджено 
оприлюднення плану-графіка проведення 
документальних перевірок на офіційному 
веб-порталі ДФС до 25 грудня року, що 
передує року, в якому будуть проводитися 
такі документальні планові перевірки. Тож 
побачити, кого перевірятимуть у 2018 році, 
можна буде до 25.12.2017. 

Крім цього Законом N1797 
збільшено з 15 до 90 календарних днів 
термін, протягом якого при отриманні заяви 
із скаргою від покупця контролюючий орган 
зобов'язаний провести документальну 
перевірку продавця. 

Відповідно до пп.78.1.5 ПКУ  
позапланова документальна перевірка 
може бути проведена не лише у разі 

подання платниками заперечень до акта 
перевірки, а також додаткових документів у 
порядку, визначеному п.44.7 ПКУ.  

Вилучено з пп.78.1.11 ПКУ 
можливість проведення позапланової 
перевірки у разі отримання постанови 
органу, що здійснює оперативно-розшукову 
діяльність, слідчого, прокурора.  

Та доповнено пп.78.1.1 ПКУ 
можливістю проведення позапланової 
перевірки також у разі отримання 
інформації, яка свідчить про порушення 
вимог податкового законодавства. 

Разом з тим, підпунктами 78.1.1, 
78.1.9 ст.78 ПКУ встановлено термін для 
надання платниками податків пояснень на 
запит контролюючого органу - 15 робочих 
днів з дня, наступного за днем отримання 
запиту, та вимоги до його змісту. 

З 01.01.2017 змінено порядок 
подання та розгляду заперечень до актів 
(довідок) перевірок. Так, платники податків 
у разі незгоди з висновками перевірки чи 
фактами і даними, викладеними в акті 
(довідці) перевірки, мають право подати 
свої заперечення та/або додаткові 
документи в порядку, визначеному п. 44.7 
ПКУ, до контролюючого органу, який 
проводив перевірку платника податків 
(раніше зауваження подавались до 
контролюючого органу за основним місцем 
обліку). 

Також Законом N1797 уточнено 
порядок обрахунку строків для надання 
заперечення на акт (довідку) про 
результати перевірки та копій документів 
до нього - з наступного дня, за днем 
отримання акта (довідки), збільшено строк 
їх розгляду з 5 до 7 робочих днів, а також 
строк для повідомлення контролюючим 
органом про місце і час проведення 
розгляду заперечення з 2 до 4 робочих днів 
до дня їх розгляду (п. 86.7 ст. 86 Кодексу). 

Чи мають право контролюючі органи 
вимагати обов'язкове нарахування 
мінімальної заробітної плати та 
утримання з її розміру ПДФО?   

У підкатегорії 103.26 ЗІР ДФСУ 
зазначила, що згідно з п.80.1 та пп.80.2.7 
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ст.80 ПКУ у разі наявності та/або 
отримання в установленому 
законодавством порядку інформації про 
використання праці найманих осіб без 
належного оформлення трудових відносин 
та виплати роботодавцями доходів у 
вигляді заробітної плати без сплати 
податків до бюджету контролюючі органи 
здійснюють фактичну перевірку без 
попередження платника податків (особи). 

Враховуючи те, що мінімальна 
заробітна плата є державною соціальною 
гарантією, обов'язковою на всій території 
України для підприємств усіх форм 
власності і господарювання, то 
контролюючі органи мають право 
здійснювати контроль за її нарахуванням, 
утриманням з її розміру ПДФО. 

Щодо документального підтвердження 
витрат на проїзд працівників у 
відрядженні  

ДФСУ в листі від 01.12.2016 
N26059/6/99-99-08-02-01-15 повідомила, що 
при виконанні пасажирських перевезень 
пасажирам надаються квитки на проїзд за 
типовими формами, затвердженими 
наказом Міністерства транспорту та зв'язку 
України від 25.05.2006 N503. 

Якщо в автотранспорті, що здійснює 
міжміські перевезення, пасажирам 
видаються квитки, форма яких не 
відповідає вимогам чинного законодавства, 
то одночасно з таким квитком пасажиру 
має видаватись і розрахункова квитанція. 

Враховуючи викладене, для 
підтвердження витрат на проїзд працівника 
підприємства, що перебував у відрядженні, 
якщо у квитку на міжміські перевезення 
реквізити, передбачені наказом N503, 
вписані від руки або не вказані, необхідно 
долучити також і відповідну розрахункову 
квитанцію, видану перевізником. 

ФОП платники єдиного податку, що 
здійснюють автоперевезення зобов'язані 
надавати покупцю послуг на його вимогу 
чек або інший письмовий документ, що 
засвідчує надання послуг, з метою 
виконання вимог Закону про захист прав 
споживачів.  

Чи потрібно подавати до податкового 
органу форму N20-ОПП з оновленою 
інформацією, якщо відбулось 
перейменування назви міста, вулиці?   

Контролюючий орган в ресурсі ЗІР в 
підрозділі 119.11 повідомив, що згідно з 
п.8.5 розд.VIII Порядку обліку платників 
податків і зборів, затвердженого Наказом 
Мінфіну від 09.12.2011 N1588, встановлено, 
що у разі зміни відомостей про об'єкт 
оподаткування, зокрема його 
місцезнаходження, платник податків подає 
до контролюючого органу за основним 
місцем обліку повідомлення за формою 
N20-ОПП з оновленою інформацією про 
об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися 
зміни. У повідомленні зазначаються нове та 
попереднє значення реквізиту, який 
змінився. 

Оскільки відомості про об'єкти 
оподаткування не включаються до ЄДР, а 
інше достовірне джерело інформації про 
об'єкти оподаткування відсутнє, то платник 
податків, у разі зміни відомостей про 
місцезнаходження об'єкта оподаткування, у 
тому числі внаслідок перейменування 
міста, вулиці, повинен надати до 
контролюючого органу за основним 
місцем обліку повідомлення за формою 
N20-ОПП з оновленою інформацією про 
об'єкт оподаткування, щодо якого 
відбулися зміни. Таке повідомлення 
подається протягом 10 робочих днів з дня 
виникнення змін у даних. При цьому у разі, 
якщо такі зміни підлягають державній 
реєстрації, то початком перебігу 10-денного 
строку є дата державної реєстрації змін.  

Щодо визначення обсягу доходу ФОП 
ЄП 2 та 3 груп для визначення 
необхідності застосовування РРО   

ДФСУ в ресурсі ЗІР в підрозділі 
107.04 зазначила, що ФОП платники ЄП 2 і 
3 груп, які здійснюють розрахункові операції 
в готівковій та/або в безготівковій формі у 
сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг, з метою визначення необхідності 
застосування РРО повинні самостійно 
визначити перевищення обсягу доходу 
понад 1 млн. грн.  
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При цьому враховується обсяг 
доходу за поточний звітний податковий рік. 
Обсяг доходу з метою застосування 
критерію (понад 1 млн. грн.) визначається з 
урахуванням всіх доходів, які відповідно до 
ст.292 ПКУ включаються до складу доходу 
платника ЄП (по даним книги доходів та 
витрат).  



У ВИПУСКУ:  

 

 

 

   

 

 

 

 


