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ДФСУ у листі від 10.02.2017р.
№3390/7/99-99-15-02-02-17
закликає
підприємства, які згідно з правилами
бухобліку
здійснюють
коригування
фінансової звітності на показники інфляції,
ураховувати під час обчислення об’єкта
обкладення податком на прибуток уже
відкоригований
на
індекс
інфляції
фінрезультат до оподаткування.

(продавця) підлягають коригуванню на
підставі складеного та зареєстрованого в
ЄРПН розрахунку коригування. Отримувач
(покупець), відповідно, зменшує суму
податкового кредиту за результатами
такого податкового періоду в разі, якщо він
зареєстрований як платник ПДВ на дату
проведення коригування, а також збільшив
податковий кредит у зв’язку з отриманням
таких товарів/послуг.
За умови якщо на дату повернення
частини товарів сума оплати за них
зараховується в рахунок оплати іншого
товару, тобто ці кошти набувають статусу
передоплати
за
інший
товар,
то
постачальник на зазначену дату на суму
коштів, які зараховуються в рахунок оплати
іншого товару, повинен скласти податкову
накладну та зареєструвати її в ЄРПН.

Понаднормові витрати пального:
коригувати фінрезультат

чи

Податкова накладна без коду послуги за
ДКПП: чи буде податковий кредит із ПДВ

В листі ДФСУ від 20.01.2017р.
№1186/6/99-99-15-02-02-15 згадано, що
витрати на придбання паливно-мастильних
матеріалів
ураховуються
під
час
визначення фінансового результату до
оподаткування
згідно
з
правилами
бухгалтерського
обліку
в
разі
їх
підтвердження
належним
чином
оформленими первинними документами.
Таке ж правило діє й у податковому обліку
(абз. 1 п.44.1 ПКУ).
Водночас Податковим кодексом не
передбачено коригування фінрезультату до
оподаткування на суму перевищення
витрат пального над лінійною нормою,
установленою
наказом
Міністерства
транспорту України від 10.02.1998р. №43.

ДФС вкотре повідомляє (див. лист
від 20.02.2017р. №4102/7/99-99-15-03-0217): до внесення змін у форму податкової
накладної та порядок її заповнення
відсутність коду послуги за ДКПП у
податковій накладній, дата складання якої
припадає на період із 1 січня 2017 року до
дати набрання чинності відповідними
змінами до форми податкової накладної, не
визначається
як
помилка.
Причому
відсутність коду послуги за ДКПП у
податковій накладній НЕ може бути єдиною
підставою для невизнання податкового
кредиту.

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ
ОРГАНІВ
Податок на прибуток підприємств
Щодо
врахування
в
об’єкті
оподаткування податком на прибуток
інфляційні коригування

Податок на додану вартість
ПДВ наслідки при поверненні частини
товарів, якщо отримані за них кошти
зарахували за іншим постачанням
ДФСУ в категорії 101.07 ЗІР
роз’яснило, що у разі зменшення суми
компенсації
вартості
товарів/послуг
податкові
зобов’язання
постачальника

Якщо
постачальник
відмовляється
складати розрахунок коригування, чи
необхідно
покупцеві
зменшувати
податковий кредит
В категорії 101.07 ЗІР ДФСУ
роз’яснили, що у разі повернення покупцем
—
платником
ПДВ
товарів/послуг
постачальнику або під час повернення
постачальником
покупцеві
суми
попередньої оплати за товари/послуги
придбання товарів/послуг фактично не
відбувається. Тому такий покупець —
платник ПДВ має здійснити коригування
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сум податкового кредиту, сформованого під
час
придбання
товарів/послуг,
за
результатами податкового періоду, у якому
відбулося таке повернення. Коригування
податкового
кредиту
здійснюється
незалежно від факту отримання розрахунку
коригування до податкової накладної.
До кого звертатися сільгоспвиробнику
для визначення кодів товарів за УКТ
ЗЕД
ДФС у Полтавській області в листі
від 06.02.2017р. №590/10/16-31-12-01-34
зазначила, що в разі необхідності
визначення
відповідності
власно
виробленої сільгосппродукції відповідному
коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД
для правильного відображення обсягів
постачання таких товарів у податковій
декларації з ПДВ та її додатках платник
податку має можливість отримати висновок
від Торгово-промислової палати України (її
регіональних відділень) або науководослідного інституту судових експертиз.
Своєю чергою, у випадку, якщо
платником податку здійснюються операції з
експорту
власно
виробленої
сільгосппродукції, то, зважаючи на ст. 69
Митного кодексу України, така продукція
підлягає
митному
оформленню
та
класифікується митними органами ДФС
шляхом визначення кодів відповідно до
класифікаційних групувань, зазначених в
УКТ ЗЕД. Рішення митних органів ДФС
щодо класифікації товарів для митних цілей
є обов’язковими. Висновки інших органів,
установ й організацій щодо визначення
кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД при митному
оформленні
мають
винятково
інформаційний або довідковий характер.
Нова
форма
платника ПДВ

Реєстраційної

заяви

Мінфіну України своїм наказом від
21.12.2016р. №1125 (який набирає чинності
20.03.2017р.) уніс корективи до Положення
про реєстрацію платників ПДВ, а саме:
- уточнено, що Реєстраційна заява
про добровільну реєстрацію платником
ПДВ
подається
держреєстратору
як

додаток до заяви про державну реєстрацію.
При цьому електронна копія реєстраційної
заяви, виготовлена шляхом сканування,
передається
держреєстратором
до
контролюючих
органів
одночасно
з
відомостями з Єдиного державного реєстру
про проведення держреєстрації юридичної
особи чи ФОП;
- визначено, що другий аркуш
реєстраційної заяви платником ПДВ не
заповнюється
та
не
подається
до
контролюючого органу;
- викладено в новій редакції Додаток
1 до Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість, затвердженого
наказом Мінфіну України від 14.11.2014р.
№1130 (далі — Положення №1130), —
Реєстраційна заява платника податку на
додану вартість (форма № 1-ПДВ);
- примітку «*» Додатка 7 до
Положення
№1130
(Рішення
про
анулювання реєстрації платників податку
на додану вартість (форма № 7-РПДВ)
викладено в такій редакції: «* Для фізичних
осіб, які мають відмітку у паспорті про
право здійснювати будь-які платежі за
серією та номером паспорта.».
З
01.04.2017р.
реєстр
заяв
на
повернення бюджетного відшкодування
вестимуть по-новому
КМУ затвердив новий порядок
ведення Реєстру заяв про повернення суми
бюджетного
відшкодування
ПДВ
на
виконання оновленого пп.200.7.1 ПКУ.
Вказаний порядок набуде чинності з
01.04.2017р.. До цього моменту бюджетне
відшкодування здійснюватимуть за старими
правилами, чинними до 1 січня 2017 року.
Це стосується всіх поданих заяв, які
включено до єдиного Реєстру на підставі
п.52 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ.
Новий порядок ведення Реєстру
заяв
про
повернення
бюджетного
відшкодування передбачає, що внесення
даних
до
Реєстру
бюджетного
відшкодування ПДВ здійснюватиметься
посадовими
особами
ДФСУ
та
Казначейства в автоматичному режимі з
дотриманням
вимог
законів
щодо
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електронного підпису та електронного
документообігу.
Дані з Реєстру буде оприлюднено на
офіційному сайті Мінфіну, окрім реквізитів
поточного рахунку платника ПДВ для
перерахування бюджетного відшкодування.
Порядок ведення Реєстру заяв про
повернення
суми
бюджетного
відшкодування податку на додану вартість
затверджено
постановою
КМУ
від
25.01.17р. № 26.
Подвійний
передачі

ПДВ

при

безоплатній

В листі ДФСУ від 12.01.17р.
№408/6/99-99-15-03-02-15 повідомлено про
порядок обкладення ПДВ безкоштовного
постачання товарів. Висновок контролерів
містить одразу дві неприємні звістки.
1.
Податківці
вказали,
що
дарувальник має нарахувати компенсуючий
ПДВ за п.198.5 ПКУ з огляду на
негоспвикористання товарів (тобто їх
безоплатну передачу).
2.
Контролери
зазначили,
що
компенсуючий ПДВ, згідно з п.198.5 ПКУ,
виникає «…незалежно від того, чи при
придбанні таких товарів/послуг суми ПДВ
включалися до складу податкового кредиту,
чи ні (за виключенням товарів/послуг,
придбаних до 1 липня 2015 року)».
ПДФО
Сплата ПДФО та ВЗ при отриманні
майна у власність за спадковим
договором
Податківці в листі від 14.02.17р.
№2214/Л/99-99-13-02-03-14
зазначили:
фізособа-набувач після отримання доходу
у вигляді вартості майна за спадковим
договором повинна сплатити з такої суми
18% податку на доходи та 1,5% військового
збору (пп.
«е» пп.14.1.54,
п.164.3,
пп.168.4.5 Податкового кодексу України,
далі — ПКУ). Податок і збір фізособарезидент має сплати за результатами

річного декларування до 1 серпня (п.179.7
ПКУ).
Оподаткування
працівника

медстрахування

Податківці в листі від 25.01.17р.
№1421/6/99-99-13-02-03-15 зазначили, що
суму страхових внесків, які сплачено
роботодавцем
за
договорами
добровільного медичного страхування на
користь працівника, обкладають 18%
податку на доходи та 1,5% військового
збору (пп.168.1.4 ПКУ). Водночас, якщо
страхові платежі сплачують на користь
неповнолітньої дитини працівника, то слід
попросити
останнього
надати
копію
реєстраційного номера облікової картки
платника податків (далі — реєстраційний
номер) дитини (п.70.5 ПКУ). При цьому в
обох випадках об’єкт оподаткування слід
визначити за допомогою коефіцієнта з
п.164.5 ПКУ. У формі № 1ДФ такі суми
фіксують з ознакою доходу «124».
Описаний вище підхід доцільний,
коли за документами (колдоговором та
іншими
розпорядчими
документами)
відбувається
розмежування
надання
доходу окремо працівникові та його дитині.
Однак не завжди батьки можуть надати
реєстраційний номер дітей і надання
страховки оформлюють усією сумою на
працівника. Звісно, у цьому разі вся сума
страховки — оподатковуваний дохід саме
працівника.
Акцизний податок
Чи буде штраф, якщо не складено
акцизні накладні на обсяги пального,
використаного для власних потреб
Податківці в листі від 02.02.2017р.
№2324/7/99-99-12-03-03-17 нагадали, що у
разі
якщо
суб'єкт
господарювання
зареєструвався як платник акцизного
податку з реалізації пального, такий суб'єкт
у строки, визначені ПКУ, зобов'язаний
складати акцизні накладні на обсяги
пального, використаного для власних
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потреб, і реєструвати їх у Єдиному реєстрі
акцизних накладних (далі — ЄРАН).
Штрафні санкції за порушення
платником акцизного податку з реалізації
пального порядку реєстрації акцизних
накладних і розрахунків коригування до
таких акцизних накладних у ЄРАН
застосовуються відповідно до ст.1202 ПКУ.
Особливості складання акцизної
накладної під час використання пального
для власного споживання визначено
формою акцизної накладної та Порядком
заповнення акцизної накладної, розрахунку
коригування акцизної накладної, заявки на
поповнення
(коригування)
залишку
пального, затвердженими наказом Мінфіну
від 25.02.2016р. №218.
Зокрема у верхній лівій частині
акцизної накладної, яка не надається
отримувачу пального, зазначається тип
причини 3 (пальне відвантажено з метою
власного споживання).
В акцизній накладній, надання якої
отримувачу пального не передбачено (у
т.ч. при відвантаженні пального з метою
власного споживання), у рядку «Особа —
отримувач
пального»
зазначається
«Неплатник», а до рядка «юридична особа
— код за ЄДРПОУ отримувача пального;
для фізичної особи — прізвище, ім'я, по
батькові та реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та
номер паспорта» уноситься умовний код
«1000000000».
Чи
оподатковуються
«роздрібним»
акцизом суми розрахунку, проведені
через РРО помилково
В
роз’ясненні
розміщеному
в
категорії 116.05 ЗІР ДФСУ зазначено, що
базою обкладення акцизним податком із
реалізації
суб’єктом
господарювання
роздрібної торгівлі алкогольних напоїв
(тютюнових виробів) є вартість таких
підакцизних товарів (із ПДВ і без
урахування «роздрібного» акцизу) без
урахування помилково проведених через
РРО сум розрахунку.
При
скасуванні
помилково
проведеної через РРО суми розрахунку

складається акт, у якому вказуються дані
про
помилкову
суму
та
реквізити
розрахункового документа. Акти про
скасування помилково проведеної через
РРО суми розрахунку передаються до
бухгалтерії суб’єкта господарювання та
зберігаються протягом 3-х років (п. 8 р. ІІІ
Порядку
реєстрації
та
застосування
реєстраторів розрахункових операцій, що
застосовуються
для
реєстрації
розрахункових
операцій
за
товари
(послуги), затвердженого наказом Мінфіну
від 14.06.2016р. №547).
ЄСВ
Працівник пішов у відпустку за власний
рахунок: що з ЄСВ
В листі ДФСУ від 10.02.2017р.
№2649/6/99-99-13-02-03-15 зазначено, що
якщо працівник підприємства знаходиться
частину календарного місяця у відпустці
без збереження заробітної плати і його
дохід у вигляді заробітної плати за
відпрацьований час не перевищує розміру
мінімальної заробітної плати, то сума ЄСВ
розраховується
як
добуток
розміру
мінімальної заробітної плати, установленої
законом на місяць, за який нараховується
заробітна плата, і ставки ЄСВ.
Якщо працівник знаходиться у
відпустці без збереження заробітної плати
повний календарний місяць, ЄСВ не
нараховується, оскільки відсутня база
нарахування ЄСВ.
Чи потрібно нараховувати ЄСВ, якщо у
відрядника не було роботи впродовж
місяця
ЄСВ обчислюється на підставі
бухгалтерських й інших документів, згідно з
якими
провадиться
нарахування
(обчислення)
або
які
підтверджують
нарахування (обчислення) виплат (доходу),
на котрі, відповідно, нараховується ЄСВ
(ч.2 ст.9 Закону №2464). Ставка внеску
сягає 22% бази нарахування.
Якщо база нарахування ЄСВ менша
за мінзарплату, то ЄСВ розраховується як
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добуток розміру мінімальної заробітної
плати й ставки ЄСВ за умови перебування
в трудових відносинах повний календарний
місяць або відпрацювання всіх робочих
днів звітного місяця (ч.5 ст.8 Закону №
2464).
Якщо в працівника в поточному
місяці немає заробітної плати (доходу),
єдиний внесок не нараховується, оскільки
відсутня база нарахування єдиного внеску.
Таку відповідь щодо нарахування
ЄСВ із мінімальної заробітної плати, у разі
якщо штатний працівник за основним
місцем роботи працює на відрядній системі
оплати праці й отримує заробітну плату за
фактично
виконані
роботи,
надали
закарпатські податківці в листі від
17.02.2017р. №406.
Підприємці мають сплачувати ЄСВ у
2017 році незалежно від отримання
доходу
В листі ГУ ДФС у Тернопільській
області від 27.01.2017р. №58/6/19-00-13-0116/883 зазначено, що починаючи з 2017
року, у разі якщо фізособами-підприємцями
не отримано дохід (прибуток) у звітному
році чи окремому місяці звітного року
(тобто дохід, отриманий у 2017 році), такі
платники зобов’язані визначити базу
нарахування
ЄСВ,
але
не
більше
максимальної величини бази нарахування
ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути
меншою за розмір мінімального страхового
внеску.
Водночас
якщо
проводиться
державна
реєстрація
припинення
підприємницької
діяльності
фізособипідприємця за її рішенням, тоді останнім
базовим податковим (звітним) періодом є
період із дня, наступного за днем
закінчення
попереднього
базового
податкового
(звітного)
періоду
до
останнього дня календарного місяця, у
якому проведено державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності. А
фізособа-підприємець
позбавляється
статусу підприємця з дати внесення до
Єдиного державного реєстру запису про

державну
реєстрацію
припинення
підприємницької діяльності цією фізособою.
Тож останнім періодом, за який
необхідно сплатити ЄСВ, буде період із дня
закінчення попереднього звітного періоду
до дня державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності такої фізособи.
Однак зняття з обліку фізосібпідприємців, у т.ч. тих, які обрали спрощену
систему
оподаткування,
здійснюється
органами доходів і зборів на підставі
відомостей із реєстраційної картки, наданих
державним
реєстратором,
після
проведення передбачених законодавством
перевірок платників, звірення розрахунків
та здійснення остаточного розрахунку.
Працівник
отримує
зарплату
й
винагороду за ЦПД, як обчислити ЄСВ
Така ситуація розглянута в листі
ДФСУ від 15.02.2017р. №3128/6/99-99-1302-03-15.
У разі якщо база нарахування ЄСВ
не
перевищує
розміру
мінімальної
зарплати, сума ЄСВ розраховується як
добуток розміру мінімальної зарплати й
ставки ЄСВ.
Під час нарахування зарплати
(доходів) фізособам із джерел не за
основним місцем роботи ставка ЄСВ
застосовується
до
визначеної
бази
нарахування незалежно від її розміру.
Тож якщо працівник підприємства,
перебуваючи в трудових відносинах із
роботодавцем, одержує дохід у вигляді
зарплати й виконує роботу (надає послуги)
відповідно до цивільно-правового договору,
отримуючи винагороду, то до бази
нарахування ЄСВ за звітний місяць
включаються як зарплата (дохід), так і сума
винагороди. Своєю чергою, якщо база
нарахування ЄСВ буде меншою за розмір
мінімальної
зарплати,
то
ЄСВ
розраховується
як
добуток
розміру
мінімальної зарплати й ставки ЄСВ у
розмірі 22%.
Коли ж працівник отримує дохід у
вигляді винагороди за договором цивільноправового характеру, який не перевищує
розміру
мінімальної
зарплати,
ЄСВ
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нараховується виходячи з добутку ставки
ЄСВ (22%) і фактично нарахованої
винагороди
за
договором
цивільноправового характеру незалежно від її
розміру, але з урахуванням максимальної
величини бази нарахування.

Змінена форма № 1-ПВ (квартальна)
«Звіт із праці» застосовуватиметься зі звіту
за І квартал 2017 року.

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

При
порушенні
роботодавцями
інших вимог трудового законодавства, крім
передбачених абзацами 2–7 ч. 2 ст. 265
КЗпП, застосовується штраф у розмірі
мінімальної зарплати.
На це звернуло увагу Держпраці в
листі від 23.01.2017р. №741/4.3/4.1-ДП-17,
зазначаючи, що в разі виявлення порушень
законодавства про працю, відповідальність
за які не передбачена абзацами 2–7 ч. 2 ст.
265 КЗпП, застосовується штраф у розмірі
мінімальної зарплати.

Індексацію враховуємо до мінімальної
оплати праці: позиція Мінсоцполітики
В листі Мінсоцполітики України від
13.02.2017р. №317/0/101-17/282 зазначено,
що сума індексації зарплати включається
до виплат, які мають ураховуватися до
зарплати при забезпеченні її мінімального
розміру.
Пояснюється такий висновок тим,
що визначено вичерпний перелік виплат,
які не враховуються при обчисленні розміру
зарплати працівника для забезпечення її
мінімального розміру. Це — 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.
Решта складових заробітної плати,
які не перелічені в цьому списку, мають
ураховуватися до мінімальної заробітної
плати.
Звіт із праці за І квартал 2017 року
подаватиметься
за
скоригованою
формою
Держстатом
Наказом
від
15.02.2017р. №39 скориговано розділ ІV
форми
державного
статистичного
спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт
із праці».
Зміни пов’язані зі зростанням
мінімальної зарплати, унаслідок чого
необхідно
було
змінити
розподіл
працівників у графі А «Кількість штатних
працівників, яким оплачено 50% і більше
робочого часу, встановленого на місяць» за
сумами зарплати.

За інші порушення законодавства про
працю оштрафують у розмірі мін
зарплати

Санкції за невчасну виплату зарплати
Держпраці України в листі від
04.01.17р. №54/4.1/4.1-ДП-17 зазначило,
що ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю
України (далі — КЗпП) установлює штрафні
санкції за порушення строків виплати
зарплати, а саме:
- порушення встановлених строків
виплати зарплати працівникам, інших
виплат, передбачених законодавством про
працю, більш ніж за один місяць — штраф
у розмірі 3 мінзарплат на момент
виявлення порушення (зараз — 9600 грн);
- порушення мінімальних державних
гарантій в оплаті праці (наприклад, виплата
зарплати
в
розмірі,
меншому
за
мінімальний, за повністю відпрацьований
робочий час, невиплата доплат у разі
роботи в нічний час), штраф становить 10
мінзарплат
на
момент
виявлення
порушення за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення (зараз — 32000
грн).
Якщо працівник не з'являється за
одержанням зарплати (у разі виплати через
касу) і йому письмово повідомлено про
належні суми, роботодавець повинен її
депонувати.
У
такому
випадку
роботодавець виконає свій обов'язок щодо
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забезпечення
своєчасної
виплати
зарплати.
Нагадаємо: ст.115 КЗпП передбачає,
що зарплату працівникам слід виплачувати
регулярно в робочі дні у строки,
установлені
колдоговором
або
нормативним актом роботодавця, але не
рідше ніж два рази на місяць через
проміжок часу, що не перевищує 16
календарних днів, та не пізніше від 7 днів
після
закінчення
періоду,
за
який
здійснюють виплату. А зарплату за весь час
щорічної відпустки — не пізніше ніж за три
дні до її початку.
Чи вправі податківці перевіряти питання
нарахування
зарплати
не
нижче
мінімальної
В листі ДФСУ від 14.02.2017р.
№2932/6/99-99-13-02-03-15 зазначено, що
податківці не наділені повноваженнями
щодо перевірки трудових відносин, а отже,
не вправі перевіряти питання стосовно
забезпечення мінімальної заробітної плати
відповідно до ст.3 прим.1 Закону України
«Про оплату праці» від 24.03.1995р.
№108/95-ВР.
Відповідно до п.19 прим.1 ПКУ
контролюючі органи здійснюють, зокрема,
контроль за своєчасністю, достовірністю,
повнотою нарахування та сплати податків,
зборів, платежів, установлених ПКУ, а
також надають індивідуальні податкові
консультації згідно з нормами ПКУ.
Керуючись п.1 Положення про
Мінсоцполітики
Ураїни,
затвердженого
постановою КМУ від 17.06.2015р. №423,
Міністерство соціальної політики України є
центральним органом виконавчої влади,
який забезпечує формування та реалізує
державну політику, зокрема, у сфері праці
та соціальної політики, трудових відносин,
соціального захисту.
Отже, питання трудових відносин
знаходиться в правовому полі Міністерства
соціальної політики України.

ІНШЕ
Мінфін щодо бухоблік витрат на участь
у тендері
Мінфін
України
в
листі
від
27.12.2016р.
№31-11420-07-16/37214
роз’яснив,
що
витрати,
понесені
підприємством під час участі в тендерах,
зокрема, на оплату послуг електронного
майданчика,
підготовку
тендерної
документації, можуть бути віднесені до
складу витрат на збут (якщо учасник став
переможцем торгів) або до складу інших
витрат
операційної
діяльності
(якщо
учасник не став переможцем торгів).
Пом’якшено валютні обмеження
участі нерезидентів у торгах

для

Зміни
передбачено
постановою
Правління НБУ від 22.02.2017р. №13, які
набирають чинності 23.02.2017 р.
Так
НБУ
пом’якшено
валютні
обмеження для операцій, пов’язаних із
зовнішньоторговельною діяльністю.
1. Звільнено від обов’язкового
продажу надходження в іноземній валюті
від нерезидентів, якщо ці кошти надходять
як грошове забезпечення (гарантійний
внесок,
застава,
завдаток,
депозит,
гарантія) участі в аукціонах, торгах або
тендерах, які проводяться резидентами.
2. Надано банкам можливість
купувати для клієнтів іноземну валюту, не
враховуючи до загальної суми наявного на
рахунках резидента залишка валюти, який
надійшов як грошове забезпечення від
нерезидента для участі в торгах, тендерах
чи аукціонах.
Ці кроки сприятимуть збільшенню
продажу
продукції
українського
виробництва
покупцям-нерезидентам.
Адже
вони
полегшать
проведення
закупівель
не
лише
в
державних
підприємств, а й у всіх суб’єктів
господарської діяльності.
3. Дозволено банкам купувати
іноземну валюту для клієнтів, якщо сума
залишка на рахунку клієнта не перевищує
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100 000 дол. США. Досі для купівлі
іноземної валюти клієнт повинен був мати
суму залишка на рахунку меншу за 25 000
дол. США (в еквіваленті).
За яких умов рахунок-фактура стає
первинним документом
Із 03.01.2017р. було спрощено
документообіг
підприємств
шляхом
зменшення вимог до первинного документа
й скорочення переліку його обов’язкових
реквізитів.
Зокрема
змінено
термін
«первинний документ», що дозволить
вважати
оплачений
(акцептований)
рахунок-фактуру (інвойс) підставою для
відображення в бухгалтерському обліку
господарських операцій із постачання
товарів, робіт (послуг) без обов’язкового
складання акта приймання-передачі.
Про це вказано в листі Мінфіну від
16.02.2017р. №31-11410-06-5/4339. Крім
того, в листі вказано, що оформлений
належним чином рахунок-фактура (інвойс)
може бути підставою для відображення в
бухгалтерському
обліку
господарської
операції з постачання товарів, робіт
(послуг) без складання акта прийманняпередачі лише в разі його оплати, що
підтверджується
відповідними
документами.
Документами, що підтверджують
оплату, можуть бути: платіжне доручення,
розрахунковий
чек,
касовий
чек,
розрахункова
квитанція,
виписка
з
карткового
рахунка,
квитанція
до
прибуткового касового ордера тощо.
Рахунок-фактура
може
бути
складений у паперовій або в електронній
формі та повинен мати реквізити, які
надають
можливість
ідентифікувати
господарську операцію та її учасників,
зокрема: назву підприємства, від імені
якого складено рахунок-фактуру; назву
контрагента; зміст й обсяг господарської
операції, одиницю виміру господарської
операції; особистий підпис або інші дані, що
надають змогу ідентифікувати особу, яка
брала участь в оформленні рахункафактури.

Оновлено Державний реєстр РРО
ДФС оновила Державний реєстр
РРО (наказ від 17.02.2017р. №102).
Оновлений
Держреєстр
РРО
включає 78 РРО, дозволених до первинної
реєстрації, та 70 апаратів, реєстрація яких
заборонена.
Окрім того, наведено перелік із 5
РРО, виключених із Держреєстру у 2016–
2017рр.,
експлуатація
яких
не
дозволяється.
Зазначимо, що Державний реєстр
РРО
доповнився
ще
одним
спеціалізованим електронним контрольнокасовим реєстратором операцій із купівліпродажу інвалюти — КСТ-В2 із версією
внутрішнього програмного забезпечення
В2-1 (позиція 78 Державного реєстру РРО).
До цього часу Держреєстр РРО містив
лише один подібний реєстратор — КСТ-В1
з версією
внутрішнього програмного
забезпечення В1-1.
Банки стягуватимуть податковий борг,
що сягнув 5 млн. грн.
В листі НБУ від 17.02.2017р. №570007/12776
інформує,
що
списання
податкового боргу, що перевищив 5 млн.
грн.,
з
рахунка
платника
податків
здійснюється
за
рішенням
керівника
контролюючого органу (його заступника чи
вповноваженої особи) без звернення до
суду.
На виконання вимог Закону №1797
банки приймають і виконують інкасове
доручення (розпорядження) на стягнення
податкового
боргу,
яке
оформлене
контролюючим органом на підставі рішення
керівника контролюючого органу (його
заступника чи вповноваженої особи). У
реквізиті
«Призначення
платежу»
інкасового доручення (розпорядження)
мають зазначатися: назва, дата видачі та
номер (якщо він присвоєний) рішення
керівника
(його
заступника
або
вповноваженої
особи)
контролюючого
органу. Рішення керівника (його заступника
або вповноваженої особи) контролюючого
органу, на підставі якого оформлено
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інкасове доручення (розпорядження), до
банку не подається.
На сьогодні НБУ підготовлено
проект відповідних змін до гл. 12 Інструкції
про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті, що затверджена
постановою
Правління
НБУ
від
21.01.2004р. №22.
Правила безготівкових розрахунків і
відкриття банківських рахунків зазнали
змін
Відповідні
зміни
затверджені
постановою НБУ «Про внесення змін до
деяких
нормативно-правових
актів
Національного
банку
України»
від
09.02.2017р. №8.
Так, банки отримали повноваження
списувати
арештовані
кошти
в
кримінальному провадженні щодо позову,
пред’явленого
в
інтересах
держави.
Ініціатором у такому питанні виступає
Національне агентство України з питань
виявлення,
розшуку
та
управління
активами, одержаними від корупційних й
інших злочинів.
Водночас передбачено низку змін
щодо приватних виконавців. Наприклад,
приватний виконавець для здійснення
примусового виконання рішень має право
відкрити окремі поточні рахунки, які
використовуються для:
обліку
депозитних
сум
і
зарахування стягнених із боржників коштів
у національній та іноземній валютах і їх
виплати стягувачам;
- зарахування коштів виконавчого
провадження;
- зарахування винагороди.
Поняття «код платника/отримувача»
у розрахункових документах отримало
більш розширений зміст. Зокрема відтепер
— це не лише ідентифікаційний код або
реєстраційний номер облікової картки
платника податків, а й серія (за наявності) і
номер паспорта, якщо фізична особа через
свої релігійні переконання відмовилася від
прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків й офіційно

повідомила про це відповідний орган
доходів і зборів, а також має відмітку в
паспорті/запис
в
електронному
безконтактному носії чи в паспорті
проставлено слово «відмова».
КМУ
визначив,
сільгоспвиробників

як

дотувати

Визначено порядок (Постанова від
08.02.2017р. №77) використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
фінансової
підтримки
сільськогосподарських товаровиробників у
2017 році.
КМУ передбачив, що фінансова
підтримка
сільгосптоваровиробників
здійснюватиметься за такими напрямами:
- бюджетна дотація для розвитку
сільськогосподарських товаровиробників та
стимулювання
виробництва
сільськогосподарської продукції;
- часткова компенсація вартості
сільськогосподарської
техніки
й
обладнання вітчизняного виробництва.
Крім того, КМУ нарешті оприлюднив
Порядок розподілу бюджетної дотації для
розвитку
сільськогосподарських
товаровиробників
та
стимулювання
виробництва
сільськогосподарської
продукції у 2017 році (Постанова КМУ від
08.02.17р. №83).
Документом, зокрема, передбачено:
- право на отримання дотації
фізосіб-підприємців, основною діяльністю
яких є постачання сільськогосподарських
товарів;
розрахунок
питомої
ваги
сільгосптоварів за сільгосппродукцією, яка
належить до груп 1—24 УКТ ЗЕД згідно із
Законом України «Про Митний тариф
України» від 05.04.01 р. № 2371-III;
виплату
бюджетної
дотації
щомісяця пропорційно до частки ПДВ,
сплаченого до бюджету аграрієм за
дотаційними видами діяльності в загальній
сумі ПДВ.
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Удосконалено порядок декларування
зміни оптово-відпускних цін на ліки та
медичні вироби
Уряд постановою Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня
2008 р. № 955 і від 2 липня 2014 р. № 240»
від 25.01.2017р. №43 удосконалив порядок
декларування зміни оптово-відпускних цін
на лікарські засоби та вироби медичного
призначення. Так, оптово-відпускні ціни на
лікарські
засоби,
що
підлягають
декларуванню, можуть змінюватися у
зв’язку зі зміною умов виробництва та
продажу (реалізації) лікарських засобів, що
не залежать від господарської діяльності
заявника.
Для декларування зміни оптововідпускної ціни на лікарський засіб власник
реєстраційного посвідчення на лікарський
засіб
або
вповноважена
ним
у
встановленому порядку особа (заявник)
будуть зобов’язані подати до МОЗ такі
документи:
- заяву про декларування зміни
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб
за формою, установленою МОЗ;
довіреність,
що
засвідчує
повноваження
вповноваженої
особи
декларувати зміну оптово-відпускної ціни
на лікарський засіб, видану власником
реєстраційного посвідчення на лікарський
засіб, із перекладом на українську мову,
засвідченим
у
встановленому
законодавством порядку, або копію такої
довіреності, засвідчену в установленому
законодавством порядку.
Коли заявник є юридичною особою,
зазначені документи мають засвідчуватися
підписом її керівника, скріпленим печаткою
(за наявності). Перелік таких документів є
вичерпним.
Якщо ж зазначені документи будуть
подані не в повному обсязі, оформлені з
порушенням установлених вимог, МОЗ має
повідомляє про це заявнику в письмовій
формі протягом 5-ти робочих днів із дати їх
реєстрації.

За умови подання в повному обсязі
та
належним
чином
оформлених
документів МОЗ:
- приймає рішення про декларування
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб,
запропонованої заявником, і вносить
відомості до реєстру оптово-відпускних цін
на лікарські засоби в строк, що не
перевищує 10-ти робочих днів із дати
подання відповідних документів;
- розміщує у 2-денний строк після
прийняття
зазначеного
рішення
на
власному веб-сайті відповідну інформацію.
СУДОВА ПРАКТИКА
Оскаржуємо штрафи за несвоєчасну
реєстрацію ПН у випадку коли ДФС
затягнула з підписанням договору про
визнання електронних документів
Цікаве рішення наведено у постанові
Київського апеляційного адміністративного
суду
від
26.01.2017р.
у
справі
№826/9114/16.
Так,
через
бездіяльність
контролюючого органу, який за відсутності
будь-якого
обґрунтування
впродовж
тривалого періоду часу не вчиняв жодних
дій щодо укладення або відмови в
укладенні з позивачем Договору про
визнання електронних документів, було
заблоковано роботу підприємства —
платника ПДВ й обумовлено затримку
реєстрації в ЄРПН податкових накладних.
Це призвело до порушення таким
платником граничних строків реєстрації в
ЄРПН податкових накладних і, відповідно,
до нарахування штрафних санкцій.
Платник ПДВ вирішив оскаржити
нарахування штрафних санкцій і звернувся
до суду. Суд підтримав позивача (платника
ПДВ) і задовольнив його позов.
Зокрема, з матеріалів справи було
встановлено, що на центральному рівні
договір
про
визнання
електронних
документів прийнятий 08.12.2015р., а от
підписаний він був лише 19.01.2016р.
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Отже,
відповідач,
отримавши
примірник договору, фактично не прийняв
жодного рішення щодо його укладення чи
відмови в укладенні або направлення на
доопрацювання. Така бездіяльність із боку
контролерів штучно створила передумови
для порушення позивачем установленого
законом строку для реєстрації податкових
накладних у ЄРПН.
У своє виправдання контролери не
надали
жодного
з
витребовуваних
документів, а тому колегія суддів відхилила
їх доводи щодо повідомлення позивача про
необхідність
подання
договору
в
паперовому вигляді, оскільки останні не
підтверджуються жодним належним і
допустимим доказом.
За таких обставин у постанові суду
прозвучав висновок: застосування до
позивача
оскаржуваним
податковим
повідомленням-рішенням
штрафних
санкцій не може бути визнане законним,
відповідно, оскаржуване рішення підлягає
скасуванню як протиправне.

Представник
відповідача
вину
визнав і пояснив, що порушення було
допущено через відсутність даних, оскільки
раніше
питанням
повідомлення
про
працевлаштування до ОДПІ займалася
Централізована
бухгалтерія
установи.
Однак згодом вони припинили подавати
зазначені данні, про що йому не
повідомили. Обіцяв виправитися.
Як
наслідок
—
суд
визнав
правопорушення, проте, зважаючи на всі
обставини справи, особу порушника, яка до
адміністративної
відповідальності
притягається вперше, було звільнено від
адміністративної відповідальності, у зв’язку
з малозначністю, тож суд обмежився усним
зауваженням.

Суд
може
обмежитись
усним
зауваженням,
якщо
несвоєчасно
повідомили
ДФС
про
прийняття
працівників
Якщо сталося так, що Повідомлення
до ДФС забули подати, то це краще
зробити навіть із запізненням. У такому
випадку є шанси, що суд, хоч і визнає
порушення, але можна буде уникнути
адмінштрафу.
Прикладом
такої
ситуації
з
роботодавцем, який не повідомив ДФС про
прийнятих
працівників,
є
постанова
Нікопольського
міськрайонного
суду
Дніпропетровської області від 27.01.2017р.
у справі №182/191/17.
Перевіркою головного управління
Державної служби з питань праці в
Дніпропетровській області було з’ясовано,
що установа у звітності по єдиному внеску
відобразила дані про початок трудової
діяльності 7 працівників, але відсутнє
повідомлення ДФС про прийняття на
роботу.

Група компаній “Кейнас”,
04119, Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 36А, оф.204
+38 (044) 220 02 30, +38 (044) 220 02 31
www.keynas.com
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