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Для отримання ЕЦП потрібно подавати
нові форми реєстраційних документів

УСІМ!
Індекс інфляції у червні 2017 року – 101,6%

Із
19.07.2017 скасовано
використання печаток

обов’язкове

Із вказаної дати набрав чинності Закон
України «Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
використання печаток юридичними особами
та фізичними особами – підприємцями» від
23.03.2017р. №1982-VIII. Ним скасовано
обов’язкове використання печаток для
будь-яких документів, у т.ч. тих, які
засвідчують рух грошових коштів, цінних
паперів тощо. На користь цього свідчить і
лист НБУ від 18.07.2017р. №57-0007/49965.
Тому, із 19.07.2017р. наявність або
відсутність відбитка печатки на документі не
створює юридичних наслідків для того, хто
цей документ склав.
Із вказаної дати відбиток печатки не
може бути обов’язковим реквізитом будьякого документа, що подається суб’єктом
господарювання до органу державної влади
або органу місцевого самоврядування. Копія
документа,
що
подається
до
органу
державної
влади
або
місцевого
самоврядування, вважається засвідченою у
встановленому порядку, якщо на такій копії
проставлено підпис уповноваженої особи
такого
суб’єкта
господарювання
або
особистий підпис фізособи – підприємця.
Орган державної влади чи місцевого
самоврядування
не
вправі
вимагати
нотаріального засвідчення вірності копії
документа у разі, якщо така вимога не
встановлена законом. Більше того, із
19.07.2017р. можновладці не вправі вимагати
наявності на документі печатки. За це для
них передбачили окремий адмінштраф
відповідно до ст.166 24 КпАП: від 850 грн до
1700 грн.

Із 10 липня 2017р., аби отримати
електронний цифровий підпис, потрібно
подавати
нові
форми
реєстраційних
документів:
- договору
про
надання
послуг
електронного цифрового підпису;
- реєстраційних карток (для юрособи,
для фізособи/фізичної особи —
підприємця)
та
додатка
до
реєстраційної картки;
- заяви про зміну статусу посиленого
сертифіката відкритого ключа та
додатка до цієї заяви.
За повідомленням з офіційного веб-сайту АЦСК
ІДД ДФС: https://acskidd.gov.ua.

НБУ більше не видає довідки
декларування валютних цінностей

про

Нацбанк повідомив, що припиняє
видачу суб’єктам підприємницької діяльності
довідок про проведення декларування
валютних цінностей.
Це пов’язано із набранням чинності
наказу Мінфіну України від 24.05.2017 р. №
524. Він виключив норму про обов’язковість
отримання такої довідки (із наказу Мінфіну
України від 25.12.1995 р. № 207).
Відтепер отримувати довідку про
декларування
валютних
цінностей
не
потрібно. За наявності відповідних операцій,
тепер достатньо подати до податкової та
територіального
відділення
Нацбанку
квартальну Декларацію про валютні цінності,
доходи та майно, що належать резиденту
України і знаходяться за її межами.
За даними офіційного інтернетпредставництва НБУ:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=5
2321159&cat_id=55838
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ЗМІНИ ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Червневі
податкові
накладні
можна
реєструвати до 31.07.2017р.: штрафів не
буде
Податкові та акцизні накладні та/або
розрахунки коригування до них, складені в
період з 01.06.2017 по 30.06.2017 року можна
реєструвати до 31 липня 2017 року. За
умови реєстрації червневих накладних не
пізніше
31.07.2017
штрафні
санкції,
передбачені п.1201.1 та п.1202.1 ПКУ до
платника податку не застосовуватимуть.
Зважаючи на те, що ПН/РК, складені у
червні 2017 року та зареєстровані в ЄРПН по
31.07.2017р. включно, вважаються своєчасно
зареєстрованими, суми ПДВ за такими ПН
та/або РК можна включити до податкового
кредиту у складі червневої ПДВ-звітності або
будь-якого наступного звітного періоду в
межах 365 календарних днів з дати
складання відповідної ПН.
Крім того, якщо до дати набрання
чинності Законом України від 13.07.2017р.
№2143-VIII
(26.07.2017р.)
контролюючий
орган застосує до платника ПДВ штрафні
санкції, передбачені ст.126 ПКУ за порушення
правил сплати (перерахування) податків (за
результатами
подання
податкової
звітності) із граничним строком сплати 30
червня 2017 року, податкове повідомленнярішення про нарахування сум таких
штрафних санкцій контролюючий орган
скасує в порядку, визначеному ст.55 ПКУ.
Закон України від 13.07.2017р. №2143-VIII. Набрав
чинності 26.07.2017
Лист ДФСУ від 26.07.2017р. №19796/7/99-99-1202-01-17

Якщо через вірусну атаку втрачено
облікові дані – повідомити ДФС потрібно
до 04.08.2017
Відповідно до змін, внесених до пп.45
р.ХХ ПКУ Законом України від 13.07.2017р.
№2143-VIII, тимчасово, до 31 грудня 2017
року, у разі втрати та/або пошкодження
інформації (у т. ч. інформації з облікових баз
даних
платника
податків)
внаслідок

несанкціонованого
втручання
у
роботу
комп’ютерних мереж (вірусної атаки), за
наявності документів, що підтверджують
зазначені події (зокрема, висновок ТТП про
форс-мажорні обставини, копія заяви до
правоохоронних органів або повідомлення
про
кримінальне
правопорушення
та
документу, що підтверджує її прийняття і
реєстрацію1), платник податків зобов’язаний:

1) відновити втрачену та/або пошкоджену
інформацію;
2) і протягом 10 календарних днів з дня
набрання чинності Закону України від
13.07.2017р.
№2143-VIII
(тобто,
до
04.08.2017р.
включно)
письмово
повідомити про це контролюючий орган за
місцем обліку в порядку, встановленому
цим Кодексом для подання податкової
звітності. Мається на увазі, якщо з
платниками податків, які подають звітність
в електронній формі, листування з
контролюючими
органами
може
здійснюватися в електронній формі з
дотриманням
вимог
закону
щодо
електронного
документообігу
та
електронного цифрового підпису (п.42.4
ПКУ).
Закон України від 13.07.2017р. №2143-VIII. Набрав
чинності 26.07.2017

Якщо облікові дані втрачено через вірусну
атаку, податкову перевірку перенесуть
У разі неможливості проведення
перевірки платника податків у випадку втрати
чи пошкодження інформації облікових баз
даних платника податків через вірусну атаку,
терміни
проведення
таких
перевірок
переносяться контролюючим органом до
дати відновлення такої інформації, але не
пізніше 31 грудня 2017 року.
Закон України від 13.07.2017р. №2143-VIII. Набрав
чинності 26.07.2017

1

Інформація за даними офіційного сайту
ДФСУ: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/304708.html
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Критерії оцінки ступеня ризикованості:
новий блок-пост на шляху реєстрації
податкових накладних
Із 1 липня 2017 року запрацювала
система блокування ризикових податкових
накладних.
Мінфін
України
затвердив
Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для
зупинення реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі – Критерії
ризиків).
Якщо коротко: під час перевірки
операцій
на
предмет
ризикованості,
постачальнику
потрібно
остерігатися
невідповідності на «вході» і «виході»
товарів/послуг як в кількісному вираженні, так
і в разі невідповідності кодів товарів/послуг
згідно з УКТ ЗЕД .
Податківці зупинятимуть реєстрацію
ПН/РК у двох випадках (п.6 Критеріїв ризиків):
по-перше, якщо в ПН (мови про РК
немає) зазначено коди підакцизного алкоголю
чи тютюну (пп.215.3.1, пп.215.3.2 ПКУ), яких у
постачальника
немає,
або
в
нього
анульовано/призупинено
ліцензії
на
відповідну діяльність.
по-друге,
якщо
одночасно
виконуються дві умови (п.6 Критеріїв ризиків):
- обсяг
постачання товару/послуги в
податковій накладній, яка подана на
реєстрацію в ЄРПН, у 1,5 рази більший
за величину залишку від різниці між
обсягом постачання такого товару/послуг,
що зазначений в ПН/РК, зареєстрованих
із 01.01.2017 р. у ЄРПН, та обсягу
придбання на митній території України
й/або ввезення на митну територію
України відповідного товару, зазначеного
з 01.01.2017 р. в отриманих ПН/РК
зареєстрованих у ЄРПН, та митних
деклараціях; і в такому залишку мають
переважати товари з кодами згідно з УКТ
ЗЕД, які визначаються ДФС, більш ніж
75% загального
такого
залишку
та
відсутність товару/послуги, зазначеної в
ПН, яка подана на реєстрацію в ЄРПН, в
інформації,
поданій
платником
за
встановленою
формою,
як
товару/послуги,
що
постачається
(виготовляється) на постійній основі;

-

сума
ПДВ,
зазначена
в
ПН
зареєстрованих у ЄРПН у звітному періоді
з урахуванням ПН/РК поданого на
реєстрацію, які відповідають вимогам
попереднього
пункту,
більша
за
середньомісячну суму сплачених за
останні 12 місяців ЄСВ і податків і зборів
(окрім суми імпортного ПДВ).
Наказ Мінфіну України від 13.06.2017р. №567

Затверджено Перелік ризикових товарів,
за якими блокують податкові накладні
Податківці затвердили Перелік кодів
товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються
для
здійснення
автоматизованого
моніторингу відповідності ПН/РК Критеріям
оцінки ступеня ризиків, достатніх для
зупинення їх реєстрації в ЄРПН.
На цей перелік посилається один із
критеріїв зупинення реєстрації податкових
накладних. Так, якщо в залишку товарів,
обчисленому за правилами п.6 Наказу
Мінфіну від 13.06.17 р. №567, такі товари
становитимуть більше 75%, то реєстрацію
податкової накладної зупинять.
Зауважимо, що наразі не зрозуміло, чи
вважати питому вагу ризикових товарів понад
75% як окремий критерій для зупинення
реєстрації або ж це працюватиме одночасно
із виконанням інших умов, перелічених в
згаданій нормі.
Наказ ДФСУ від 30.06.2017р. №461

Що робити, коли
заблоковано?

реєстрацію

ПН/РК

Якщо реєстрація ПН/РК призупинена,
для «розблокування» її реєстрації платнику
потрібно подати (залежно від того, що
зазначено в пропозиції з квитанції про
блокування - «і / або»):
1) письмові пояснення щодо підтвердження
інформації, зазначеної в ПН/РК;
2) копії
документів
(по
винятковому
Переліку,
затвердженому
наказом
Мінфіну України від 13.06.2017р. №567).
Пояснення можна подати у вигляді
Повідомлення щодо подачі документів про
підтвердження
реальності
здійснення
операцій по відмовленим ПН/РК за формою
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J(F)1312601.
Повідомлення
формується
окремо по кожній ПН/РК, реєстрацію якої
зупинено в Реєстрі. Усі поля Повідомлення є
обов’язковими до заповнення. Табличну
частину
Повідомлення
необхідно
заповнювати відповідно до табличної частини
ПН/РК (з відповідними знаками).
У
разі
зупинення
розрахунку
коригування на зменшення податкових
зобов’язань
Повідомлення
подається
платником податків – продавцем, що
зазначений в розрахунку коригування та
податковій накладній, яка коригується2.
До Повідомлення додаються копії
документів у вигляді окремих додатків за
формою J(F)1360101 у форматі PDF (розмір
кожного додатку не повинен перевищувати 2
мГб).
Завантажити
електронні
формати
Повідомлення та додатки до нього можна
через офіційний веб-портал ДФС, розділ
«Електронна звітність»/Платникам податків
про
електронну
звітність/Інформаційноаналітичне забезпечення/Реєстр електронних
форм податкових документів.
Сформувати
та
направити
Повідомлення з додатками можна:
1)
через
особистий
кабінет
електронного сервісу «Електронний кабінет
платника» (режим «Ведення звітності»), вхід
до
якого
здійснюється за
адресою:cabinet.sfs.gov.ua
2)через офіційний веб-портал ДФС
України
за
допомогоюбезкоштовного
програмного забезпечення ДФС та будь-якого
програмного забезпечення, яке формує
вихідний файл відповідно до затвердженого
формату (стандарту) – за вибором платника
самостійно на власний розсуд.
Перша квитанція, яку отримає платник
після відправлення Повідомлення та додатку,
підтверджує передачу платником документа в
електронному вигляді, та у другій квитанції
визначається статус документу (Прийнято/Не
прийнято).

2

http://sfs.gov.ua/mediatsentr/novini/304987.html

Якщо платник не зумів приєднати до
Повідомлення та надіслати всі додатки за
вищенаведеним переліком, він може в день
відправлення
Повідомлення
та
додатків подати до державної податкової
інспекції за місцем обліку копії таких
первинних документів та бухгалтерську
довідку. У такому випадку бажано подати
паперові копії документів та в електронній
формі у форматі PDF(на з’ємному флешносії).
Щоб
запобігти
блокуванню
ПН/РК,
подаємо Таблицю даних платника податку
У разі отримання квитанції про
зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН, а в
перехідний період (з 01.04.2017р. до
01.07.2017р.) у разі отримання квитанції про
реєстрацію ПН/РК у ЄРПН, платник ПДВ має
право подати на розгляд комісії3 ДФСУ, яка
приймає рішення про реєстрацію таких ПН/РК
у ЄРПН або відмову в такій реєстрації,
Таблицю за встановленою формою
J(F)1312301. У цій Таблиці зазначається
інформація щодо:
- видів економічної діяльності згідно з КВЕД
ДК 009:2010;
- кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на
постійній
основі
постачаються
(виготовляються) та/або придбаваються
(отримуються) платником податку;
- кодів послуг
згідно з Державним
класифікатором продукції та послуг
(ДК 016-2010), що на постійній основі
постачаються (виготовляються) та/або
придбаваються платником податку.
При заповненні Таблиці податківці
просять звертати увагу на те, що код послуги
має містити від 5 до 14 символів. І
рекомендують
при
складанні
ПН/РК
відображати коди послуг, зазначені у Таблиці,

3

Регламент роботи комісії ДФС, яка приймає рішення
про
реєстрацію
податкової
накладної/розрахунку
коригування
в
Єдиному
реєстрі
податкових
накладних
або відмову в такій реєстрації, затверджено наказом
ДФСУ від 26.06.2017р. №450.
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яка врахована Комісією. Код «33.12» і код
«33.12.24-00.00» не ідентичні і розуміються
як різні коди.
Таблиця надсилається виключно в
електронному форматі з дотриманням умови
щодо реєстрації електронного цифрового
підпису відповідальних осіб.
Реєстр звітних документів розміщено
на головній сторінці офіційного веб-порталу
ДФС у розділі «Реєстри» за посиланням:
http://sfs.gov.ua/data/material/000/103/154157/F
orms_n2.
За повідомленням прес-служби ДФС України:
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/304582.html

Відмову в реєстрації ПН/РК можна
оскаржити
особисто
на
зустрічі
з
інспектором
Уряд затвердив Порядок розгляду
скарг на рішення комісії ДФС про відмову у
реєстрації ПН/РК в ЄРПН.
Платник ПДВ, чиї ПН/ЧК потрапили під
процедуру блокування та комісія ДФС
відмовила в їх реєстрації, може оскаржити
таке рішення протягом 10 календарних днів
після його отримання.
Скаргу
складають
винятково
в
письмовій формі та подають особисто або
через
уповноваженого
представника
безпосередньо до ДФС. Таку скаргу можна
надіслати поштовим відправленням.
До скарги можна додати пояснення та
копії документів, завірені у встановленому
порядку, які підтверджують інформацію,
зазначену в податковій накладній/розрахунку
коригування, до якої/якого застосовано
процедуру зупинення реєстрації.
На
розгляд
скарги
податківцям
відведено 10 календарних днів.
Постанова КМУ від 04.07.2017р. № 485

Удосконалено
Порядок
адміністрування ПДВ

електронного

Зміни до Порядку електронного
адміністрування ПДВ, передусім, пов’язані з

приведенням його у відповідність до вимог
чинного законодавства.
По-перше, із Порядку, нарешті,
виключили
згадку
про
спецрежим
оподаткування діяльності у сфері сільського й
лісового господарства і рибальства, який
припинив своє існування вже більше ніж
півроку тому разом із додатковими рахунками
в системі електронного адміністрування
ПДВ.
По-друге, змінами:
- враховано
можливість
перенесення
значення реєстраційної суми (∑Накл) у
випадку реорганізації платника;
- закріплено право реєструвати ПН/РК на
суму показника ∑Перевищ, зменшеного
на суму податкових зобов’язань та
збільшену на показник ∑ПопРах (2001.9
ПКУ);
- врегульовано питання повернення з
бюджету
зайво
зарахованих
на
електронний рахунок коштів;
- надано можливість сплати до бюджету
податкових зобов’язань по уточнюючих
розрахунках через електронні рахунки.
Постанова КМУ від 19.07.2017р. №536.

Податківці стягуватимуть дебіторку
рахунок погашення податкового боргу

в

Мінфін
затвердив
Порядок
використання дебіторської заборгованості
та/або майна юридичної особи як джерел
погашення податкового боргу платника
податків та/або відокремленого підрозділу
юридичної особи.
Так, податківці будуть стягувати
дебіторську
заборгованість
у
рахунок
погашення податкового боргу тільки, якщо
здійснення заходів щодо погашення такого
боргу платника податків коштами, які
перебувають у його власності, не привело до
повного погашення суми податкового боргу
або якщо в платника недостатньо коштів для
погашення податкового боргу.
Переведення
платником
податків
права вимоги дебіторської заборгованості, що
випливає з відносин платника податків із
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дебітором,
на
орган
стягнення
здійснюватимуть на підставі договору.
На контролюючий орган як орган
стягнення зможуть переводити всі види
дебіторської заборгованості.
Наказ Мінфіну України від 16.06.2017р. №585.
Набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Банки видаватимуть касові документи в
електронній формі
Нацбанк вніс зміни до Інструкції про
ведення касових операцій банками в Україні,
затвердженої постановою Правління НБУ від
01.06.11 р. № 174 (далі — Інструкція № 174).
Оновлена
Інструкція
№174
передбачає, що касовий документ — це
паперовий або електронний документ, який
оформляється
для
здійснення
касової
операції. При цьому касовий документ може
бути:
- паперовий для банку та клієнта;
- електронний для банку й паперовий для
клієнта;
- електронний для банку та клієнта.
Тож, тепер банк (філія, відділення)
зможе здійснювати касове обслуговування
клієнтів з використанням електронного
підпису, у тому числі електронного цифрового
підпису.
Постанова Правління НБУ від 11.07.2017р.№62.

Нацбанк спростив умови купівлі/продажу
валюти для низки операцій
Нововведення призначені полегшити
життя іноземних інвесторів, які купують та
перераховують інвалюту для здійснення
операцій з облігаціями внутрішньої державної
позики (далі — ОВДП). Для них урегулювано
випадки проведення операцій за ОВДП, які
було отримано іноземними інвесторами
шляхом конвертації депозитарних розписок,
випущених на ОВДП іноземним банком.
Друга цільова аудиторія — особи, які
мають справу з іноземними інвестиціями.
Якщо спричинені ними розрахунки та їх

повернення інвестицій проводять через один
банк, клієнту дозволено подавати спрощений
пакет документів для проведення цих
операцій.
Лібералізували й порядок купівлі
інвалюти для операцій, пов’язаних із
виконанням
резидентом-гарантом
(поручителем) інвалютних зобов’язань за
резидента-боржника перед нерезидентом за
зЗЕД-договором та перед уповноваженим
банком за кредитним інвалютним договором.
Постанова Правління НБУ від 18.07.17 р. № 65.
Чинна з 20.07.2017р.

Оновлено форму Декларації про доходи
Форму податкової декларації про
майновий стан і доходи й Інструкцію щодо її
заповнення викладено в новій редакції.
Більшість
із
уточнень
і
доповнень
обумовлена змінами до ПКУ, внесеними
Законом України від 21.12.2016р. №1797-VIII,
які запрацювали з 01.01.2017р.
Серед нововведень варто виділити
наступні:
- розділ
ІІ Декларації доповнено рядком
10.9.1, призначеним для відображення
суми додаткового блага у вигляді
прощеного (анульованого) боргу за
іпотечним кредитом.
- розділ
І
додатку
Ф2
до
Декларації доповнено окремою графою
для
відображення
амортизаційних
відрахувань (у
складі
вартості
документально підтверджених витрат,
пов’язаних із госпдіяльністю), а також
включено в додаток Ф2 окремий розділ —
«Інформація
щодо
нарахованої
амортизації».
- розділ
ІІІ додатка
Ф2
Декларації
доповнено
окремими рядками для
занесення сум ПДФО та ВЗ, самостійно
нарахованих платником протягом звітного
року за результатами останнього звітного
періоду, у т.ч. у разі припинення
підприємницької
діяльності
протягом
звітного року.
Відмітимо, що оновлений бланк
почнемо застосовувати для звітування про
доходи за 2017 р., тобто актуальним він буде
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з наступного року. Тож тим, хто в поточному
році ще подаватиме декларацію за 2016 рік
(для реалізації права на податкову знижку),
слід керуватися чинною на сьогодні формою.
Наказ Мінфіну України від 06.06.2017р. №556.
Набирає чинності 31.12.2017р.

Ускладнено
митне
оформлення
морському та річковому транспорті

на

Мінфін
вніс зміни до порядку
виконання
митних
формальностей
на
морському та річковому транспорті. Серед
нововведень:
- митні формальності стосовно судна, що
прибуває на митну територію України або
вибуває за її межі, можна здійснювати
документально
в
приміщеннях
контролюючих органів
до прибуття
(вибуття) судна до (з) порту;
- адміністрація
порту
або
агентська
організація (морський агент) зобов’язана
буде забезпечувати доставку на судно
посадових осіб контролюючих органів із
метою виконання покладених на них
функцій, а також повернення їх до своїх
установ;
- агентська організація (морський агент)
повинна буде надавати митниці в
електронному форматі інформацію про
товари, прийняті до перевезення в
контейнерах у порт призначення на митній
території України, у строки, визначені
законодавством.
При цьому Мінфін чітко визначив, що в
разі ненадання агентською організацією
(морським
агентом)
такої
попередньої
інформації в установлені строки, надання
неповної та/або неточної інформації такі
товари
будуть
вважати
високоризиковими. Це означає, що після
прибуття контейнерів у пункт пропуску через
державний кордон України вони можуть
підлягати застосуванню до них митних
формальностей,
спрямованих
на
встановлення фактичних відомостей щодо
переміщуваних вантажів.
Наказ Мінфіну України від 23.05.17 р. № 522.
Набирає чинності через 30 днів із дня його
офіційного опублікування.

З’явився перелік організаційно-правових
форм нерезидентів, операції з якими
можуть визнати контрольованими
Уряд затвердив Перелік організаційноправових форм нерезидентів, які не
сплачують
податок
на
прибуток
(корпоративний податок), у тому числі
податок з доходів, отриманих за межами
держави реєстрації таких нерезидентів,
та/або не є податковими резидентами
держави, в якій вони зареєстровані як
юридичні особи.
Тож відтепер підприємствам потрібно
приділяти особливу увагу не тільки території,
на
якій
зареєстровано
контрагентанерезидента, а і його організаційній формі.
Зауважимо:
якщо
нерезидент,
організаційно-правова форма якого входить
до вказаного Переліку, у звітному році
сплачував
податок
на
прибуток
(корпоративний податок), операції з ним не
будуть контрольованими. Звісно, якщо не
виконують інших критеріїв із пп.пп. «а»—«в»
пп. 39.2.1.1 ПКУ.
Постанова КМУ від 04.07.2017р. №480.

Діє новий порядок перевірки аудиторів за
скаргами клієнтів
Аудиторська
палата
України
визначила новий порядок перевірки фізосібаудиторів та аудиторських фірм за скаргами
фіз- або юросіб. Документ діє з 01.04.2017р.
Так, після отримання скарги на
аудитора/аудиторську
фірму,
АПУ
надсилатиме аудитору/аудиторській фірмі
лист-повідомлення про факт надходження
скарги. Відбуватиметься це не пізніше за два
робочих дні з дати реєстрації скарги в Книзі
реєстрації перевірок.
Протягом 10 робочих днів з дати
отримання
листа-повідомлення,
аудитор
повинен
подати
АПУ
документи
та
інформацію. Безпідставний пропуск цього
строку або неналежна відповідь може
спричинити
притягнення
аудитора
до
дисциплінарної відповідальності.
Отримання АПУ документів — це
лише підготовка до перевірки. Строк
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проведення виїзної/невиїзної перевірки, як
правило, не перевищує 5 робочих днів.
Рішення АПУ від 23.02.2017р. №339/12.

Затверджено критерії ризиків насіннєвої
діяльності
Уряд затвердив критерії, за якими
оцінюватимуть ступінь ризику суб’єктів
господарювання від здійснення діяльності у
сфері насінництва та розсадництва.
Такими критеріями є:
- дотримання
підприємствами
вимог
законодавства у сфері насінництва та
розсадництва;
- обсяг виробництва насіння та садивного
матеріалу протягом певного періоду;
- обсяг реалізації насіння та садивного
матеріалу протягом певного періоду.
Ці критерії допоможуть розподілити
суб’єктів господарювання відповідно до
ступенів ризику, від чого залежатиме
періодичність
здійснення
їх
планових
перевірок:
- підприємства з високим ступенем ризику
перевірятимуть не частіше від одного разу
на 2 роки;
- підприємства із середнім ступенем ризику
— не частіше від одного разу на 3 роки;
- з незначним ступенем ризику — не
частіше від одного разу на 5 років.
Постанова КМУ від 12.07.2017р. №507.

Запроваджено штрафи за неправомірне
паркування на місцях для інвалідів
В Україні запровадили (ст.1521 КпАП)
адмінвідповідальність (штраф від 1020 до
1700 грн) за:
- зупинку чи стоянку автомобіля на місцях,
що позначені відповідними дорожніми
знаками або дорожньою розміткою, на
яких дозволено зупинку чи стоянку лише
машинам,
якими
керують
водії з
інвалідністю чи водії, які перевозять осіб з
інвалідністю;
- необлаштування
на
спеціально
обладнаних чи відведених майданчиках
для паркування транспортних засобів, у
т.ч. біля житлових будинків (крім
індивідуальних житлових будинків) та

інших будівель, на тротуарах (із числа
місць
для
зупинки
та
стоянки
транспортних засобів), місць, призначених
для паркування транспортних засобів,
якими керують водії з інвалідністю або
водії, які перевозять осіб з інвалідністю,
чи облаштування таких місць без
дотримання вимог щодо їх розміщення.
Аналогічний штраф (від 1020 до 1700
грн) передбачено й за створення перешкод
водіям з інвалідністю або водіям, які
перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи
стоянці
керованих
ними
транспортних
засобів, неправомірне використання на
транспортному засобі розпізнавального знака
«Водій з інвалідністю» (ст.122 КпАП).
Протоколи
про
ці
порушення
складатиме Нацполіція.
Закон України від 22.06.2017р. №2109-VIII.
Набере чинності через 3 місяці з дня його
опублікування.

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Податок на прибуток підприємств
Піврічну декларацію з податку
прибуток подаємо за новою формою!

на

Податківці рекомендують платникам
податку на прибуток, які звітують щокварталу,
за півріччя 2017 року подавати декларацію за
оновленою формою (відповідно до наказу
Мінфіну України від 28.04.2017 № 467).
Нагадуємо: останній день подання
декларації з податку на прибуток підприємств
за перше півріччя 2017 року – 9 серпня 2017
року (пп. 137.4, п.137.5, пп. 49.18.2 ПКУ).
Найімовірніше, і прибутківців, які
звітують раз на рік, попросять звітувати за
новою формою за поточний звітний період —
за 2017 рік. Хоча якщо керуватися нормами п.
46.6 ПКУ, то оновлену форму декларації
вперше слід подавати:
 якщо платник податку на прибуток звітує
поквартально — за підсумками трьох
кварталів 2017 року;
 якщо платник податку на прибуток звітує
раз на рік — за підсумками 2018 року.
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Утім
варіант,
який
пропонують
контролери, буде більш зручним для
платників податку, адже стара форма
декларації не враховує нововведень до ПКУ,
які запрацювали з 01.01.2017 р.
Лист ДФСУ від 30.06.2016р. №16989/7/99-99-1502-01-17

Нерухомість в зоні АТО не амортизують
ДФСУ повідомила: нерухоме майно,
розташоване на території проведення АТО,
яке не використовується платником податку у
господарській діяльності, у т.ч. у період
консервації такого майна, не підлягає
податковій амортизації.
Лист ДФСУ від 15.06.2017р. №675/6/9999-15-02-02-15/ІПК

«Старі» відпускні можуть зменшити
фінрезультат до оподаткування
ДФСУ
роз’яснила,
що
платники
податку на прибуток мають право врахувати
в об’єкті оподаткування витрати на оплату
відпусток працівникам та інші виплати,
пов'язані з оплатою праці, які відшкодовано
після 01.01.2015р. за рахунок резервів та
забезпечень, сформованих
до
01.01.2015р. Звісно, якщо ці витрати не було
враховано під час визначення об'єкта
оподаткування до 01.01.15 р. Таке право на
врахування «старих» відпускних дає п.24
підрозділу 4 р.ХХ ПКУ.
Відповідні
витрати
потрібно
відобразити в рядку 4.2.11 додатка РІ до
рядка 03 РІ Податкової декларації з податку
на прибуток підприємств, затвердженої
наказом Мінфіну України від 20.10.2015р.
№897 (у редакції наказу Мінфіну України від
28.04.2017р. №467).
ІПК ДФСУ від 23.06.2017р.№809/6/99-9915-02-02-15/ІПК

Розрахунково-касові операції
Навіть якщо товари оплачують через
Інтернет, продавець має видати чек РРО
ДФСУ роз’яснила, що електронна
квитанція про оплату замовленого на

інтернет-сайті товару, яка надається банком,
не
може
вважатися
розрахунковим
документом у розумінні Закону України «Про
застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг» від 06.07.1995р.
№265/95-ВР.
Отже, якщо покупець, використовуючи
мережу Інтернет, замовив у підприємства
товар і розрахунок за нього було здійснено
електронним
платіжним
засобом,
підприємство зобов'язане видати йому
розрахунковий документ установленої
форми (фіскальний
касовий
чек,
надрукований РРО).
Лист ДФСУ від 11.07.2017р. № 1129/6/99-99-1405-01-15/ІПК.

Трансфертне ціноутворення
Штрафи за неподання ТЦ-документації
будуть навіть, якщо запит від ДФС
платнику особисто не вручено
ДФСУ повідомила: за аналогією із
нормами абз.3 п.58.3 ПКУ, у разі ненадання
платником ТЦ-документації або додаткової
інформації протягом 30 календарних днів з
дати, вказаної поштовою службою в
повідомленні про вручення (а не з дати
запиту!) із зазначенням причин невручення
відповідного запиту, до платника мають бути
застосовані санкції відповідно до п.120.3 ПКУ,
а саме:
- штраф за неподання документації – 3%
суми КО, щодо яких не була подана
документація, але не більше 200
розмірів прожиткового мінімуму для
працездатної особи на 1 січня звітного
року;
- пеня за неподання документації після
спливу 30 календарних днів, наступних за
останнім днем граничного строку сплати
штрафу – у п’ятикратному розмірі
прожиткового
мінімуму
для
працездатної особи на 1 січня звітного
року, за кожен календарний день
неподання документації.
Лист ДФСУ від 20.07.2017р. №19084/7/9999-14-01-02-17
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Звіт про контрольовані операції за 2016
рік подаємо за оновленою формою
ДФСУ
наголосила:
16.06.2017р.
набрав чинності наказ Мінфіну України від
28.04.17 р. № 468, який вніс зміни до форми
Звіту про контрольовані операції.
Тож Звіт про КО, здійснені платниками
податків протягом звітного 2016 року,
заповнювати й подавати потрібно вже за
оновленою формою та в порядку, які
затверджені наказом № 468. При цьому Звіти
за 2016 рік, подані до набрання чинності
наказом
№468,
податківці вважатимуть
дійсними.
Лист ДФСУ від 10.07.2017р. №17973/7/9999-15-02-01-17.

ПДВ
Помилково складений документ із ЄРПН
вилучити не можна
ДФС роз’яснила: у разі помилкової
реєстрації в ЄРПН податкової накладної,
складеної на іншого платника податку покупця, платник податку може скласти до
такої помилкової накладної РК, в якому
відобразити зі знаком "-" обсяги операції,
вказані
у
помилково
складеній
та
зареєстрованій ПН. При цьому такий
розрахунок коригування підлягає реєстрації в
ЄРПН платником податку - покупцем.
ІПК ДФСУ від 11.07.2017р. №1117/6/99-9915-03-02-15/ІПК.

Наслідки відновлення ПДВ-реєстрації
ДФСУ роз’яснила: якщо на дату
виключення платника ПДІ з Реєстру платників
ПДВ у нього обліковувалися товари/послуги,
необоротні активи, суми ПДВ за якими були
включені до складу податкового кредиту, але
вони не були використані в оподатковуваних
ПДВ-операціях
у
межах
господарської
діяльності, він повинен був в останньому
звітному періоді не пізніше дати виключення з
Реєстру визначити податкові зобов'язання за
такими товарами/послугами, необоротними
активами, виходячи із звичайної ціни та

задекларувати їх у ПДВ-декларації за цей
останній звітний період.
У разі відновлення особи у Реєстрі
платників ПДВ (у т.ч. за рішенням суду, що
набрало законної сили), така особа має
право відкоригувати суми ПДВ-податкових
зобов'язань, що були задекларовані в
останньому
звітному
періоді,
шляхом
подання уточнюючого розрахунку податкових
зобов'язань у зв'язку з виправленням
самостійно виявлених помилок.
Лист ДФС від 29.06.2017р. №888/6/99-99-12-0301-15/ІПК

Орендар
відшкодовує
орендодавцю
комуналку: який код послуги в ПН
ДФСУ роз’яснила: якщо орендар не
укладає
договорів
на
споживання
комунальних послуг та енергоносіїв із їх
постачальниками, а відшкодовує (компенсує)
орендодавцеві витрати на їх оплату, у
договорі
оренди
визначають
порядок
обчислення вартості спожитих орендарем
комунальних послуг та енергоносіїв і їх
оплати (відшкодування, компенсації).
У такому разі орендодавець складає
податкову накладну на суму орендної плати,
яка включає відшкодування (компенсацію)
витрат,
пов’язаних з
утриманням
та
обслуговуванням орендованого майна.
Оскільки відшкодування (компенсація)
таких витрат є оплатою частини вартості
послуги з оренди майна, відшкодування
комунальних послуг має такий самий код за
ДКПП, як і послуга оренди — 68.20.
Лист ДФСУ від 20.07.2017р. №1273/ІПК/11-28-1201-16

Безоплатний гарантійний ремонт: ПДВнаслідки у постачальника
ДФСУ повідомила: якщо вартість
безоплатно переданих товарів і наданих
послуг включається до складу вартості
оподатковуваних ПДВ-операцій із постачання
(реалізації)
самостійно
виготовлених
товарів/послуг
та
компенсується
їх
споживачами, збільшуючи при цьому базу
обкладення ПДВ, то такі товари/послуги
вважаються
використаними
в
оподатковуваних
ПДВ-операціях.
Тому
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передання/надання
вказаних
товарів/
послуг не розглядається як окрема операція з
постачання (у
т.ч.
із
безоплатного
постачання) товарів/послуг, яка підлягає
обкладенню ПДВ (п.198.5 ПКУ).
Якщо
ж
вартість
безоплатно
переданих товарів та наданих послуг не
включається
до
складу
вартості
оподатковуваних
ПДВ-операцій,
таке
передання/надання
товарів/послуг
розглядається як операція з безоплатного
постачання товарів/послуг, яка є об’єктом
обкладення
ПДВ й
оподатковується
в
загальновстановленому порядку, виходячи з
бази обкладення ПДВ, визначеної п.188.1
ПКУ. За такою операцією платник ПДВ
зобов’язаний скласти й зареєструвати у
ЄРПН дві податкові накладні:
- одну — на суму, розраховану виходячи з
фактичної ціни постачання;
- іншу — на суму, розраховану виходячи з
перевищення ціни придбання/звичайної
ціни/балансової (залишкової) вартості над
фактичною ціною.
ІПК ДФСУ від 18.07.2017р. №1262/6/99-9915-03-02-15/ІПК

Інвалютні операції
Придбати інвалюту для перерахування за
кордон можна на підставі е-ліцензії
Нацбанк роз’яснив, що електронна
ліцензія може бути підставою для купівлі
іноземної валюти. Окрім того, оскільки така
ліцензія
має
обмежений
строк
дії,
допускається в полі «Підстава для купівлі
іноземної
валюти»
відповідної
заяви
наводити значення:
- «індивідуальна ліцензія Національного
банку України в електронній формі»;
- «е-ліцензія Національного банку України»;
- або інше аналогічне значення.
Тобто
до уповноваженого банку
можна подавати заяву на купівлю інвалюти
без зазначення в ній конкретного номера еліцензії та дати її видання.
Нагадаємо:
е-ліцензію
видають
фізособі-резиденту, яка не є суб'єктом
підприємницької діяльності, для здійснення

нею валютної операції з переказу коштів з
України з метою виконання власних
зобов'язань
перед
нерезидентом
за
договором страхування життя, розміщення
коштів на власному рахунку за межами
України чи здійснення інвестиції за кордон.
При
цьому
фізособі
дозволено
протягом календарного року провести на
підставі виданих їй е-ліцензій валютні
операції на загальну суму, що не має
перевищувати в сукупності 50000 дол. США
включно (еквівалент цієї суми в іншій інвалюті
за офіційним курсом гривні до інвалют,
установленим НБУ на дату видання
відповідної е-ліцензії). Порядок видання еліцензій регулює постанова Правління НБУ
від 15.06.2017 р. № 54.
Лист НБУ від 13.07.2017р. №40-0005/48633

ОПЛАТА ПРАЦІ
Декретні, розраховані у 2016 році, до
мінімалки 2017 року не коригують
Соцстрах нагадує: згідно зі ст. 26
Закону України «Про загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування»
від
23.09.1999р.
№1105-XIV
допомога
по
вагітності та пологах надається застрахованій
особі в розмірі 100% середньої зарплати й не
залежить від страхового стажу.
Сума допомоги по вагітності та
пологах у розрахунку на місяць не має
перевищувати максимальної величини бази
нарахування
єдиного
внеску,
з
якої
сплачували страхові внески до Фонду, та не
може бути меншою ніж розмір мінімальної
зарплати, установленої на час настання
страхового випадку.
Отже,
якщо
страховий
випадок
розпочався в грудні 2016 р., допомога по
вагітності не повинна бути в розрахунку на
місяць меншою за розмір мінімальної заплати
в грудні 2016 року, тобто 1600,00 гривень.
Доплати до розміру мінімальної
зарплати, установленої на 2017 рік, за місяці
відпустки по вагітності та пологах у 2017 році
законодавством не передбачено.
Додаток до листа Виконавчої дирекції
ФСС ТВП від 21.06.2017р. №2.4-38-1120.
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Донараховану
за
минулі
індексацію оподатковують у
нарахування

періоди
періоді

ДФСУ повідомила: суми індексації
зарплати
за
попередні
періоди,
офопдатковуються ПДФО та ВЗ, і, відповідно,
відображаються у ф.№1ДФ за квартал, у
якому
проводиться
таке
нарахування
(виплата).
Щодо ЄСВ, то якщо нарахування
зарплати здійснюється за попередній період,
зокрема у зв’язку з уточненням кількості
відпрацьованого часу, виявленням помилок,
суми донарахованої зарплати включаються
до заробітної плати місяця, у якому були
здійснені такі донарахування. Тож у таблиці 6
Звіту з ЄСВ (ф.№Д4) за місяць, у якому
відбулося
донарахування
індексації
роботодавець
має
відобразити
таке
донарахування окремим від нарахування
зарплати поточного місяця рядком.
Лист ДФС від 10.05.2017 р. № 7955/5/9999-13-01-01-16

Як оплачувати лікарняний працівнику з
неповним робочим тижнем
Київське
відділення
Фонду
соцстрахування
з
тимчасової
непрацездатності
повідомило:
оплаті
підлягають усі календарні дні визначені
листком непрацездатності, навіть якщо на
період
тимчасової
непрацездатності
працівника припадають дні, які є для нього
неробочими у зв’язку із встановленням йому
неповного робочого часу.
Інформація за даними офіційного сайту ФСС
ТВП:http://www.fse.gov.ua/fse/control/kiev/uk/publish
/article/88690

Розрахунковий період для обчислення
відпускних залежить від дати початку
відпочинку
Мінсоцполітики
повідомило:
розрахунковий період для обчислення
середньої зарплати за час відпусток, які
надаються працівникові, залежить НЕ від
місяця видання наказу й кількості цих наказів,
а від того, у якому саме календарному

місяці згідно з наказом працівникові
надається відпустка.
Нагадаємо: середню зарплату для
оплати часу відпусток або для виплати
компенсації за невикористані відпустки
обчислюють виходячи з виплат за останні 12
календарних місяців роботи, що передують
місяцю надання відпустки (тобто, місяцю, на
який припадає фактичне перебування
працівника у відпустці) чи виплаті
компенсації за невикористані відпустки.
Працівнику, який пропрацював на
підприємстві менше року, середня зарплата
обчислюється виходячи з виплат за
фактичний час роботи, тобто з першого числа
місяця після оформлення на роботу до
першого числа місяця, у якому надається
відпустка (тобто місяцю, на який припадає
фактичне перебування працівника на
законному відпочинку) або виплачується
компенсація за невикористану відпустку.
Лист Мінсоцполітики від 19.06.2017 р. №
1692/0/101-17.

Як оформити на роботу практикантів
ГУ Держпраці у Львівській області
повідомило, що за місцем проходження
практики студента ВНЗ оформлюють наступні
документи:
1. Наказ про проходження практики
(складає відділ кадрів). У цьому документі
зазначають прізвище, ім’я, по батькові
практиканта, умови та термін проходження
практики, а також призначають керівника
практики від підприємства. Якщо оплату за
керівництво здійснює підприємство, то у
наказі уточнюється і її розмір.
2. Строковий трудовий договір. Якщо
під час практики студент буде виконувати
трудові обов’язки, то це потребує укладення
між ним та підприємством строкової трудової
угоди. Трудовий договір оформляється
наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу про зарахування
працівника на роботу. Трудовий договір
вважається укладеним навіть без складання
наказу про прийняття на роботу у тому
випадку, коли фізособу фактично допустили
до
роботи.
Отже,
у
такому
наказі
(розпорядженні) зазначають, що студент
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приймається на роботу на певну посаду
протягом дії виробничої практики. Без
визначення терміну, протягом якого студент
працюватиме на підприємстві, трудовий
договір вважатиметься безстроковим і
розірвати його лише на підставі закінчення
виробничої практики буде неможливо.
Крім того, за наявності у штатному
розписі вільної посади, робота за якою
відповідає вимогам програми практики,
студент може бути прийнятий до штату
підприємства на час виробничої практики.
При цьому на загальнопрофесійну підготовку
студента за програмою практики має
відводитися не менше 50% часу його роботи.
Оплата праці практикантів-студентів
вишів може здійснюватися лише з власної
ініціативи підприємств.
3. Довідка з місця праці із зазначенням
спеціальності, кваліфікації, посади та часу
роботи. Якщо із практикантом було укладено
трудову угоду і він має на час вступу до
навчального закладу трудову книжку, то
запис про початок і припинення трудових
відносин обов’язково повинен бути внесений
до неї. Робиться такий запис навчальним
закладом на підставі довідки з місця роботи.
Типової форми цієї довідки немає, але у ній
має
бути
зазначено
спеціальність,
кваліфікацію, посаду, за якою практикант
працював, і час роботи.
Інформація за даними офіційного сайту
ГУ Держпраці у Львівській області:
http://lviv.dsp.gov.ua/?p=8778

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Коли
підприємець-загальносистемник
може включити амортизацію ОЗ до витрат
Податківці
зазначили:
фізособипідприємці, які перебувають на загальній
системі оподаткування, можуть включати до
своїх витрат амортизацію ОЗ, які придбано
або виготовлено після 01.01.17 р.
При цьому витрати на придбання або
виготовлення таких ОЗ має бути підкріплено
відповідними документами.

Нараховувати податкову амортизацію
на ОЗ, що надійшли підприємцям до 2017
року, не дозволяється.
ІПК ДФСУ від 29.06.17 р. № 894/О/99-9913-01-02-14/ІПК.

За діяльність не за місцем прописки
єдинників не штрафуватимуть
Податківці зазначили: єдинникам 2-ї
групи не загрожують штрафи в разі
фактичного провадження своєї діяльності не
за місцем, зазначеним у заяві про
застосування
спрощеної
системи
оподаткування.
Фіскали радять єдиннику, котрий
заздалегідь
не
визначився
з місцем
провадження
госпдіяльності,
у
заяві
зазначити конкретну територію (місто чи
область), на якій той планує надавати
послуги.
Інформація за повідомленням ГУ ДФС у
Львівській області:http://lv.sfs.gov.ua

СУДОВА ПРАКТИКА
За неповідомлення про прийняття на
роботу не вправі штрафувати в 30
мінімалок!
Суд став на бік роботодавця: за
неподання до органу ДФС повідомлення про
прийняття працівників на роботу, накладення
на підприємство штрафу в розмірі 30
мінзарплат є неправомірним.
Цей штраф застосовують за допуск до
роботи без оформлення трудового договору
(абз.2 ч.2 ст.265 КЗпП).
А відсутність повідомлення
про
прийняття працівника на роботу не свідчить
про те, що між працівником та роботодавцем
не оформлено трудового договору, адже
законодавство не пов'язує чинність трудового
договору
з
наявністю
відповідного
повідомлення.
За
неподання
повідомлення
контролюючі органи може застосувати штраф
згідно з абз.8 ч.2 чт.265 КЗпП у розмірі однієї
мін зарплати, кваліфікувавши це, як
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«порушення
інших
законодавства».

вимог

трудового

Постанова Одеського окружного
адміністративного суду від 09.03.2017 р.
№815/675/17

Місячний строк для звернення до суду за
поновленням на роботі стартує з дня
вручення копії наказу про звільнення чи
видачі трудової книжки
Касаційна
інстанція
відмовила
громадянину в задоволенні позову щодо
скасування наказу про його звільнення,
подальшого відновлення на посаді та
стягненні середнього заробітку, посилаючись
на ст.233 КЗпП, відповідно до якої, працівник
може звернутися з заявою про вирішення
трудового
спору
безпосередньо
до
районного, районного у місті, міського чи
міськрайонного суду у справах про
звільнення – у місячний строк з дня
вручення копії наказу про звільнення або
з дня видачі трудової книжки.
Тобто, перебіг місячного строку
звернення до суду в разі розгляду справи про
звільнення та/або поновлення на роботі
починається з дня вручення копії наказу про
звільнення або з дня видачі трудової книжки.
Водночас,
касаційна
інстанція
відмітила
законність
позовних
підстав
позивача в частині того, що заява про
звільнення позивача із займаної посади була
написана за відсутності його волевиявлення
на звільнення за власним бажанням. Що
свідчить про те, що звільнення позивача з
посади проведено з порушенням трудового
законодавства та умов укладеного контракту.
Крім того, суди всіх інстанцій звернули увагу
на те, що звільнення позивача відбулося у
період його стаціонарного лікування у лікарні,
що є порушенням правил про недопустимість
звільнення працівника в період тимчасової
непрацездатності,
а
також
у
період
перебування у відпустці (ч.3 ст.40 КЗпП) з
огляду на відсутність ініціативи самого
позивача на розірвання контракту.
Ухвала Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ
від 21.06.2017р. у справі №367/6233/14-ц.
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