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ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

Усі будівлі повинні обладнати 
лічильниками тепла та води  

Закон України «Про комерційний 
облік теплової енергії та водопостачання» 
від 22.06.2017р. № 2119-VIII передбачає, 
що упродовж наступних двох років вузлами 
комерційного обліку тепла та води мають 
бути оснащені всі житлові та нежитлові 
будівлі. 

Витрати на оснащення будівлі 
вузлами комерційного обліку, здійснені 
оператором зовнішніх інженерних мереж, 
відшкодовуватимуться споживачами 
відповідних комунальних послуг, а також 
власниками (співвласниками) приміщень, 
обладнаних індивідуальними системами 
опалення та/або гарячого водопостачання 
в такій будівлі, шляхом сплати внеску за 
встановлення вузла комерційного обліку, 
який сплачується виконавцеві відповідної 
послуги. 

Самовільне використання з 
корисливою метою електричної, теплової 
енергії, гарячої чи питної води без приладів 
обліку, результати вимірювання яких 
використовуються для здійснення 
комерційних розрахунків (якщо 
використання приладів обліку обов’язкове), 
або внаслідок умисного пошкодження 
приладів обліку чи в будь-який інший 
спосіб, а так само інші порушення правил 
користування електричною, тепловою 
енергією, гарячою чи питною водою, а 
також самовільне використання з 
корисливою метою газу, порушення правил 
користування газом у побуті, що не завдало 
значної шкоди, тягнуть за собою 
попередження або накладення штрафу на 
громадян від 10 до 50 НМДГ і 
попередження або накладення штрафу на 
посадових осіб від 30 до 80 НМДГ. 

Набрала чинності угода про вільну 
торгівлю між Україною та Канадою  

01.08.2017р. набрала чинності Угода 
про вільну торгівлю між Україною та 
Канадою від 11.07.2016р., ратифікована 

Законом України від 14.03.2017р. №1917-
VIII. 

У зв’язку із цим ДФС адресувала 
митницям лист від 24.07.2017р. 
№19504/7/99-99-19-04-17, у якому надала 
роз’яснення щодо, зокрема: 

- оподаткування ввізним митом 
товарів походженням із Канади; 

- тарифних квот на товари 
походженням із Канади; 

- вилучення з режиму вільної торгівлі 
товарів походженням із Канади; 

- оподаткування вивізним 
(експортним) митом товарів під час 
експорту з України до Канади; 

- підтвердження походження товарів; 

- порядку проведення перевірки 
достовірності декларацій про походження 
та строку їх зберігання; 

- процедури відновлення режиму 
вільної торгівлі до товарів походженням із 
Канади. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток 

Чи коригувати фінрезультат на витрати, 
пов’язані з утриманням соціальної 
інфраструктури 

Податкове законодавство не 
передбачає коригування фінансового 
результату до оподаткування на суму 
витрат з утримання й обслуговування 
(охорона, прибирання, використання 
витратних матеріалів для обслуговування) 
об’єктів соціально-культурного 
призначення. 

Такі операції відображаються згідно 
з правилами бухгалтерського обліку під час 
визначення фінансового результату до 
оподаткування (див. ІПК ДФС від 
24.05.2017р. №332/6/99-99-15-02-02-
15/ІПК). 
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Податок на додану вартість 

В графі 2 податкової накладної вказали 
номер ЦПД: чи буде податковий кредит 

В ІПК ДФСУ від 25.07.2017р. 
№1346/6/99-99-15-03-02-15/ІПК зазначено, 
що реквізит податкової накладної 
«Номенклатура товарів/послуг продавця», 
який віднесено до складу обов’язкових, має 
відповідати формулюванню в первинних 
документах і не повинен містити інших 
даних, зокрема щодо виду та номера 
цивільно-правового договору. 

Згідно з п.201.10 ПКУ податкова 
накладна, складена та зареєстрована в 
ЄРПН платником ПДВ, який здійснює 
операції з постачання товарів/послуг, є для 
покупця таких товарів/послуг підставою для 
нарахування податкового кредиту. 

Помилки в реквізитах, визначених 
п.201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ 
ЗЕД), які не заважають ідентифікувати 
здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, 
що постачаються), період, сторони та суму 
податкових зобов’язань, не можуть бути 
причиною неприйняття податкових 
накладних в електронному вигляді. 

Чи включати до бази обкладення ПДВ 
штрафні санкції у вигляді демереджу 

Кошти, що сплачує судновласнику 
фрахтівник як суму штрафу за простій 
судна під вантажними операціями понад 
час (демередж), не включаються до бази 
обкладення ПДВ. Адже п.188.1 ПКУ чітко 
встановлено, що в договірну (контрактну) 
вартість, яка є базою обкладення ПДВ, «не 
включаються суми неустойки (штрафів 
та/або пені), три проценти річних та 
інфляційні, що отримані платником податку 
внаслідок невиконання або неналежного 
виконання договірних зобов’язань». 

Такий висновок зробила ДФСУ в ІПК 
від 03.08.2017р. №1471/6/99-99-15-03-02-
15/ІПК. 

Призупинено реєстрацію 
зменшувального розрахунку 

коригування: хто подає підтвердні 
документи 

У разі призупинення реєстрації в 
ЄРПН розрахунку коригування на 
зменшення податкових зобов’язань із ПДВ 
Повідомлення щодо подачі документів про 
підтвердження реальності здійснення 
операцій (форма J(F)1312601) подається 
платником податків — продавцем, що 
зазначений у розрахунку коригування та 
податковій накладній, яка коригується (див. 
підкатегорію 101.17 ЗІР ДФСУ). 

Думка контролерів про докази 
нереальності госпоперацій і 
«добросовісність» контрагентів 

ДФСУ в ІПК від 31.07.2017р. 
№1435/6/99-99-14-02-02-15-ІПК вказала, що 
за наявності в контролюючого органу 
сукупності належних і достатніх доказів 
нереальності задекларованої господарської 
операції з постачання-придбання 
(отримання) товарів/послуг (зокрема, 
неможливості здійснення постачання 
ідентифікованого товару у зв’язку з 
відсутністю факту його придбання та/або 
виробництва постачальником) або 
перерахування коштів як нібито авансу за 
товари/послуги (за відсутності будь-яких 
об’єктивних обставин їх реального 
постачання в майбутньому), є підстави для 
фіксації в матеріалах контрольних заходів 
фактів порушення норм: 

- ч.ч.1 і 2 ст.9 (з урахуванням абзаців 
5 і 11 ст.1) Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХIV (далі 
— Закон № 996) — під час складання 
первинного документа (видаткової 
накладної, акта чи іншого документа, що 
містить недостовірні відомості про дії з 
передання-приймання товару/послуги, 
платіжного доручення, що містить 
недостовірні дані щодо призначення 
платежу); 

- ч.5 ст.9 Закону №996 та 
відповідних П(С)БО — під час перенесення 
інформації з неправомірно складеного 
первинного документа до облікових 
регістрів; 
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- пп.пп. «а»/«б» п.185.1; пп.пп. 
«а»/«б» п.187.1; перших абзаців  п.п. 201.1, 
201.7 і 201.10 ПКУ — під час складання та 
реєстрації «постачальником» податкової 
накладної в ЄРПН; 

- пп. «а» п.198.1, абзаців 1–3 п. 
198.2, абзаців 1–2 п.198.3 і абз. 3 п.198.6; 
абз. 2 (у разі реєстрації податкових 
накладних у ЄРПН після 1 липня 2017 року 
— також абз. 3) п. 201.10 ПКУ — під час 
нарахування «покупцем» сум ПДВ із їх 
віднесенням до податкового кредиту на 
підставі неправомірно складеної та 
зареєстрованої «постачальником» 
податкової накладної в ЄРПН. 

В аналізованій ІПК контролери також 
зазначили, що податковим законодавством 
не передбачено право платника податків на 
звернення до контролюючих органів із 
метою підтвердження «добросовісності» 
інших платників податків. Водночас пп. 
17.1.9 ПКУ визначено право платника 
податків на нерозголошення контролюючим 
органом відомостей про такого платника 
без його письмової згоди. 

Блокувальні критерії оновлено  

Мінфін України затвердив зміни до 
блокувальних критеріїв для реєстрації 
податкової накладної/розрахунку 
коригування в ЄРПН, затверджених 
наказом Мінфіну України від 13.06.2017р. 
№567. 

З огляду на ці зміни, перший 
блокувальний критерій тепер звучатиме 
так: 

- обсяг постачання товару/послуги, 
зазначений у ПН/РК, яка подана на 
реєстрацію в ЄРПН, у 1,5 раза більший за 
величину, що дорівнює залишку різниці 
обсягу придбання на митній території 
України такого товару/послуги (крім обсягу 
придбання товарів/послуг за операціями, 
які звільнені від оподаткування та 
підлягають оподаткуванню за нульовою 
ставкою) та/або ввезення на митну 
територію України такого товару, 
зазначеного з 01.01.2017р. в отриманих 
ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН, і митних 
деклараціях, та обсягу постачання 

відповідного товару/послуги, зазначеного у 
ПН/РК, зареєстрованих із 01.01.2017р. у 
ЄРПН, 

та 

- переважання в такому залишку 
(понад 75 % загального такого залишку) 
товарів із кодами згідно з УКТ ЗЕД, які 
визначаються ДФС, 

та 

- відсутність товару/послуги, 
зазначеного/зазначеної в ПН, яка подана 
на реєстрацію в ЄРПН, в інформації, 
поданій платником податку за 
встановленою формою, як товару/послуги, 
що на постійній основі постачається 
(виготовляється). 

Також уточнено, що письмові 
пояснення та копії документів платник 
податку подає до ДФС в електронному 
вигляді. 

Зміни затверджено наказом Мінфіну 
«Про внесення змін до наказу Міністерства 
фінансів України від 13 червня 2017 року 
№567» від 21.07.2017р. №654. Наказ 
чинний із 12.08.2017р. 

Як заповнити графу 2 Таблиці даних 
платника для розблокування податкової 
накладної 

Заповнення графи 2 Таблиці даних 
платника податків, яка подається до ДФС у 
разі призупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, 
здійснюється незалежно від того, у якому 
звітному періоді придбавалися 
товари/послуги та чи було зазначено під 
час їх придбання коди товарів згідно з УКТ 
ЗЕД/послуг відповідно до ДКПП. 

Таке зазначили ДФС у роз’ясненні у 
підкатегорії 101.17 системи «ЗІР». 

Крім того, контролери зауважили, що 
за визначенням коду товарної класифікації 
згідно з УКТ ЗЕД слід звертатися до 
Торгово-промислової палати України (її 
регіональних відділень) або науково-
дослідних інститутів судових експертиз, а 
для визначення кодів відповідно до ДКПП 
— до Мінекономрозвитку України. 
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У реєстрації податкової накладної 
відмовлено: що з бухгалтерською та 
податковою звітністю 

Якщо рішенням комісії ДФСУ 
платнику відмовлено в реєстрації ПН/РК у 
ЄРПН, таке рішення ним може бути 
оскаржене в адміністративному порядку, 
визначеному п. 56.23 ПКУ, або в судовому 
порядку з урахуванням строків давності, 
установлених ст. 102 ПКУ відповідно до п. 
56.18 ПКУ. 

Коригування податкової та 
бухгалтерської звітності не проводиться, 
оскільки факт призупинення реєстрації 
ПН/РК у ЄРПН не спростовує здійснення 
платником господарських операцій і дати 
виникнення першої події, що 
підтверджується первинними документами, 
ведення яких передбачено 
законодавством. 

Такий висновок зробило ГУ ДФС у 
Дніпропетровській області в ІПК від 
16.08.2017 р. № 1616/ІПК/04-36-12-01-16. 

Крім того, у цій консультації 
податківці попереджають: 

- якщо при одній із указаних вище 
подій у платника в системі електронного 
адміністрування сума, визначена 
відповідно до п. 200-1.3 , є меншою за суму 
ПДВ у ПН/РК, що була призупинена, то 
платник зобов’язаний перерахувати 
потрібну суму коштів зі свого поточного 
рахунка на свій рахунок у СЕА ПДВ. Тобто, 
зважаючи на те що перебіг строку 
реєстрації переривається на період 
призупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН та 
відновлюється з дня припинення процедури 
призупинення їх реєстрації, платник 
повинен забезпечити потрібну суму ліміту в 
СЕА на момент прийняття будь-якого 
рішення (комісії ДФСУ, за результатами 
апеляційного чи судового розгляду) про їх 
реєстрацію для упередження порушення 
строків такої реєстрації; 

- виявлення розбіжностей даних 
податкової декларації та даних ЄРПН є 
підставою для проведення контролюючими 
органами документальної позапланової 
виїзної перевірки продавця та у відповідних 
випадках — покупця товарів/послуг. 

ПДФО  

Затверджено нову форму Книги для 
обчислення суми загального річного 
оподатковуваного доходу 

Мінфін затвердив форму Книги 
обліку доходів і витрат для визначення 
суми загального річного оподатковуваного 
доходу (далі — Книга) та Порядок ведення 
обліку доходів і витрат для визначення 
суми загального річного оподатковуваного 
доходу (наказ від 23.06.2017р. №591 
набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування). 

Нагадаємо, що вести Книгу мають 
фізособи — платники податків, які: 

- зобов’язані подавати податкову 
декларацію про майновий стан і доходи 

або 

- мають право на таке подання з 
метою повернення надміру сплачених 
податків, у т.ч. в разі застосування права на 
податкову знижку. 

Порівняно зі своєю попередницею 
(затверджена наказом Міндоходів від 
11.12.2013р. №794), оновлена форма Книги 
передбачає ведення обліку не лише 
доходів, що включаються до загального 
річного оподатковуваного доходу, але й 
тих, що до оподатковуваного доходу не 
включаються. Окрім того, зокрема: 

- з вилучено окремі графи для обліку 
іноземних доходів; 

- окремо виділено 5 граф для 
ведення обліку витрат, пов’язаних із 
правом на податкову знижку, та за 
операціями з інвестиційними активами 
(серед іншого зазначатимуться реквізити 
документа, що підтверджує понесені 
витрати); 

- в оновленій Книзі вказуватимуться 
назви отриманого доходу та понесених 
витрат. 

Чи можна ФОПу-загальносистемнику 
амортизувати вантажні авто 

Із 01 січня 2017 року фізичні особи 
— підприємці на загальній системі 
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оподаткування мають право (за власним 
бажанням) включати до складу 
господарських витрат амортизаційні 
відрахування з відповідним веденням 
окремого обліку таких витрат. При цьому 
амортизації підлягають: витрати на 
придбання основних засобів і 
нематеріальних активів; витрати на 
самостійне виготовлення основних засобів 
(пп.177.4.6 ПКУ). 

Не підлягають амортизації такі 
основні засоби подвійного призначення, як: 
земельні ділянки; об’єкти житлової 
нерухомості; легкові та вантажні 
автомобілі. 

Податківці навели низку визначень, 
пов’язаних з автомобільним транспортом 
відповідно до Закону України «Про 
автомобільний транспорт» від 05.04.2001р. 
№2344-III, зокрема: що таке автомобіль, 
автомобільний транспортний засіб, 
автомобіль вантажний та легковий, 
транспортний засіб спеціалізованого 
призначення, напівпричіп. 

Також звернули увагу, що при 
державній реєстрації вантажних 
автомобілів у реєстраційних документах 
роблять відмітку щодо їх призначення 
згідно з документами виробника 
(вантажний автомобіль, причіп, напівпричіп 
із бортовою платформою відкритого чи 
закритого типу, самоскид, цистерна, 
сідельний тягач, фургон, для аварійного 
ремонту, автокран, пожежний, автомобіль-
мішалка, вишка розвідувальна чи бурова на 
автомобілі, для транспортування сміття й 
інших відходів, технічна допомога, 
автомобіль прибиральний, автомобіль-
майстерня, радіологічна майстерня, 
автомобіль для пересувних телевізійних і 
звукових станцій тощо). 

ДФСУ в ІПК від 25.07.2017р. 
№1351/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК підсумково 
зазначили, що ФОП-загальносистемник не 
має права включати до складу витрат, 
пов’язаних із провадженням його 
господарської діяльності, амортизаційні 
відрахування з вартості вантажних 
автомобілів, у т.ч. сідельних тягачів і 
напівпричепів, які призначені для 
перевезення вантажів. 

Крім того, не включаються до складу 
витрат підприємця витрати на придбання й 
утримання основних засобів подвійного 
призначення, визначених ст. 177 ПКУ. 

Харчування працівників за цінами нижче 
собівартості розцінюється як додаткове 
благо 

ДФС в ІПК від 02.08.2017р. 
№1454/6/99-99-13-02-03-15/ІПК нагадала, 
що якщо юрособою (роботодавцем) за 
рахунок власних коштів організовується 
харчування (обіди) для фізосіб 
(працівників), ціна продажу якого є меншою 
за його собівартість, то різниця, що виникає 
між собівартістю організованого харчування 
та ціною продажу, включається до 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платників податку 
як додаткове благо й обкладається ПДФО 
та військовим збором на загальних 
підставах. 

Чи утримувати ПДФО з майнового 
внеску (квартири) до статутного капіталу 
підприємства 

В ІПК ДФСУ від 17.08.2017р. 
№1646/В/99-99-13-02-03-14/ІПК зазначено, 
що сума майнового внеску (нерухомого 
майна — квартири) платника податку — 
фізичної особи до статутного капіталу 
юридичної особи — резидента не є 
об’єктом обкладення ПДФО та військовим 
збором, незалежно від строків перебування 
майна у власності такого платника. 

Це — пряма норма ПКУ, відповідно 
до якої до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу не включається 
сума майнового та немайнового внеску 
платника податку до статутного фонду 
юридичної особи — емітента 
корпоративних прав, в обмін на такі 
корпоративні права (пп.163.1.1 ПКУ). 

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Чи можна перенести щорічну відпустку, 
якщо тимчасову непрацездатність 
належно не підтверджено 
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В листі Мінсоцполітики України від 
17.07.2017р. №1922/0/101-17/284 
зазначено, що щорічна відпустка повинна 
бути перенесена на інший період або 
подовжена в разі тимчасової 
непрацездатності працівника, засвідченої в 
установленому порядку. Цього вимагає 
ст.11 Закону України «Про відпустки» від  
15.11.1996р. №504/96-ВР. 

Таким чином, виданий працівникові 
належним чином оформлений листок 
непрацездатності є підставою для 
подовження чи перенесення щорічної 
відпустки незалежно від причин 
непрацездатності. 

Відповідно, щорічна відпустка 
працівника не подовжується та не 
переноситься, якщо вона припала на 
період непрацездатності, що належним 
чином не засвідчений (відсутні підписи, 
печатки тощо). 

Обов’язок стосовно перевірки 
правильності заповнення листка 
непрацездатності покладено на комісії із 
соціального страхування, створені 
роботодавцями. 

Штрафи за неподання форми № 4-ПН у 
разі скорочення працівників 

Під час однієї з планових перевірок  
Управління Держпраці у Чернігівській 
області виявлено невиконання 
роботодавцем зобов’язання щодо 
своєчасного та в повному обсязі подання 
територіальному органу Державної служби 
зайнятості інформації про заплановане 
масове вивільнення працівників у зв’язку зі 
змінами в організації виробництва та праці, 
скороченням чисельності або штату 
працівників за два місяці до вивільнення 
одночасно з попередженням працівників 
про можливе вивільнення за формою № 4-
ПН «Звіт про заплановане вивільнення 
працівників». 

Виявлені факти є порушенням ч.4 
ст.50 Закону України «Про зайнятість 
населення» від 05.07.2012р. №5067-VI, 
допущеним посадовими особами сільської 
ради. 

За результатами перевірки 
керівництву сільської ради видано припис 
на усунення виявленого порушення. Крім 
того, відповідно до чинних нормативно-
правових актів було прийнято на розгляд 
матеріали справи для застосування 
фінансової санкції та винесено постанову 
про накладення відносно роботодавця 
штрафу на загальну суму 12,8 тис. грн. 
Сплата штрафу в повному обсязі 
проведена в добровільному порядку. 

Чи подавати «скасовуюче» 
Повідомлення до ДФС, якщо працівник 
не вийшов на роботу 

 

Фахівці Управління Держпраці у 
Черкаській області на сайті цього 
Управління зазначили, що роботодавець 
може подати уточнююче Повідомлення про 
прийняття працівника на роботу до ДФС у 
разі допущення помилки чи необхідності 
внесення змін до нього (тип — «початкове» 
або «скасовуюче»). 

Якщо потенційний працівник змінив 
своє рішення, у призначений день не 
вийшов на роботу, можна запропонувати 
йому написати заяву про припинення 
трудового договору за згодою сторін й 
анулювати наказ про прийняття на роботу. 

Не слід забувати про те, що в 
перший день роботи з працівником міг 
статися страховий випадок за державним 
соцстрахуванням, тому скасовувати наказ 
про прийняття на роботу бажано за 
наявності відповідної заяви працівника. 

У разі припинення трудового 
договору та скасування наказу про 
прийняття на роботу можна подати 
«скасовуюче» Повідомлення. 

Якщо ж трудовий договір діє, а 
людина просто не вийшла на роботу, 
«скасовуюча» форма Повідомлення не 
подається. 

Варто звернути увагу, що якщо 
працівник не прийшов на роботу, то це вже 
є порушенням трудової дисципліни, адже 
на цей момент трудовий договір фактично 
укладено, і відносини оформлені. У такому 
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разі трудові відносини припиняються за 
нормами КЗпП. 

ІНШЕ 

З 1 серпня акцизні накладні 
реєструються за оновленою формою 

Нові форми акцизної накладної, 
розрахунку коригування акцизної накладної 
та заявки на поповнення (коригування) 
залишку пального, затверджені наказом 
Мінфіну від 24.04.2017р. №452 (далі — 
Наказ №452), застосовуватимуться з 
01.08.2017р. 

Наказ №452 набрав чинності ще 
06.06.2017р. Але раніше ДФС повідомляла 
таке: на час доопрацювання програмного 
забезпечення для формування та подання 
акцизної накладної, розрахунку коригування 
до неї, заявки на поповнення (коригування) 
залишку пального зазначені документи 
прийматимуться до реєстрації в ЄРАН та 
СЕАРП за старою формою (див. новину 
«На період доопрацювання програмного 
забезпечення акцизну накладну реєструємо 
за старою формою»). 

Нову звітність із ренти вперше подають 
за IV квартал 2017 року 

Зміни до рентної звітності, прописані 
в наказі Мінфіну від 31.05.2017р. №545, 
передбачають: 

- нову редакцію форми Розрахунку з 
рентної плати за користування надрами 
для видобування корисних копалин 
(додаток 1); 

- зміни до форми Розрахунку з 
рентної плати за користування надрами 
для видобування вуглеводневої сировини 
(додаток 2 та додаток 21); 

- оновлення Переліку кодів видів 
радіозв’язку (додаток 15 до Податкової 
декларації з рентної плати) у частині 
стільникового радіозв’язку. 

Наказ набрав чинності 21.07.2017 р., 
а отже, відповідно до п. 46.6 ПКУ нові 
форми почнуть застосуватися починаючи зі 
звітності за IV квартал. 

Нагадаємо: форми Податкової 
декларації з рентної плати затверджено 
наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 719. 

Оновлено звітність зі статистики 
капінвестицій 

Держстат затвердив нові форми 
державного статистичного спостереження 
(Наказ Держстату від 21.07.2017р. №195): 

- № 2-інвестиції (річна) «Звіт про 
капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію 
активів» 

та 

- № 2-інвестиції (квартальна) «Звіт 
про капітальні інвестиції». 

Відповідна звітність подається 
юрособами – підприємствами, установами, 
закладами, органами державної влади й 
органами місцевого самоврядування. 

Уперше звітувати із застосуванням 
оновлених форм потрібно буде: 

- за формою № 2-інвестиції (річна) 
— за 2017 рік; 

- за формою № 2-інвестиції 
(квартальна) — за I квартал 2018 року. 

Курс на лібералізацію валютного 
регулювання триває 

Пом’якшення валютного регулювання  

В Постанові Правління НБУ від 
03.08.2017р. №74 (чинна з 04.08.2017р.) 
передбачено: 

По-перше, до Положення про 
порядок та умови торгівлі іноземною 
валютою, затвердженого постановою 
Правління НБУ від 10.08.2005р. №281, 
унесено чергову порцію змін. А саме — 
уточнено перелік документів, на підставі 
яких резиденти (юрособи та ФОП) мають 
право купити, обміняти інвалюту з метою 
проведення розрахунків із нерезидентами 
за імпорт продукції (послуг), який 
здійснюється без увезення з-за кордону цієї 
продукції (послуг) на територію України. 

Так, з відповідного переліку 
вилучено документи, які підтверджують 
потребу використання резидентами 
відповідної продукції для власних потреб за 
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межами України, якщо цей резидент 
виробляє продукцію, виконує роботи, надає 
послуги за межами України. Натомість 
додано документи, які підтверджують 
використання  резидентом продукції 
(послуг) за межами України на підставі 
договорів (контрактів, угод). 

По-друге, змін зазнала постанова 
Правління НБУ «Про врегулювання ситуації 
на грошово-кредитному та валютному 
ринках України» від 13.12.2016р. №410: 
підвищено розмір дозволеного сальдо 
купівлі-продажу банками іноземних валют і 
банківських металів протягом 1-го робочого 
дня з 0,5% до 1,0% від розміру 
регулятивного капіталу банку (в 
еквіваленті). 

Кошти з банківських рахунків можна 
знімати без обмеження 

Нацбанк Постановою Правління НБУ 
від 22.08.2017р. №81  вніс чергові зміни до 
Постанови №410, спрямовані на 
послаблення антикризових обмежень на 
валютному ринку. Зокрема: 

1) фізособи зможуть отримувати 
готівку в інвалюті або банківські метали — з 
поточних і депозитних рахунків через каси 
та банкомати без обмежень за сумою; 

2) знято заборону на випуск 
ощадних (депозитних) сертифікатів на 
пред’явника та скасовано вимогу погашати 
їх тільки шляхом перерахування коштів на 
рахунок власника сертифіката чи 
пред’явника; 

3) для депозитних сертифікатів в 
інвалюті скасовано вимогу до мінімального 
строку розміщення; 

4) до переліку виключень із 
заборони на дострокове погашення 
кредитів і позик перед іноземними 
кредиторами додано випадки, коли до 
складу акціонерів нерезидента-кредитора, 
якому здійснюється дострокове погашення, 
входить іноземна держава чи іноземний 
банк (ця іноземна держава повинна 
належати до країн, що мають офіційну 
рейтингову оцінку не нижче категорії А, 
підтверджену в бюлетені однієї з провідних 

світових рейтингових компаній (Fitch 
Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s)); 

5) для банків спрощено розрахунок 
щоденного ліміту купівлі валюти у власну 
позицію в розрізі операцій на умовах тод, 
спот та форвард. 

НБУ дозволив кредитувати під заставу 
інвалюти на рахунку клієнта 

Національний банк вирішив 
дозволити банкам видачу кредитів у 
національній валюті (у т.ч. за відкритими 
кредитними лініями та шляхом пролонгації 
раніше наданих кредитів), якщо в 
забезпечення виконання зобов’язань за 
ними надано майнові права на кошти в 
іноземній валюті, що розміщені на рахунках 
у банках. 

Цю валютну лібералізацію 
передбачено постановою Правління 
Національного банку «Про внесення зміни 
до постанови Правління Національного 
банку України від 13 грудня 2016 року 
№410» від 29.08.2017р. №82. Вона набуває 
чинності 30 серпня 2017 року. 

Як правильно вирахувати пеню в разі 
самостійного уточнення податкових 
зобов’язань 

На суму самостійно визначеного 
податкового зобов’язання пеню 
нараховують за кожен календарний день 
прострочення в його сплаті, включаючи 
день погашення, із розрахунку 100% річних 
облікової ставки НБУ, діючої на кожен 
такий день. Водночас нарахування пені в 
такому випадку розпочинається після 
спливу 90 к.дн., наступних за останнім днем 
граничного строку сплати податкового 
зобов’язання. Про це зауважили податківці 
в ІПК ДФС від 04.08.2017р. №1488/6/99-99-
12-03-06-15/ІПК. 

Своєю чергою, було додано, що під 
час самостійного визначення періоду 
нарахування пені слід дослухатися до 
думки Конституційного Суду України, який у 
рішенні від 09.02.1999р. №1-рп/99 дійшов 
такого висновку: положення ч.1 ст.58 
Конституції України про зворотну дію у часі 
законів й інших нормативно-правових актів 
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у випадках, коли вони пом’якшують або 
скасовують відповідальність особи, 
стосується фізичних осіб і не поширюється 
на юридичних осіб. Але це не означає, що 
такий конституційний принцип не може 
поширюватися на закони й інші 
нормативно-правові акти, які пом’якшують 
або скасовують відповідальність 
юридичних осіб. Проте надання зворотної 
дії у часі таким нормативно-правовим актам 
може бути передбачено шляхом прямої 
вказівки про це в законі або іншому 
нормативно-правовому акті. 

Тож на думку ДФС оскільки в ПКУ 
прямо не вказано про зворотну дію в часі, 
положення ст.129 ПКУ в редакції, яка діє з 
01.01.2017р., застосовується до 
правовідносин, що виникли з 01.01.2017р., 
тобто до відносин, коли граничний строк 
сплати грошового зобов’язання припадає 
на дату починаючи з 01.01.2017р. 

Якщо зарплата працівника-відрядника 
менша за мін зарплату, як нараховувати 
ЄСВ 

Зарплата (дохід) за основним місцем 
роботи, яка нараховується (виплачується) 
застрахованій особі за відрядною системою 
оплати праці, є базою нарахування ЄСВ. 
Водночас якщо її розмір не перевищує 
розміру мінімальної зарплати, установленої 
законом на місяць, за який отримано дохід, 
сума ЄСВ розраховується як добуток 
розміру мінімальної заробітної плати, 
установленої законом на місяць, за який 
отримано дохід (прибуток), і ставки ЄСВ. 

На цьому наголошує ДФС в ІПК від 
17.08.2017р. №1645/6/99-99-13-02-03-
15/ІПК у відповідь на запит щодо 
нарахування ЄСВ на зарплату штатного 
працівника за основним місцем роботи, 
який працює на відрядній системі оплати 
праці. 

Оновлено звітність із транспортного 
податку 

Для приведення форми декларації з 
транспортного податку у відповідність до 
чинного законодавства Мінфін затвердив 
наказ від 27.06.2017р. №595. 

Так, із 1 січня 2017 року змінено 
критерії для визначення середньоринкової 
вартості авто, які передбачені пп.267.2.1 
ПКУ. 

Виключено такі критерії, як: 

- тип двигуна; 

- тип коробки переключення 
передач; 

- пробіг легкового автомобіля. 

Замість цього додано критерій «тип 
пального». Відповідна колонка знайшла 
відображення в оновленій формі 
декларації. Тож передбачено такі типи 
пального, що застосовуються в 
транспортному засобі: 

1 — бензин; 

2 — дизельне пальне; 

3 — електрика; 

4 — бензин/електрика; 

5 — газ; 

6 — дизельне пальне/електрика; 

7 — бензин/газ; 

8 — дизельне пальне/газ. 

Окрім того, у декларації з’явилася 
нова колонка «Міжнародний 
ідентифікаційний номер транспортного 
засобу (VIN-код)». 

У рядках, передбачених для 
уточнення податкових зобов’язань із 
транспортного податку, виключено рядки 9 
та 11, у яких відображалася сума 
заниження (недоплати) або завищення 
(переплати) з транспортного податку. 

Інші зміни мають косметичний 
характер і деталізують показники, що 
повинні відображатися в графах декларації. 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Платник податків не повинен 
здійснювати податковий моніторинг 
свого контрагента 

Підприємство не може нести 
відповідальність за невиконання його 
контрагентами своїх податкових 
зобов’язань, адже поняття «добросовісний 
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платник», яке вживається у сфері 
податкових правовідносин, не передбачає 
виникнення в платника додаткового 
обов’язку з контролю за дотриманням його 
постачальниками правил оподаткування, а 
сам платник не наділений повноваженнями 
податкового контролю для виконання 
функцій, покладених на податкові органи, а 
тому не може володіти інформацією щодо 
виконання контрагентом податкових 
зобов’язань. 

Отже, за умови невстановлення 
податковим органом наявності замкненої 
схеми руху грошових коштів, яка могла б 
свідчити про узгодженість дій позивача та 
його постачальника для одержання 
товариством незаконної податкової вигоди, 
останнє не може зазнавати негативних 
наслідків у результаті діянь інших осіб, що 
перебувають поза межами його впливу. 

Наведене вище вказано в постанові 
ВАСУ від 12.07.2017 р. № К/800/51285/14. 

Чи можуть слідчі призначати 
позапланові перевірки платників 
податків 

ДФСУ констатує: станом натепер у 
Кримінальному процесуальному кодексі 
України (далі — КПК) відсутні прямі норми 
щодо повноважень прокурорів і слідчих 
самостійно або через судові органи 
призначати проведення документальних 
позапланових перевірок чи ревізій суб’єктів 
господарювання, а також обов’язку та 
порядку розгляду слідчими суддями 
відповідних клопотань. 

Отже, контролери в листі від 
12.06.2017р. №958/2/99-99-23-01-10-1 
зауважують: питання, які мають 
врегульовуватися положеннями проекту 
Закону України «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу 
України та інших законів України (щодо 
призначення позапланових ревізій, 
перевірок)» (від 22.05.2017р. №6482), є 
актуальними й об’єктивно потребують 
вирішення. 

Водночас звертаємо увагу на свіжу 
ухвалу Херсонського міського суду 
Херсонської області від 26.07.2017р. у 

справі №766/16882/16-к, у якій слідчий 
суддя відмовив у задоволенні клопотання 
старшого слідчого про надання дозволу на 
проведення позапланової документальної 
перевірки, аргументувавши так: КПК 
містить вичерпний перелік слідчих і 
процесуальних дій, дозвіл на проведення 
яких надається слідчим суддею в 
передбаченому ним порядку, і в цьому 
переліку не закріплено повноважень 
слідчого судді надавати дозвіл на 
проведення позапланових документальних 
перевірок суб’єктів господарської 
діяльності. 
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