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ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

Із 2018 року запрацюють зміни до 
Закону про бухоблік та фінзвітність 

Президентом України підписано 
Закон України «Про внесення змін до 
Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» щодо 
удосконалення деяких положень» від 
05.10.2017р. №2164-VIII, який набирає 
чинності з 1 січня 2018 року, за винятком 
окремих норм щодо оприлюднення 
фінзвітності, які набирають чинності з 1 
січня 2019 року. 

Серед законодавчих новацій, 
зокрема: 

1. Передбачається подання: 

- звіту про платежі на користь 
держави. Це документ, що містить 
деталізовану інформацію про податки, 
збори й інші платежі підприємств, належні 
до сплати на користь держави відповідно 
до закону, який подається підприємствами, 
що провадять діяльність із видобутку 
корисних копалин загальнодержавного 
значення або заготівлю деревини і при 
цьому становлять суспільний інтерес; 

- звіту про управління. Це документ, 
що містить фінансову та нефінансову 
інформацію, яка характеризує стан і 
перспективи розвитку підприємства та 
розкриває основні ризики й невизначеності 
його діяльності 

2. З’явиться поняття «підприємства, 
що становлять суспільний інтерес», до яких 
належатимуть підприємства — емітенти 
цінних паперів, цінні папери яких допущені 
до біржових торгів, банки, страховики, 
недержавні пенсійні фонди, інші фінансові 
установи (крім інших фінансових установ та 
недержавних пенсійних фондів, що 
належать до мікропідприємств і малих 
підприємств) та підприємства, які 
відповідно до Закону про бухоблік 
належать до великих підприємств. 

3. З’явиться поняття «таксономія 
фінансової звітності» — склад статей і 
показників фінансової звітності та її 
елементів, які підлягають розкриттю. 

Таксономія фінансової звітності 
затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику 
у сфері бухгалтерського обліку.  Фінансова 
звітність та консолідована фінансова 
звітність за міжнародними стандартами 
складаються на підставі таксономії 
фінансової звітності за міжнародними 
стандартами. 

4. Уводяться критерії для поділу 
підприємств на мікропідприємства, малі, 
середні чи великі. 

5. На вимогу користувачів фінансова 
звітність може бути додатково 
перерахована в іноземну валюту. 

6. У разі якщо бухгалтерський облік 
підприємства ведеться підприємством, що 
провадить діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку та/або аудиторської 
діяльності, фінансову звітність підписують 
керівник підприємства або вповноважена 
особа, а також керівник підприємства, що 
провадить діяльність у сфері 
бухгалтерського обліку та/або аудиторської 
діяльності, або вповноважена ним особа. 

Як зміниться порядок подання 
фінзвітності з 2018 року 

Із 01.01.2018 ст.ст.11 та 12 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999р. №996-XI, які визначають 
порядок подання фінзвітності, буде 
викладено в нових редакціях. 

Уточнюється, що фінзвітність 
підписуватиме керівник (власник) 
підприємства чи вповноважена особа у 
визначеному законодавством порядку та 
бухгалтер або особа, яка забезпечує 
ведення бухобліку підприємства. 

Якщо бухоблік підприємства веде 
підприємство, що провадить діяльність у 
сфері бухобліку та/або аудиторської 
діяльності, тоді фінзвітність підписують 
керівник підприємства або вповноважена 
особа, а також керівник підприємства, що 
провадить діяльність у сфері бухобліку 
та/або аудиторської діяльності, або 
вповноважена ним особа. Однак 
відповідальність підприємства, що 
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провадить діяльність у сфері бухобліку 
та/або аудиторської діяльності, 
визначається законом і договором про 
надання бухгалтерських послуг. 

Фінзвітність підприємства, що 
становить суспільний інтерес, підписують 
керівник або вповноважена особа у 
визначеному законодавством порядку та 
головбух. Фінзвітність недержавних 
пенсійних фондів та інститутів спільного 
інвестування підписується в порядку, 
передбаченому законодавством. 

При цьому відповідальність за 
своєчасне та в повному обсязі подання й 
оприлюднення фінзвітності несе 
вповноважений орган (посадова особа), 
який здійснює керівництво підприємством, 
або власник відповідно до законодавства й 
установчих документів. 

Порядок та строки подання 
фінзвітності, консолідованої фінзвітності, 
звіту про управління та звіту про платежі на 
користь держави до органів державної 
влади визначатиме Уряд, для банків — 
НБУ. 

Для мікропідприємств, малих 
підприємств, непідприємницьких товариств 
і представництв іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, крім тих, що 
зобов’язані складати фінзвітність за 
міжнародними стандартами, 
установлюється скорочена за показниками 
фінзвітність у складі балансу та звіту про 
фінрезультати. 

Склад і форми фінзвітності, 
консолідованої фінзвітності, звіту про 
управління та звіту про платежі на користь 
держави підприємств (крім банків), 
фінзвітності про виконання бюджетів 
установлюватиме Мінфін за погодженням із 
Держстатом. 

Фінзвітність та консолідована 
фінзвітність за міжнародними стандартами 
складатимуться на підставі таксономії 
фінансової звітності за міжнародними 
стандартами. 

Звіт про управління подаватиметься 
разом із фінзвітністю та консолідованою 
фінзвітністю в порядку та строки, 
установлені законом. У разі подання 

підприємством консолідованої фінзвітності 
подається консолідований звіт про 
управління. Від подання звіту про 
управління звільняються мікропідприємства 
та малі підприємства. Середні 
підприємства мають право не відображати 
у звіті про управління нефінансову 
інформацію. 

Підприємства, що контролюють інші 
підприємства (материнські підприємства), 
крім фінзвітів про власні госпоперації, 
зобов’язані складати й подавати 
консолідовану фінзвітність відповідно до 
НП(С)БО або МСФЗ. 

Підприємства, що контролюють інші 
підприємства (крім підприємств, що 
становлять суспільний інтерес), можуть не 
подавати консолідованої фінзвітності, якщо 
разом із контрольованими підприємствами 
їхні показники на дату складання річної 
фінзвітності не перевищують двох із таких 
критеріїв: 

- балансова вартість активів — до 4 
млн євро; 

- чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 
млн євро; 

- середня кількість працівників — до 
50 осіб. 

Змінено порядок оприлюднення 
фінзвітності 

Підприємства зобов’язали надавати 
копії фінзвітності та консолідованої 
фінзвітності за запитом юридичних та 
фізичних осіб у порядку, передбаченому 
Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13.01.2011р. №2939-VI. 

Відповідну норму прописали в ст. 14 
Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999р. №996-XIV. Ці зміни закладено 
в Законі України від 05.10.2017р. №2164-
VIII, що запрацює з 2018 року. 

Також указується, що фінзвітність 
підприємств не становить комерційної 
таємниці, не є конфіденційною 
інформацією та не належить до інформації 
з обмеженим доступом, крім випадків, 
передбачених законом. На фінансову 
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звітність не поширюється заборона щодо 
розповсюдження статистичної інформації. 

Підприємства зобов’язані 
забезпечувати доступність фінзвітності та 
консолідованої фінзвітності для 
ознайомлення юридичних і фізичних осіб за 
місцезнаходженням цих підприємств. 

Підприємства, що становлять 
суспільний інтерес (крім великих 
підприємств, які не є емітентами цінних 
паперів), публічні акціонерні товариства, 
суб’єкти природних монополій на 
загальнодержавному ринку та 
підприємства, які провадять діяльність із 
видобутку корисних копалин 
загальнодержавного значення, зобов’язані 
не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає 
за звітним періодом, оприлюднювати річну 
фінзвітність та річну консолідовану 
фінзвітність разом з аудиторським 
висновком на своїй веб-сторінці (у повному 
обсязі) та в інший спосіб у випадках, 
визначених законодавством. 

Великі підприємства, які не є 
емітентами цінних паперів, та середні 
підприємства зобов’язані не пізніше, ніж до 
1 червня року, що настає за звітним 
періодом, оприлюднювати річну 
фінзвітність разом з аудиторським 
висновком на своїй веб-сторінці (у повному 
обсязі). Ця норма запрацює із 2019 року. 

Інші фінустанови, що належать до 
мікропідприємств та малих підприємств, 
зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, 
що настає за звітним періодом, 
оприлюднювати річну фінзвітність разом з 
аудиторським висновком на власній веб-
сторінці (у повному обсязі). Ця норма 
запрацює із 2019 року. 

Підприємства зможуть подавати 
уточнену фінзвітність й уточнену 
консолідовану фінзвітність на заміну 
раніше поданої за результатами 
проведення аудиторської перевірки, з 
метою виправлення самостійно виявлених 
помилок або з інших причин. Подання та 
оприлюднення уточненої фінзвітності й 
уточненої консолідованої фінзвітності 
здійснюються в такому самому порядку, як і 
звітності, що уточнюється. 

Пенсійна реформа 

Верховна Рада на засіданні 3 
жовтня 2017 року ухвалила в другому 
читанні та в цілому Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів щодо 
підвищення пенсій» (проект № 6614). У 
проекті Закону передбачено зміну 
солідарної системи пенсійного 
страхування, диференціацію розмірів 
пенсій залежно від набутого страхового 
стажу й отриманого заробітку, єдині підходи 
до обчислення пенсій тощо. 

Так, із 1 січня 2018 року пенсію за 
віком призначатимуть: 

- за наявності 25 років страхового 
стажу на 1 січня 2018 року — у 60 років. 
Величина потрібного стажу щорічно 
збільшуватиметься на рік до досягнення 35 
років у 2028 році; 

- за наявності від 15 до 25 років 
страхового стажу  на 1 січня 2018 року — у 
63 роки. Величина стажу 
збільшуватиметься до досягнення 
діапазону від 25 років до 35 років у 2028 
році; 

- за наявності 15 років страхового 
стажу на 1 січня 2019 року, але менше 16 
років, які надавали б право виходу на 
пенсію у 63 роки, — у 65 років. Діапазон 
потрібного стажу щорічно 
збільшуватиметься на рік. Тобто з 2028 
року пенсії у 65 років призначатимуть 
особам, які мають 15–25 років стажу. 

Для визначення права на пенсію за 
віком до страхового стажу 
зараховуватимуть періоди: 

- підприємництва на спрощеній 
системі оподаткування; 

- проходження військової служби по 
31 грудня 2017 року включно; 

- відпустки у зв’язку з вагітністю та 
пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 
2013 року; 

- відпустки для догляду за дитиною 
до досягнення нею 6-річного віку з 1 січня 
2004 року до моменту запровадження 
сплати страхових внесків жінок, які 
перебувають у відпустці для догляду за 
дитиною до досягнення нею 3-річного віку; 
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- навчання у ВНЗ на денній формі на 
умовах державного замовлення, а також 
навчання в аспірантурі й докторантурі з 1 
січня 2004 року по 31 грудня 2017 року. 

У межах реформи коефіцієнт 
страхового стажу зменшено з 1,35% до 1%. 
Коефіцієнт страхового стажу 
застосовується у формулі розрахунку пенсії 
та визначається як множник тривалості 
років стажу роботи особи на величину 
оцінки одного року страхового стажу. 

Також із 1 жовтня 2017 року для 
призначення й перерахунку пенсій 
застосовуватимуть прожитковий мінімум, 
передбачений держбюджетом на 1 грудня 
2017 року, збільшений на 79 грн (правку 
озвучила голова профільного Комітету 
Людмила Денисова під стенограму).  Тобто 
з 1 жовтня розмір мінімальної пенсії 
становитиме 1452 грн. 

З 1 січня 2018 року для осіб, які 
досягли 65-річного віку, мінімальний розмір 
пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 
років, а у жінок 30 років страхового стажу 
визначено в розмірі 40% мінімальної 
заробітної плати, установленої на 
відповідний рік, але не менше 
прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність. 

Працюючим пенсіонерам з 1 жовтня 
2017 року пенсії виплачуватимуться без 
урахування отримуваної заробітної плати 
(доходу). 

З 1 січня 2019 року передбачено 
запровадження накопичувальної системи 
пенсійного страхування. Застраховані 
особи, яким на 1 січня 2019 року лишилося 
менш ніж 10 років до досягнення пенсійного 
віку, мають право прийняти рішення не 
сплачувати страхові внески до 
накопичувальної системи пенсійного 
страхування. 

Які зміни в закони про ЄСВ і 
соцстрахування ухвалено разом із 
пенсійною реформою 

Окрім змін у систему пенсійного 
страхування, згаданий Закон уносить зміни 
й до Закону України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» та 

Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», а саме: 

1. Максимальна база нарахування 
ЄСВ становитиме 15 розмірів мінімальної 
зарплати (з 01.01.2018р.) замість нинішніх 
25 розмірів прожиткового мінімуму. 

2. Платниками ЄСВ також 
виступатимуть члени фермерського 
господарства, якщо вони не належать до 
кола осіб, які підлягають страхуванню на 
інших підставах. 

3. Підприємці та члени 
фермерського господарства звільняються 
від сплати за себе ЄСВ, якщо вони 
отримують пенсію за віком, є особами з 
інвалідністю або досягли віку, 
установленого ст. 26 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», й отримують відповідно до 
закону пенсію або соціальну допомогу. 

4. Платники єдиного податку першої 
групи втрачають право на сплату 0,5 
мінімального страхового внеску. А отже, 
сплачуватимуть його в мінімальному 
розмірі як і решта підприємців. 

5. Самозайняті особи, а також члени 
фермерського господарства, будуть 
зобов’язані сплачувати ЄСВ, нарахований 
за календарний квартал, до 20 числа 
місяця, що настає за кварталом, за який 
сплачується ЄСВ. 

6. Інформація з Державного реєстру 
з метою її використання для 
обслуговування громадян (за їхньою 
згодою) надається на запит роботодавців, 
банків, підприємств, установ й організацій. 

7. У персональній обліковій картці 
застрахованої особи з’явиться графа з 
професійною назвою робіт. 

8. Особи, котрі виконують роботи на 
підставі цивільно-правового договору, на 
інших підставах, передбачених законом, а 
також фізичні особи — підприємці, особи, 
які провадять незалежну професійну 
діяльність, члени фермерського 
господарства також підлягатимуть 
загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню. 
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9. Матзабезпечення та соцпослуги 
за соцстрахуванням особам, які працюють 
за трудовим договором і ЦПД, 
надаватимуться за основним місцем 
роботи. Якщо особа поєднує основну 
роботу з іншою роботою чи 
підприємницькою діяльністю, лікарняні та 
декретні надаватимуться за основним 
місце роботи й за сумісництвом у порядку, 
установленому КМУ. 

У звіті з ЄСВ показуватимуть 
недоотриману суму страхових внесків 
від застосування пільгової ставки ЄСВ 
для осіб з інвалідністю 

Починаючи з 11.10.2017 набрали 
чинності норми стосовно покриття 
Пенсійному фонду України недоотриманої 
суми коштів від застосування розміру ЄСВ, 
передбаченого ч.ч.13 та 14 ст.8 Закону про 
ЄСВ, який сплачується підприємствами 
(установами, організаціями) за працюючих 
осіб з інвалідністю в розмірі 8,41%, 
всеукраїнськими громадськими 
організаціями за осіб з інвалідністю 
(товариств УТОГ та УТОС) — у розмірі 
5,3%, підприємствами й організаціями 
громадських організацій, у яких кількість 
осіб з інвалідністю становить не менш як 
50% загальної чисельності працюючих і за 
умови, якщо фонд оплати праці таких  осіб 
з інвалідністю становить не менш як 25% 
суми витрат на оплату праці, — у розмірі 
5,5% бази нарахування ЄСВ. 

Розрахунок недоотриманих 
Пенсійним фондом сум від застосування 
зазначених вище пільгових розмірів ЄСВ 
здійснюватиметься в порядку, 
установленому Пенсійним фондом України 
за погодженням із Державною фіскальною 
службою України. 

Для визначення недоотриманої 
Пенсійним фондом України суми коштів 
платники ЄСВ розраховуватимуть і 
відображатимуть у звітності суму ЄСВ у 
розмірах, передбачених ч.ч. 5 та 14 ст.  8 
Закону про ЄСВ, не змінюючи при цьому 
суми сплати ЄСВ. 

Відповідні зміни привнесла пенсійна 
реформа, про що проінформував ПФУ. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ 

Податок на прибуток 

Чи коригувати фінрезультат коли 
операції з нерезидентом не є 
контрольованими 

Як відомо, платник податку на 
прибуток може не коригувати фінансовий 
результат до оподаткування, якщо 
операція: 

- є контрольованою та сума таких 
витрат відповідає рівню звичайних цін, що 
обґрунтовано у звіті про контрольовані 
операції та відповідній документації; 

- не є контрольованою та сума таких 
витрат підтверджується платником податків 
за правилами звичайних цін згідно зі ст.39 
ПКУ, але без подання звіту. 

Спеціалісти ДФС в ІПК від 
08.09.2017р. №1878/6/99-99-15-02-02-
15/ІПК повідомили: оскільки вартісні 
критерії контрольованих операцій 
установлені в розрахунку на рік, то платник 
податків, який не здійснював 
контрольованої операції, може прийняти 
рішення про незбільшення фінансового 
результату згідно з пп. 140.5.4 ПКУ лише за 
підсумками відповідного податкового 
(звітного) року. 

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

Продаж інвестиційної нерухомості 

В ІПК ДФСУ від 17.10.2017р. 
№2251/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, вказано, 
що об’єкт обкладення податком на 
прибуток визначається шляхом 
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коригування бухгалтерського фінансового 
результату на різниці, передбачені ПКУ. 

В випадку продажу основних засобів 
(у т.ч. інвестиційної нерухомості, що 
обліковується у фінансовому обліку за 
первісною вартістю), які не 
використовуються в господарській 
діяльності, фінансовий результат до 
оподаткування: 

- збільшується на суму залишкової 
вартості таких активів, визначеної згідно з 
бухобліком (відповідно до п. 138.1 ПКУ); 

- зменшується на суму первісної 
вартості придбання або виготовлення та 
витрат на їх ремонт, реконструкцію, 
модернізацію або інші поліпшення таких 
активів, визначеної згідно з бухобліком 
(відповідно до п.138.2 ПКУ). 

У разі здійснення операцій із 
продажу інвестиційної нерухомості, яка 
обліковується у фінансовому обліку за 
справедливою вартістю (амортизація та 
зменшення корисності не визнаються), 
коригування фінансового результату до 
оподаткування згідно з нормами п.138.1 і 
п.138.2 ПКУ не здійснюється. Результат від 
продажу таких активів визначається згідно з 
правилами бухобліку, та відображається в 
складі фінансового результату до 
оподаткування без коригувань. 

Чи можна використовувати Настанови 
ОЕСР для ТЦУ 

Спеціалісти ДФС в ІПК від 
15.08.2017р. №1615/6/99-99-15-02-02-
15/ІПК вказали, що настанови Організації 
економічного співробітництва та розвитку 
щодо трансфертного ціноутворення для 
транснаціональних компаній і податкових 
адміністрацій (далі — Настанови ОЕСР) є 
головним рекомендаційно-методичним 
міжнародним документом у сфері 
регулювання трансфертного 
ціноутворення. Запроваджуючи в Україні 
правила трансфертного ціноутворення, до 
ПКУ було імплементовано рекомендований 
Настановами ОЕСР принцип «витягнутої 
руки» (аrm’s length рrinciple), що є 
всесвітньо визнаним стандартом контролю 
за трансфертним ціноутворенням. 

Загальна методологія контролю за 
трансфертним ціноутворенням, викладена 
в ст.39 ПКУ, повністю відповідає 
методології Настанов ОЕСР, зокрема у 
частині застосування методів установлення 
відповідності умов контрольованої операції 
принципу «витягнутої руки», проведення 
функціонального аналізу й аналізу 
зіставності, підготовки документації, 
процедур попереднього узгодження 
ціноутворення тощо. 

При цьому Україна не є членом 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку, тому Настанови ОЕСР не можуть 
розглядатись як норми прямої дії в Україні. 

Водночас, зважаючи на те що 
Настанови ОЕСР є узагальненням 
найкращих сучасних практик застосування 
принципу «витягнутої руки» для оцінки 
трансфертного ціноутворення під час 
здійснення підприємствами контрольованих 
операцій, вони можуть використовуватися 
платниками податків і контролюючими 
органами як рекомендаційно-методологічні 
матеріали під час практичного 
застосування ст.39 ПКУ. 

Списуємо дебіторську заборгованість: 
на яку суму коригувати фінрезультат 

У разі списання дебіторської 
заборгованості, щодо якої не створено 
резерв сумнівних боргів, фінрезультат до 
оподаткування згідно з пп.139.2.1 ПКУ 
підлягає збільшенню на всю суму списаної 
заборгованості (з урахуванням ПДВ). При 
списанні дебіторської заборгованості, 
стосовно якої створено резерв сумнівних 
боргів, фінрезультат до оподаткування 
відповідно до пп.139.2.1 ПКУ підлягає 
збільшенню на суму витрат понад суму 
резерву сумнівних боргів (з урахуванням 
ПДВ). 

При цьому зменшення фінансового 
результату згідно з пп.139.2.2 ПКУ також 
здійснюється на всю суму дебіторської 
заборгованості (з урахуванням ПДВ), котра 
відповідає ознакам пп.14.1.11 ПКУ, чинним 
на дату її списання, незалежно від того, чи 
створено резерв сумнівних боргів за такою 
заборгованістю (див ІПК ГУ ДФС у 
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Днiпропетровськiй області від 02.10.2017р. 
№2089/ІПК/04-36-12-32-20). 

Дивіденди від нерезидентів 

Платник податку на прибуток — 
емітент корпоративних прав, який приймає 
рішення про виплату дивідендів своїм 
акціонерам (власникам), повинен 
нарахувати та внести до бюджету 
авансовий внесок із податку на прибуток. 

Водночас згідно з пп. 140.4.1 ПКУ 
платник податку на прибуток, на користь 
якого нараховані дивіденди від інших 
платників цього податку, зменшує 
фінансовий результат до оподаткування на 
таку суму доходів. Тобто, пп. 140.4.1 ПКУ 
застосовується з метою усунення 
подвійного оподаткування операцій із 
виплати дивідендів платникам податку на 
прибуток. 

Оскільки нерезидент при виплаті 
дивідендів не сплачує податок на прибуток, 
розрахований за правилами, визначеними 
ст. 137 ПКУ, різниці на суму нарахованих 
доходів у вигляді дивідендів від 
нерезидентів не враховуються під час 
зменшення фінансового результату до 
оподаткування відповідно до пп. 140.4.1 
ПКУ (див. ІПК ДФСУ від 03.10.2017р. 
№2116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). 

Упущена вигода в ЗЕД не вважається 
штрафом, і коригувальні різниці не 
виникають 

Застосування відповідальності у 
ЗЕД визначено в р. VI Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» від 
16.04.1991р. №959-ХІІ (далі — Закон 
№959). 

Упущена вигода — це дохід або 
прибуток, який міг би одержати суб’єкт ЗЕД 
у разі здійснення зовнішньоекономічної 
операції та який він не одержав унаслідок 
дії обставин, що не залежать від нього, 
якщо розмір його передбачуваного доходу 
чи прибутку можна обґрунтувати. 

Одним із видів відповідальності у 
ЗЕД є майнова відповідальність, яка 
застосовується у формі матеріального 

відшкодування прямих, побічних збитків, 
упущеної вигоди, матеріального 
відшкодування моральної шкоди, а також 
майнових санкцій (ст.33 Закону №959). 

Якщо порушення суб’єктами ЗЕД 
або іноземними суб’єктами господарської 
діяльності цього або пов’язаних із ним 
законів України призвели до виникнення 
збитків, втрати вигоди та/або моральної 
шкоди в інших таких суб’єктів або держави, 
суб’єкти, що порушили закон, несуть 
матеріальну відповідальність у повному 
обсязі. 

Контролери в ІПК від 09.10.2017р. 
№2180/6/99-99-15-02-02-15/ІПК вказали, що 
відшкодування упущеної вигоди на підставі 
зовнішньоекономічного договору не 
належить до штрафної санкції (неустойки). 

До того ж вони повідомили, що для 
цілей визначення різниці, на яку згідно з 
пп.140.5.11 ПКУ збільшується фінансовий 
результат до оподаткування, суми 
відшкодування упущеної вигоди, сплачені 
за зовнішньоекономічним договором на 
користь нерезидента, не враховуються. 

Податок на додану вартість 

Безоплатно передаємо товари (послуги) 
— що з ПДВ 

Котролери в ІПК Офісу великих 
платників податків ДФС від 11.10.2017р. 
№2204/ІПК/28-10-01-03-11 роз’яснили про 
порядок оподаткування ПДВ безкоштовного 
передання товарів. 

Операція з безоплатного передання 
товарів для платника ПДВ, який здійснює 
таке передання, є об’єктом обкладення 
ПДВ й оподатковується в 
загальновстановленому порядку, крім 
випадків, коли така операція звільнена від 
обкладення ПДВ відповідно до норм ПКУ. 
Тому при здійсненні такої операції п. 198.5 
ПКУ не застосовується, а податковий 
кредит, сформований платником ПДВ під 
час придбання товарів, що передаються, не 
коригується. 

Водночас якщо мінімальна база 
обкладення ПДВ (згідно з п.188.1 ПКУ) 
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перевищує суму постачання 
товарів/послуг/необоротних активів, то 
постачальник (продавець) — платник ПДВ 
має донарахувати податкові зобов’язання 
на суму такого перевищення, скласти й 
зареєструвати в ЄРПН 2 податкові 
накладні: 

одну — на суму, розраховану 
виходячи з фактичної ціни постачання; 

іншу — на суму, розраховану 
виходячи з перевищення мінімальної бази 
обкладення ПДВ над фактичною ціною. 

У разі якщо платник ПДВ 
використовує товари/послуги, придбані з 
«вхідним» ПДВ, в операціях із постачання 
товарів/послуг благодійним організаціям, 
які відповідно до пп. 197.1.15 ПКУ звільнені 
від обкладення ПДВ, то такий платник 
зобов’язаний визначити податкові 
зобов’язання на підставі п.198.5 ПКУ за 
цими товарами/послугами, виходячи з 
вартості їх придбання. 

Отже, при проведенні операцій із 
безоплатного передання товарів 
нараховуються податкові зобов’язання 
лише раз на підставі відповідних норм ПКУ 
залежно від наведених вище умов операції. 

Крім того, у аналізованій ІПК 
контролери зазначили: у графах 8 та/або 9 
податкової накладної вказується загальна 
вартість/загальна частина вартості 
товару/послуги/необоротного активу, на яку 
нараховуються компенсуючі ПДВ-
зобов’язання відповідно до п.198.5 ПКУ 
залежно від розміру ставки (20% чи 7%), 
яка нарахована під час їх придбання. 

Як заповнити Додаток 2 до декларації з 
ПДВ на підставі податкового 
повідомлення-рішення 

На окремі моменти заповнення 
Додатка 2 до декларації з ПДВ контролери 
звернули увагу в ІПК ГУ ДФС у Полтавській 
області від 11.10.2017р. №2205/ІПК/16-31-
12-01-34 

Так, у роз’ясненні контролери 
вказали: 

- під час формування від’ємного 
значення на підставі податкового 

повідомлення-рішення, яким збільшено 
залишок від’ємного значення, у графі 2 
таблиці 1 Додатка 2 ПДВ-декларації 
зазначаються місяць і рік, у якому складено 
податкове повідомлення-рішення; 

- під час заповнення Додатка 2 до 
декларації з ПДВ доцільно застосовувати 
принцип хронології формування від’ємного 
значення, згідно з яким податкові 
зобов’язання поточного (звітного) періоду 
зменшуються на суму податкового кредиту 
у хронологічному порядку його виникнення 
— від найдавнішого до найновішого. 

ПДВ-зобов’язання декларуємо навіть у 
випадку коли ПН незареєстрована в 
ЄРПН 

До податкової декларації з ПДВ 
уносяться дані податкового обліку платника 
окремо за кожен звітний (податковий) 
період без наростаючого підсумку. При 
цьому дані, наведені в податковій звітності, 
мають відповідати даним бухгалтерського 
та податкового обліку платника. 

У декларації з ПДВ платник податку 
має зазначати обсяги операцій із 
постачання товарів/послуг, що фактично 
здійснювалися ним за відповідний звітний 
(податковий) період. Своєю чергою, 
неважливо, чи були зареєстровані в ЄРПН 
податкові накладні/розрахунки коригування 
за такими операціями, чи ні. На 
декларування ПДВ-зобов’язань також не 
впливають помилки в зареєстрованих у 
ЄРПН податкових накладних/розрахунках 
коригування. 

Такий висновок зробила ДФСУ в ІПК 
від 11.10.2017р. №2213/6/99-99-15-03-02-
15/ІПК. 

Подаємо «розблокувальну» Таблицю  

Із 13 жовтня 2017 року набрали 
чинності зміни щодо форми та порядку 
подання Таблиці даних платника податку 
(далі — Таблиця) — наказ Мінфіну від 
18.09.2017 р. № 776 (далі — Наказ № 776). 

Головні зміни полягають ось у чому: 

- платник податків має право подати 
Таблицю без наявності факту зупинення 
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реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в ЄРПН; 

- до Таблиці подається пояснення 
платника податків, у якому зазначається 
специфіка господарської діяльності, що має 
незмінний характер, з можливим 
посиланням на податкову й іншу звітності 
платника податків; 

- інформація з Таблиці 
розглядається ДФС протягом 5-ти робочих 
днів, що настають за днем її отримання; 

- інформація з Таблиці враховується 
автоматично системою Моніторингу, якщо 
така інформація подається 
сільгоспвиробниками, яких унесено до 
Реєстру отримувачів бюджетної дотації, 
та/або сільгосппідприємствами, що на 
31.12.2016 застосовували спеціальний 
режим оподаткування згідно зі ст.209 ПКУ 
(у редакції, що діяла на 31.12.2016) і мають 
власну чи орендовану земельну ділянку 
загальною площею понад 200 га включно 
станом на 01.01.2017, що задекларована 
до 20.02.2017, і в яких за період із 
01.01.2017 не було одночасної зміни 
засновника та керівника. При цьому 
Таблиця має містити коди згідно з УКТ ЗЕД 
постачання (виготовлення) груп товарів, 
визначених Наказом № 776. 

ДФС уже забезпечено приймання 
Таблиці за формою (J/F1312301) без 
наявності факту зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку 
коригування в ЄРПН. При цьому приймання 
ДФС Таблиці за формою (J/F1312302) без 
наявності факту зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку 
коригування в ЄРПН здійснюватиметься, 
починаючи з 23 жовтня 2017 року. 

ДФС про правильне сканування 
«розблокувальних» документів 

На офіційному веб-сайті ГУ ДФС у 
Запорізькій області вказано, що якщо 
реєстрація податкової накладної в ЄРПН 
призупинена, платник ПДВ має право 
подати протягом 365 к.дн., що настають за 
датою виникнення податкового 
зобов’язання, пояснення та копії 

документів, зазначені в пп. «в» пп. 201.16.1 
ПКУ. 

Для підтвердження реальності 
здійснення операції пояснення надаються 
лише в електронному вигляді у формі 
Повідомлення щодо подання документів 
про підтвердження реальності здійснення 
операцій за відмовленими ПН/РК. До такого 
Повідомлення додаються копії документів у 
вигляді окремих додатків у форматі PDF 
(розмір кожного додатка не повинен 
перевищувати 2 МБ). 

Крім того, аби Комісія ДФС мала 
можливість переглядати скановані копії 
документів без перешкод, запорізькі 
фіскали рекомендують установлювати 
роздільну здатність сканування документів 
скануючого пристрою на рівні, який 
забезпечить розмір файлу сканованої копії 
не менш ніж 100 КБ. 

Чи показувати в ПДВ-декларації 
помилкові податкові накладні? 

У разі помилкового складання 
податкових накладних за операцією з 
постачання товарів/послуг (складання двох 
або більше податкових накладних на одну 
операцію з постачання товарів/послуг) і 
реєстрації їх у ЄРПН платник податку з 
метою виправлення допущеної помилки 
має право згідно з п. 192.1 ПКУ скласти 
розрахунки коригування до таких 
помилкових податкових накладних. Такі 
розрахунки коригування підлягають 
реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) 
товарів/послуг із дотриманням визначених 
строків реєстрації. 

При цьому в податковій декларації з 
ПДВ платник податку має зазначати дані, 
указані в складеній на підставі первинних 
документів податковій накладній. Тому 
обсяги постачання товарів/послуг і суми 
ПДВ, зазначені в помилкових податкових 
накладних і розрахунках коригування до 
них, не підлягають відображенню в 
податковій декларації з ПДВ (див. ІПК 
ДФСУ від 03.10.2017р. №2096/6/99-99-15-
03-02-15/ІПК). 
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Оновили «розблокувальну» Таблицю - 
для сільгоспвиробників 

Для сільськогосподарських 
товаровиробників Таблицю даних платника 
податку (далі — Таблиця), яка подається в 
разі блокування податкових 
накладних/розрахунків коригування, 
доповнили новими полями, а саме: 

- «Сільськогосподарський 
товаровиробник, що до 01 січня 2017 року 
застосовував спеціальний режим 
оподаткування відповідно до статті 209 
Податкового кодексу України»; 

- «Сільськогосподарський 
товаровиробник, внесений до Реєстру 
отримувачів бюджетної дотації». 

Відповідні зміни затвердив Мінфін у 
наказі «Про затвердження Змін до 
Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх 
для зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних» 
від 18.09.2017 р. № 776. 

Окрім того, цей наказ передбачає: 

- запровадження строку для 
розгляду ДФС інформації в Таблиці — 5 
робочих днів, що настають за днем її 
отримання; 

- подання Таблиці разом із 
поясненням платника податків, у якому 
зазначається специфіка господарської 
діяльності, що має незмінний характер, із 
можливим посиланням на податкову й іншу 
звітність платника податку; 

- автоматичне врахування Таблиці 
системою Моніторингу, якщо така 
інформація подається платниками-
сільгоспвиробниками, що внесені до 
Реєстру отримувачів бюджетної дотації 
відповідно до Закону України «Про 
державну підтримку сільського 
господарства України», та/або 
сільськогосподарськими підприємствами, 
що на 31.12.2016 застосовували 
спецрежим оподаткування відповідно до ст. 
209 (у редакції, що діяла на 31.12.2016) і 
мають власну чи орендовану земельну 
ділянку загальною площею понад 200 га 
включно станом на 01.01.2017, що 

задекларована до 20.02.2017, і в яких за 
період із 01.01.2017 не було одночасної 
зміни засновника й керівника, та в якій 
зазначено коди згідно з УКТ ЗЕД 
постачання (виготовлення) таких груп 
товарів: 

01 Живі тварини; 

03 Риба і ракоподібні, молюски та 
інші водяні безхребетні; 

04 Молоко та молочні продукти; 
яйця птиці; натуральний мед; їстівні 
продукти тваринного походження, в іншому 
місці не зазначені; 

07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди 
і бульби; 

08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки 
цитрусових або динь; 

10 Зернові культури; 

12 Насіння і плоди олійних рослин; 
інше насіння, плоди та зерна; технічні або 
лікарські рослини; солома і фураж. 

Семінари через Інтернет: як визначити 
місце постачання послуги для ПДВ 

Якщо постачання послуг у сфері 
культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, 
розваг або інших подібних послуг, 
включаючи послуги організаторів діяльності 
в зазначених сферах і послуги, що 
надаються для влаштування платних 
виставок, конференцій, навчальних 
семінарів й інших подібних заходів, 
здійснюється на митній території України, 
то такі послуги підлягають оподаткуванню 
на загальних підставах за ставкою 20%. У 
разі постачання цих послуг за межами 
митної території України — такі послуги не 
підпадають під об’єкт оподаткування. 

Тому тут важливо правильно 
визначити місце постачання цих послуг. 

Отже, з метою визначення місця 
постачання зазначених послуг, якщо 
фактично такі послуги надаються за 
допомогою Інтернету в режимі реального 
часу, ДФС пропонує правильно 
класифікувати саму послугу (див. 
рекомендації ДФС в роз’ясненні у 
підкатегорії 101.05 ЗІР ДФСУ). 



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 

 

 
  

  

  13 
 

Огляд 

законодавства та 

судової практики 

Жовтень 2017р. 

Для цього можна скористатися, 
зокрема, Поясненнями до позицій 
Класифікації видів економічної діяльності 
(КВЕД-2010), затвердженими наказом 
Державного комітету статистики України від 
23.12.2011 р. № 396, або звернутися до 
Державної служби статистики України. 

ПДФО  

Медогляди та вакцинація працівників за 
кошт роботодавця 

До оподатковуваного доходу 
платника податку не включаються витрати 
роботодавця на обов’язковий 
профілактичний огляд працівника згідно із 
Законом України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 
1645-ІІІ (далі — Закон № 1645) і на 
вакцинацію працівника, спрямовану на 
профілактику захворювань у період загрози 
епідемій, відповідно до Закону України 
«Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» від 
24.02.1994 р. № 4004-ХІІ за наявності 
відповідних підтвердних документів, окрім 
витрат, що компенсуються виплатами з 
фонду загальнообов’язкового державного 
соціального медичного страхування (пп. 
165.1.19 ПКУ). 

Обов’язкові попередні (до прийняття 
на роботу) і періодичні профілактичні 
медичні огляди працівників окремих 
професій, виробництв й організацій, 
діяльність яких пов’язана з 
обслуговуванням населення та може 
призвести до поширення інфекційних 
хвороб, проводяться за кошт роботодавців 
у порядку, установленому законодавством. 

Отже, не включаються до загального 
місячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку — працівника 
витрати роботодавця на обов’язковий 
попередній (до прийняття на роботу) 
профілактичний огляд такого платника 
згідно із Законом №1645 у разі дотримання 
вимог пп.165.1.19 ПКУ (див. ІПК ДФС від 
27.09.2017р. №2056/6/99-99-13-02-03-
15/ІПК). 

Шведський стіл для працівників  

ІПК ДФС від 13.10.2017р. 
№2233/6/99-99-15-01-01-15/ІПК, вказано, 
що до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку 
включається дохід, отриманий платником 
податку як додаткове благо у вигляді 
вартості, зокрема, харчування, безоплатно 
отриманого платником податку, крім 
випадків, визначених ПКУ для 
оподаткування прибутку підприємств (пп. 
«б» пп. 164.2.17 ПКУ). 

Спеціалісти  ДФС, посилаючись на 
пп.70.12.1 ПКУ, нагадали: реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 
(далі — РНОКПП) використовується, 
зокрема, під час виплати доходів, з яких 
утримуються податки згідно із 
законодавством України. Фізична особа 
зобов’язана надавати інформацію про 
РНОКПП юрособам, що виплачують їй 
доходи. 

Тим самим контролери натякнули: 
якщо мовиться про харчування працівників, 
то про жодне невизначене коло осіб, яке 
унеможливлює визначення 
оподатковуваного доходу, у цьому випадку 
не йдеться. Усі особи ідентифіковані, адже 
це працівники підприємства, — отже, 
вартість харчування обкладається ПДФО і 
ВЗ відповідно до пп. «б» пп.164.2.17 ПКУ. 

Важливо зазначити: надаючи таке 
роз’яснення у частині ПДФО, контролери не 
використали поняття «шведський стіл». 
Водночас коли фахівці ДФС у цьому ж листі 
пояснювали особливості обкладення ПДВ, 
мовилося саме про шведський стіл. 

Раніше, зокрема в листі ДФС від 
23.11.2016р. №25308/6/99-99-13-02-03-15, 
контролери наголошували: якщо 
роботодавцем організовується для 
працівників безкоштовне харчування за 
принципом «шведського столу», коли 
неможливо визначити кількість спожитих 
продуктів кожною окремою особою, тобто 
отриманий дохід у вигляді додаткового 
блага не може бути персоніфікований, то 
вартість такого харчування не може 
розглядатися як об’єкт оподаткування. 
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Тож, потрібно бути готовим довести 
неможливість визначення кількості 
спожитих продуктів. 

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

На скільки оштрафують за затримку 
виплати зарплати менш ніж місяць 

За порушення встановлених строків 
виплати зарплати працівникам, інших 
виплат, передбачених законодавством про 
працю, більш як за місяць, виплату їх не в 
повному обсязі роботодавці несуть 
відповідальність у вигляді штрафу в 3-
кратному розмірі мінімальної зарплати, 
установленої законом на момент 
виявлення порушення (абз. 3 ч.2 ст.265 
КЗпП). 

Держпраці в листі від 21.08.2017р. 
№ 8692/3/4.3-ДП-17 зазначило, що якщо 
строки виплати працівникам зарплати чи 
інших виплат, передбачених 
законодавством про працю, порушено 
строком менш ніж місяць, тоді 
застосовується штраф у розмірі однієї 
мінімальної зарплати, який передбачено 
абз. 8 ч.2 ст.265 КЗпП. 

Також зазначається, що за такі види 
правопорушень не передбачено 
застосування відповідальності у вигляді 
штрафу за кожного працівника, стосовно 
якого виявлено порушення. 

Отримання дозволу на працю іноземців 
та вимогу про розмір їх зарплати 

З 27.09.2017р. набрав чинності 
Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
усунення бар’єрів для залучення іноземних 
інвестицій» від 23.05.2017р. №2058-VIII, 
який доповнив статтею 421 Закон України 
«Про зайнятість населення» (далі — 
Закон). 

Згідно із ч.3 ст.421 Закону, 
роботодавець може отримати дозвіл на 
застосування праці іноземців й осіб без 
громадянства за умови виплати заробітної 
плати в розмірі не менш ніж: 

1) 5 мінімальних заробітних плат — 
іноземним найманим працівникам у 
громадських об’єднаннях, благодійних 
організаціях і навчальних закладах; 

2) 10 мінімальних заробітних плат — 
для всіх інших категорій найманих 
працівників. 

У листі Мінсоцполітики від 
18.09.2017р. №2413/0/101-17 зазначено: 
вимоги щодо розміру зарплати згідно із ч. 3 
ст.421 Закону розповсюджуються на 
роботодавців, які отримують дозвіл на 
застосування праці іноземця вперше або 
після розірвання попереднього трудового 
договору (контракту) та укладання нового 
трудового договору (контракту) відповідно 
до отриманого дозволу, а також у разі 
продовження дії дозволу на застосування 
праці іноземного працівника. 

Окрім того, указується, що для 
продовження дії дозволу подаються також і 
документи, у яких відбулися зміни (п. 3 ч. 3 
ст.422 Закону). Тож подання копії трудового 
договору (контракту) із зазначенням 
відповідної оплати праці іноземного 
працівника є обов’язковим. 

Чи може Держпраці оштрафувати за 
результатами консультативного 
відвідування 

За письмовою заявою роботодавця 
інспектори праці можуть проводити аналіз 
стану дотримання законодавства про 
працю та надавати рекомендації щодо його 
застосування. За результатами 
проведеного аналізу складається довідка. 
Це передбачено п. 31 Порядку здійснення 
державного нагляду за додержанням 
законодавства про працю, затвердженого 
постановою КМУ від 26.04.2017р. №295 
(далі — Порядок № 295). 

Та от Держпраці в листі від 
16.08.2017р. №8453/4.1-ДП-17 наголосило: 
Порядком №295 не передбачено 
застосування заходів впливу у зв’язку з 
порушенням законодавства про працю 
після проведення аналізу стану 
додержання законодавства про працю та 
складання довідки. 
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Заходи із притягнення до 
відповідальності винної в допущенні 
порушень посадової особи вживаються 
відповідно до п.27 Порядку №295 за 
наявності порушень вимог законодавства 
про працю, зафіксованих актом 
інспекційного відвідування або актом 
невиїзного інспектування, після розгляду 
зауважень об’єкта відвідування (у разі їх 
надходження) і проведення аналізу 
матеріалів інспекційного відвідування чи 
невиїзного інспектування. 

ІНШЕ 

Із 27 жовтня облікову ставку підвищено 

Правління НБУ прийняло рішення 
підвищити облікову ставку до 13.5% річних 
із 27.10.2017р. Про це повідомляється на 
сайті регулятора. 

Підвищення облікової ставки 
затверджено Рішенням Правління НБУ від 
26.10.2017р. №688-рш. 

Нагадаємо:  до 27.10.2017 облікова 
ставка сягала 12,5% річних. 

Валютні операції без печатки 

Нацбанк продовжує спрощувати 
умови роботи для бізнесу та банків 
відповідно до вимог Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо використання печаток 
юридичними особами та фізичними 
особами — підприємцями» від 23.03.2017р. 
№1982-VIII. Із цією метою вносяться зміни 
до низки нормативно-правових актів НБУ. 

Відтепер клієнти вповноважених 
банків, які мають намір здійснити валютну 
операцію, зможуть не засвідчувати 
печатками документи, які подаються для 
проведення цих операцій. Також не 
вимагатиметься засвідчення печатками 
документів, що подаються до НБУ. Окрім 
цього, у низці випадків скасовано вимогу 
щодо нотаріального засвідчення для 
оригіналів або копій документів, що 
стосуються проведення валютних операцій. 
Водночас нотаріальне погодження 

перекладу договорів й інших документів, 
що подаються банками та їх клієнтами до 
НБУ, лишається обов’язковим. 

Перелічені норми передбачено 
постановою «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Національного 
банку України» від 10.10.2017р. №102, які 
вже з 13 жовтня 2017 року набрали 
чинності. 

Сплата транспортного податку з авто, 
що передано у фінлізинг 

ГУ ДФС у Житомирській області в 
себе на сайті зазначило, що у разі 
передання легкового автомобіля у 
фінансовий лізинг (оренду) передається 
право користування, а не право власності, 
тому платником транспортного податку 
щодо транспортних засобів, 
зареєстрованих в Україні згідно із чинним 
законодавством, є орендодавець 
(юридична чи фізична особа — власник 
транспортного засобу). При цьому 
декларація подається за місцем реєстрації 
об’єкта оподаткування протягом місяця з 
дня виникнення права власності на такий 
об’єкт, а сплата транспортного податку 
здійснюється з місяця, у якому виникло 
право власності на цей об’єкт. 

Нацкомісія із цінних паперів прийматиме 
документи без печатки 

Нацкомісія із цінних паперів та 
фондового ринку внесла зміни до низки 
нормативних актів, урегулювавши питання 
застосування печаток. 

Так, відтепер не доведеться 
засвідчувати документи під час їх подання 
до НКЦПФР аудиторським фірмам та 
небанківським фінансовим групам. 

Крім того, печатка більше не буде 
обов’язковим реквізитом аудиторського 
висновку, який подається до НКЦПФР. 

Зміни до деяких нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку щодо 
використання печатки внесено рішенням 
НКЦПФР від 05.09.2017р. №656, яке 
набере чинності після опублікування. 
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Чи вправі підприємство, яке веде 
електронний документообіг, надавати 
податківцям скан-копії документів 

Платники податків, які здійснюють 
ведення документів з обліку доходів, витрат 
й інших показників, пов’язаних із 
визначенням об’єктів оподаткування 
(податкових зобов’язань), первинних 
документів, регістрів бухобліку, 
фінзвітності, інших документів, пов’язаних з 
обчисленням і сплатою податків та зборів, 
в електронному вигляді, зобов’язані під час 
проведення перевірок надати посадовим 
особам контролюючого органу на їх запит 
такі документи в електронному вигляді. 

Стосовно питання надання великими 
платниками податків під час проведення 
документальних планових (позапланових) 
виїзних перевірок, які проводяться в 
приміщенні платника, сканованих 
документів первинного бухобліку, 
складених на паперових носіях, то такі 
документи не вважаються документами в 
електронному вигляді відповідно до Закону 
України «Про електронні документи та 
електронний документообіг» від 
22.05.2003р. № 851-IV та Закону України 
«Про електронний цифровий підпис» від 
22.05.2003р. №852-IV, а є їх копіями. 

Таку відповідь надала ДФС в ІПК від 
03.10.2017р. №2112/6/99-99-14-03-03-
15/ІПК щодо обов’язку надання під час 
проведення документальних планових 
(позапланових) виїзних перевірок 
документів й інформації в електронному 
вигляді, у т.ч. сканованих копій документів, 
створених на паперових носіях. 

Оновлено Порядок надіслання ППР 
платникам податків 

Із 20 вересня 2017 року набрали 
чинності зміни до Порядку надіслання 
контролюючими органами податкових 
повідомлень-рішень платникам податків, 
затвердженого наказом Мінфіну від 
28.12.2015р. №1204. Фіскали 
прокоментували зміни та звернули увагу 
платників податків на таке: 

1. Документ підписується керівником 
ДФС (його заступником або вповноваженою 

особою) — за наслідками податкового 
контролю (п.86.8 ПКУ) та митного контролю 
(п.12 МКУ). 

2. Податкові повідомлення-рішення 
можуть складатися та надсилатися в 
електронній формі з дотриманням вимог з 
ЕЦП (п.42.4 ПКУ). Проте слід звернути 
увагу, що фактичне виконання цієї норми 
буде можливим після внесення змін до 
відповідного програмного забезпечення та 
впровадження електронного кабінету 
платника. 

3. Усі форми податкових 
повідомлень-рішень викладено в новій 
редакції у зв’язку з удосконаленням їх 
структури та заміною в них приміток щодо 
вручення, оскарження, наслідків 
невиконання податкових повідомлень-
рішень, нарахування пені тощо. 

4. Податкові повідомлення-рішення 
форми «Н» (додаток 13) та «ПН» (додаток 
14) доповнені новими нормами. 

5. Податкове повідомлення-рішення 
форми «Р» (додаток 2) доповнено графою 
щодо нарахування за наслідками перевірок 
сум пені відповідно до ПКУ (окрім пені, 
передбаченої ст.129 ПКУ). 

ДФСУ в листі від 06.09.2017р. 
№23766/7/99-99-14-03-03-17 звернули 
увагу, що починаючи з дати набрання 
чинності Наказом №658 податкові 
повідомлення-рішення повинні бути 
складені й надіслані (вручені) платникам 
податків за формами з урахуванням змін. 

При цьому до внесення змін до 
програмного забезпечення у частині 
оновлення форм податкових повідомлень-
рішень, до IC «Податковий блок» 
здійснюється лише внесення даних щодо їх 
реєстрації, визначених ними сум 
податкових зобов’язань і штрафних 
(фінансових) санкцій, а також процедури 
узгодження. 

Наказ Мінфіну «Про затвердження 
змін до Порядку надіслання 
контролюючими органами податкових 
повідомлень-рішень платникам податків» 
затверджено 21 липня 2017 року за №658. 



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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СУДОВА ПРАКТИКА 

Середній заробіток поновленому 
працівнику не зменшують на суму 
допомоги по безробіттю 

В Постанові ВСУ від 21.09.2017р. 
№6-2597цс16 вказано, що при винесенні 
рішення про поновлення на роботі орган, 
який розглядає трудовий спір, одночасно 
приймає рішення про виплату працівникові 
середнього заробітку за час вимушеного 
прогулу або різниці в заробітку за час 
виконання нижчеоплачуваної роботи, але 
не більш як за один рік. 

Виплата середнього заробітку 
проводиться за весь час вимушеного 
прогулу, оскільки законодавством не 
передбачено жодних підстав для його 
зменшення. 

Указана правова позиція міститься 
також в постанові Верховного Суду України 
від 25.05.2016р. №6-511цс16. 

Проте під час попереднього 
розгляду апеляційний суд зменшив розмір 
компенсації за час вимушеного прогулу на 
суму допомоги по безробіттю посилаючись 
на п.32 постанови Пленуму Верховного 
Суду України «Про практику розгляду 
судами трудових спорів» від 06.11.1992р. 
№9, що є помилковим. Викладені в 
Постанові роз’яснення були надані з 
урахуванням вимог законодавства, зокрема 
ч.3 ст.117 КЗпП, яку виключено на підставі 
Закону України «Про внесення змін до 
Кодексу законів про працю України» від 
20.12.2005р. №3248-IV. 
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