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УСІМ! 

Індекс інфляції за лютий 2018 р. – 100,9%  

12 новацій нового Закону про ТОВ 

13.03.2018 року Президент України 
підписав Закон про товариства з обмеженою 
та додатковою відповідальністю. 

Закон визначає правовий статус 
товариств з обмеженою відповідальністю та 
товариств з додатковою відповідальністю, 
порядок їх створення, діяльності та 
припинення, права та обов’язки їх учасників. 

Серед основних змін, виділимо 
наступні: 

1. Знято заборону на формування 
статутного капіталу за рахунок кредитних 
коштів (відкоригували ст.86 ГКУ); 

2. Встановлено механізм звернення 
стягнення на частину корпоративних прав 
учасника ТОВ виконавчою службою; 

3. Права і обов’язки можна буде 
врегулювати корпоративним договором, 
який може стосуватися: 
– виникнення і реалізації права і обов’язку 
купити або продати свою частину 
корпоративних прав; 
– реалізації будь-яких інших прав і 
обов’язків, за винятком встановлення 
обов’язку голосувати згідно з вказівками 
органу управління. 

4. Механізм реалізації переважного права 
учасника купити частку іншого учасника 
отримав більшу конкретизацію і 
можливість альтернативного регулювання 
в статуті товариства. Наприклад таке 
право можна взагалі виключити, 
передбачивши можливість продажу третім 
особам без попередньої пропозиції 
існуючим учасникам. 

5. Реалізація права на вихід з товариства 
для учасника, який володіє більше 50% 
статутного капіталу тепер буде вимагати 
згоди інших учасників. 
При цьому моментом виходу з товариства 
буде не момент подачі заяви про це, а 
момент проведення державної реєстрації 
такого виходу, що безумовно створить 
труднощі для реалізації прав 
міноритарних засновників. 

6. Статут може містити механізм розрахунку 
частки учасника, включаючи навіть 
порядок вибору суб’єкта оціночної 
діяльності. 

7. Учасник з 10% статутного капіталу може 
вимагати проведення аудиту 
господарської діяльності товариства. 

8. Термін внесення учасником вкладу до 
статутного капіталу зменшений з 1 року 
до 6 місяців, проте в статуті можна 
встановити і інший, більш тривалий або 
більш короткий термін. При цьому 
встановлено чіткий алгоритм дій, якщо 
учасником не виконано його обов’язок 
щодо формування статутного капіталу, 
який передбачає, як альтернативи, 
виключення учасника, зменшення 
статутного капіталу, розподіл частини між 
іншими учасниками або ліквідація 
товариства. 

9. З’явилася можливість створити наглядову 
раду, яка контролюватиме діяльність 
директора в проміжках між загальними 
зборами. 

10. Базовим періодом для виплати дивідендів 
тепер є календарний 
квартал. Встановлюються випадки, в яких 
виплата дивідендів заборонена 
(наприклад, майна недостатньо для 
розрахунку з кредиторами). 

11. Якщо на загальних зборах були присутні 
всі учасники, які не заперечували проти 
порядку денного, будь-які порушення 
процедури скликання зборів не мають 
значення. Крім цього, проведення 
загальних зборів буде можливо в режимі 
відеоконференції, що відображається в 
протоколі. Також можливо заочне 
голосування, при якому підпис учасника 
підтверджується нотаріально або ж 
голосування шляхом письмового 
опитування, при якому учасники 
обмінюються листами. 
У разі, якщо у ТОВ лише один учасник, 
протокол не ведеться, а всі його рішення 
оформляються письмовим рішенням. 

12. Посадові особи товариства зобов’язані 
при вступі на посаду подати список 
пов’язаних з ними осіб, повідомляти про 
зміни в ньому, не допускати конфлікту 
інтересів між своїми приватними 
інтересами і інтересами 

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1034663.html
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товариства. Також протягом заняття 
посади в товаристві заборонено 
розголошувати інформацію, яка стала 
відома у зв’язку з виконанням своїх 
посадових обов’язків. Порушення даних 
норм є підставою для розірвання 
контракту без виплати компенсації. 

Цей Закон набере чинності 17 
червня (через три місяці з дня 
опублікування). Через рік почне діяти частина 
друга ст.23 Закону – стосовно виключення 
померлого (припиненого) учасника, що має 
більше 50%, якщо спадкоємці не подали 
заяву про вступ до товариства. 

У зв’язку з прийняттям цього Закону, 
визнано таким, що втратив чинність, Закон 
України «Про господарські товариства» у 
частині, що стосується товариств з 
обмеженою відповідальністю та товариств 
з додатковою відповідальністю. 

Крім цього, ТОВ і товариства з 
додатковою відповідальністю звільняються 
від сплати адміністративного збору за 
реєстрацію змін до статуту у зв'язку з 
приведенням його у відповідність з цим 
Законом до 17 червня 2019 року. 

Закон України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю» 

від 06.02.2018р. № 2275-VIII 

Із 1 липня запрацюють правила 
заокруглення в чеках 

Із 1 липня 2018 року Нацбанк 
припиняє додатковий випуск у готівковий обіг 
монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок (далі – 
монети дрібних номіналів). 

Водночас НБУ не вилучатиме з обігу 
монети дрібних номіналів. Вони і надалі 
перебуватимуть в обігу та 
використовуватимуться як засіб платежу 
(грошова одиниця України – гривня і надалі 
дорівнюватиме 100 копійкам). Разом з тим з 1 
липня 2018 року додатково готівковий обіг не 
поповнюватиметься зазначеними номіналами 
монет. 

Саме тому, із 1 липня 2018 року, у 
випадку відсутності монет номіналами 1, 2, 5 і 
25 копійок підприємства торгівлі та сфери 
послуг проводитимуть заокруглення 
загальних у чеку сум розрахунків готівкою та 

загальних сум розрахунків в акті про видачу 
коштів чи іншому документі, що 
оформляється під час повернення коштів у 
разі повернення товару, за такими 
математичними правилами: 

1) сума, що закінчується від 1 до 4 
копійок, заокруглюється в бік зменшення до 
найближчої суми, яка закінчується на 0 
копійок; 

2) сума, що закінчується від 5 до 9 
копійок, заокруглюється в бік збільшення до 
найближчої суми, яка закінчується на 0 
копійок. 

За  наявності в покупця монет дрібних 
номіналів він і надалі може ними 
розраховуватися, а в разі наявності таких 
монет у продавця, він може видати покупцеві 
решту цими номіналами. 

При цьому, заокруглення не 
здійснюватиметься під час 
безготівкових розрахунків. 

У свою чергу підприємства торгівлі 
та сфери послуг, що застосовують 
реєстратори розрахункових операцій, під 
час проведення готівкових розрахунків 
мають зазначати в чеках загальні суми до 
заокруглення та після заокруглення. 
Заокруглення не є знижкою або надбавкою, 
рекламою або стимулюванням продажу 
товарів (робіт, послуг) у значенні цих 
термінів, визначених законодавством 
України. 

Монети дрібних номіналів 
перебуватимуть в обігу до прийняття 
Правлінням Нацбанку окремого рішення про 
їх вилучення. 

Тобто, населення і надалі зможе 
використовувати розмінні монети дрібних 
номіналів, а торговельна мережа – 
встановлювати маркетингові ціни, які 
закінчуються на 99 коп. 

Постанова Правління НБУ від15.03.2018р. 
№ 25. Набирає чинності з 01.07.2018р. 
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ЗМІНИ ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Із переліку низькоподаткових юрисдикцій 
виключено 5 країн 

Із переліку низькоподаткових 
юрисдикцій (Перелік №1045 від 27.12.2017р.) 
виключено: 

 Грузію; 

 Республіку Естонія; 

 Латвійську Республіку; 

 Республіку Мальта; 

 Угорщину. 

Постанова КМУ від 31.01.2018р. №108. 

Оновлено довідники податкових пільг 

ДФС оприлюднила нові Довідник № 86/1 
податкових пільг, що є втратами доходів 
бюджету та Довідник № 86/2 інших податкових 
пільг станом на 001.01.2018 року. 

Довідник № 86/1 податкових пільг, що є 
втратами доходів бюджету станом на 
01.01.2018 р. 

Довідник № 86/2 інших податкових пільг 
станом на 01.01.2018 р. 

Зазначені довідники необхідні для 
заповнення Звіту про суми податкових пільг 
(додаток до постанови КМУ від 27.12.2010р. 
№1233). 

Внесено зміни до Положення про 
реєстрацію платників ПДВ 

1. У новій редакції викладено 
повноваження контролюючих органів. 
Передбачено, що контролюючі органи в 
областях та місті Києві, міжрегіональні 
територіальні органи забезпечують 
організацію роботи з реєстрації та обліку 
платників ПДВ, що перебувають на їх 
території. 

2. Урегульовано питання реєстрації 
платником ПДВ юрособи, утвореної в 
результаті перетворення, а саме: якщо 
юридична особа, утворена в результаті 
перетворення, не подала до контролюючого 
органу протягом 10 робочих днів, що 
настають за датою завершення 
перетворення, заяви для реєстрації або 
перереєстрації у порядку, передбаченому 
цим Положенням, контролюючий орган після 

спливу цього строку приймає рішення про 
анулювання реєстрації юридичної особи, 
припиненої в результаті перетворення.  

3.  Положення доповнено нормою, 
якою передбачено, що рішення про 
анулювання реєстрації платника ПДВ може 
прийматись не тільки керівником, але 
і заступником керівника або уповноваженою 
особою контролюючого органу. 

4. Унесено зміни в додатки до 
Положення:   

- додаток 5 - Рішення про анулювання 
реєстрації платника податку на додану 
вартість (Форма № 6-РПДВ) 

- додаток 7 - Рішення про анулювання 
реєстрації платників податку на додану 
вартість (Форма № 7-РПДВ)  

- додаток 9 - Рішення про виключення 
сільськогосподарського підприємства з 
реєстру суб'єктів спеціального режиму 
оподаткування (Форма № 6-РРС) 

Наказ Мінфіну від 16.01.2018р. №17. 
Набере чинності з дня його офіційного 

опублікування.  

Кабмін визначив механізм блокування 
податкових накладних 

Кабмін затвердив Порядки: 

- зупинення реєстрації податкової 
накладної / розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових накладних; 

- роботи комісій, які приймають рішення про 
реєстрацію податкової накладної / 
розрахунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних або відмову 
в такій реєстрації; 

- розгляду скарг на рішення комісій, які 
приймають рішення про реєстрацію 
податкової накладної / розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних або відмову в такій 
реєстрації. 

Мінфін повідомляє, що Постанова 
передбачає наступні зміни: 

 Для зменшення випадків зупинки 
реєстрації податкових накладних 
встановлено два незалежні один від 
одного «відсікаючі критерії»:  3% 
податкового навантаження від загального 
обороту та обсяг  постачань за місяць 

http://www.minfin.gov.ua/news/view/na-uriadovomu-portali-opublikovano-postanovu-shchodo-podalshoi-roboty-systemy-ryzykiv-z-pdv?category=novini-ta-media#sel=
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менше 500 тис.грн (тобто, ця сума 
максимальна); Якщо підприємство 
відповідає бодай одному з них, реєстрація 
складених ним податкових накладних 
блокуватися не буде. 

 Для малого та середнього бізнесу 
запроваджуються показники позитивної 
податкової історії. Податкові накладні з 
ризиковою операцією по платниках з 
позитивною податковою історією 
зупинятися не будуть.  

 Запроваджується електронний реєстр 
зупинених податкових накладних, в якому 
платник в онлайн режимі зможе знайти 
інформацію щодо розгляду та статусу 
зупинених податкових накладних. 
Передбачається, що це рішення зробить 
процес прозорішим. 

 Для оперативності розгляду пояснень та 
документів передбачається створення 
комісій на регіональному та центральному 
рівні. Прийняті рішення комісій 
регіонального та центрального рівнів 
набувають чинності після реєстрації їх в 
електронному Реєстрі зупинених 
податкових накладних. 

 Якщо рішення Комісій не зареєстровані 
протягом семи робочих днів, зупинена 
податкова накладна/ розрахунок 
коригування реєструється в 
автоматичному режимі. 

 Допрацьовано форму рішення про 
відмову в реєстрації. Зокрема, в рішенні 
буде зазначатися чітка вмотивована 
підстава відмови. У випадку ненадання 
та/або надання документів, які складені з 
порушенням законодавства, у формі буде 
зазначатися конкретний документ, якого 
це стосується. 

 Врегульовується питання реєстрації 
ПН/РК для платників, по яких до 
01.12.2017 року було зупинено ПН/РК та 
не подано пояснень та документів. 

Постанова КМУ від 21.02.2018р. №117  

 

 

 

 

 

 

Позитивна податкова історія: як уникнути 
блокування ПН 

На вимогу постанови КМУ від 
21.02.2018р. №117, ДФСУ 
затвердила Перелік показників та 
коефіціентів, що визначають позитивну 
податкову історію платника податку.   

Розрахунок критеріїв для 
визначення позитивної податкової історії 
платника податків здійснюеться 
відповідно до показників та коефіціентів: 

• обсяг постачання, зазначений 
платником податку в ПН/РК в поточному 
місяці, з урахуванням поданої на реестрацію 
в Реестрі ПН/РК не перевищуе 150 тисяч 
гривень на одного покупця-платника податку; 

• обсяг постачання, зазначений 
платником податку в ПН/РК, які не підлягають 
наданню отримувачу (покупцю), 
зареестрованих у Реестрі, за останні 6 
місяців становить більше 50 % загального 
обсягу постачання товарів/послуг 

• товари/послуги, що постачаються 
(виготовляються) платником податку, а саме 
придбання і постачання одного товару чи 
послуги, зазначеного у ПН/РК, 
зареестрованих в Реестрі, складає більше 
50% від загальної суми постачання 
товарів/послуг, зазначеної платником податку 
в податкових накладних/розрахунках 
коригування, зареестрованих в Реестрі за 
останні 6 місяців; 

• платник податку здійснює на 
постійній основі, протягом будь-яких чотирьох 
звітних місяців з останніх шести, реестрацію 
ПН/РК на постачання товарів/послуг з одними 
і тим же кодом товару/послуги згідно з УКТ 
ЗЕД/ДКПП та по яким обсяг постачання 
становить 20 % від загального такого обсягу 
постачання; 

• залишкова вартість основник засобів 
для платників податку на прибуток складає 
більше 1 млн. грн. 

• наявність власних (право 
власності/користування) орендованих 
земельних ділянок становить понад 200 га 
включно або наявність орендованих 
земельних ділянок комунальної та/або 
державної власності площею не менше 0,5 га 
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(станом на 01.01.2018 р.), що задекларовані 
до 20.02.2018 р.; 

• сплата ЄСВ на одного працюючого 
перевищуе суму ЕСВ з мінімальної 
заробітньої платні в 1,5 раз за останні 12 
місяців при умові, що з 01.01.2017 року 
керівник та/або засновник не змінювались; 

• загапьна сума сплачених у 
попередньому звітному році сум ЄСВ та 
податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої 
при ввезенні товарів на митну 
територію України) платником податку та його 
відокремленими підрозділами, якими подано 
податкову накладну / розрахунок коригування 
на реєстрацію в Реестрі, становить більше 5 
мільйонів гривень. 

Президент підписав Закон щодо 
створення Кредитного реєстру НБУ 

З метою зменшення рівня кредитного 
ризику, забезпечення безпеки банківських 
операцій, підвищення надійності й 
стабільності банківської системи, захисту 
інтересів вкладників та інших кредиторів 
банку Законом, зокрема, передбачається 
створення та ведення Національним банком 
України Кредитного реєстру – інформаційної 
системи, що забезпечує збирання, 
накопичення, зберігання, зміну, використання, 
поширення (надання) інформації про кредитні 
операції банків та про стан виконання 
зобов’язань за такими операціями, аналіз та 
кваліфікацію кредитів. 

Також встановлено зобов’язання 
надавати до Кредитного реєстру інформацію: 

- банками щодо боржників, якщо сума 
заборгованості (за основною сумою та 
відсотками) за кредитними операціями 
дорівнює або перевищує 100 розмірів 
мінзарплат (372 300 грн); 

- Фондом гарантування вкладів фізичних 
осіб про кредитні операції банків, щодо 
яких НБУ прийнято рішення про 
віднесення їх до категорії 
неплатоспроможних або про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію, а також 
інформацію щодо погашення боргу 
позичальника, яка міститься у бюро 
кредитних історій; надання Національним 
банком України права доступу банкам до 

інформації з Кредитного реєстру для 
оцінки кредитного ризику. 

Крім положень щодо обов’язку банків 
подавати до Кредитного реєстру інформацію 
про здійснені ними кредитні операції, 
які вступають в дію з 1 квітня 2018 року; щодо 
інформації, яка подається до Кредитного 
реєстру та доступу до неї – через 6 місяців з 
дня набрання чинності цим Законом, але не 
пізніше 31 грудня 2018 року; щодо 
використання банками інформації з 
Кредитного реєстру для оцінки кредитного 
ризику – з 1 січня 2019 року. 

Закон України від 06.02.2018р. №2277-VІІІ 

Набирає чинності з дня наступного за 
днем його опублікування та вводиться в дію 

через два місяці з дня набрання чинності. 

Скорочено тривалість операційного дня 
для реєстрації ПН 

Операційний день для реєстрації 
податкових накладних триває в робочі дні з 8-
ї до 20-ї години. Технічне обслуговування та 
регламентні роботи, що потребують зупинки 
Реєстру, не проводитимуться протягом 
операційного дня, крім аварійних випадків.  

Якщо 15 число або останній день 
місяця припадають на вихідний, 
святковий або неробочій день, такий день 
вважається операційним днем.  

Крім того уточнено, що у разі 
зупинення реєстрації ПН/РК формується 
квитанція про зупинення реєстрації, яка 
одночасно надсилається постачальнику 
(продавцю) та отримувачу (покупцю) — 
платнику податку.  

Передбачено також, що ПН/РК, 
реєстрацію яких зупинено, 
реєструватиметься у день настання однієї з 
таких подій: 

- прийняття в установленому порядку та 
набрання чинності рішенням про 
реєстрацію податкової накладної та/або 
розрахунку коригування; 

- набрання рішенням суду законної сили 
про реєстрацію податкової накладної 
та/або розрахунку коригування (у разі 
надходження до ДФС відповідного 
рішення); 
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- неприйняття та/або відсутність реєстрації 
в установленому порядку рішення про 
реєстрацію або відмову в реєстрації 
податкової накладної та/або розрахунку 
коригування. 

Постанова КМУ від 21.02.2018р. №204 

Нацбанк дав можливість репатріювати 
дивіденди за всі попередні роки 

Із огляду на сприятливу ситуацію на 
валютному ринку Нацбанк продовжує 
поступове пом’якшення адміністративних 
обмежень, послаблення яких сприятиме 
поліпшенню ділового й інвестиційного клімату 
України та водночас не призведе до 
порушення цінової та фінансової 
стабільності. 

По-перше, Національний банк 
розширив для іноземних інвесторів 
можливість репатріювати дивіденди за 
корпоративними правами та акціями, 
нараховані за 2017 рік. Досі інвесторам 
можна було сплатити за кордон в іноземній 
валюті дивіденди, нараховані лише за період 
до 2016 року включно. При цьому суми таких 
платежів були обмежені встановленими 
лімітами (для дивідендів за 2014-2016 рр. – 
до 5 млн дол. США на місяць, для дивідендів 
за період до 2013 р. включно – не більше 2 
млн дол. США на місяць). 

За результатами опитування клієнтів 
банків щодо їх планів з репатріації дивідендів 
за минулий рік Національний банк оцінив їх 
потенційний попит на валюту на 
міжбанківському ринку та прийняв рішення 
встановити єдиний ліміт на сплату дивідендів 
в іноземній валюті, нарахованих за всі 
попередні роки.  

Відтепер українські компанії 
зможуть сплачувати іноземним 
інвесторам дивіденди в інвалюті на суму 
до 7 млн дол. США на місяць незалежно 
від періоду, за який нараховано ці 
дивіденди. 

Мета такого ліміту – забезпечити 
більш рівномірний попит на валюту з боку 
компаній, які мають намір сплатити дивіденди 
іноземним інвесторам, і мінімізувати його 
вплив на стан міжбанківського валютного 

ринку, а отже, і на цінову та фінансову 
стабільність в цілому. 

По-друге, Нацбанк розширив для 
українського бізнесу можливості достроково 
погашати зовнішні кредити та позики в 
іноземній валюті. 

Відтепер резиденти-позичальники 
зможуть здійснювати дострокове погашення 
таких кредитів і позик в межах щомісячного 
ліміту 2 млн дол. США (для одного 
резидента-позичальника за кредитними 
договорами/договорами позик, що 
обслуговуються в межах одного 
уповноваженого банку). Таке рішення 
Національного банку дасть можливість 
бізнесу більш ефективно управляти власними 
борговими зобов’язаннями перед 
нерезидентами. 

По-третє, Національний банк 
розширив перелік операцій бізнесу, на 
надходження за якими не поширюється 
вимога щодо обов’язкового продажу. 

Відтепер ця вимога, яка з квітня 2017 
року становить 50%, не повинна буде 
застосовуватися до коштів, які компанія-
резидент залучила у формі зовнішніх 
кредитів чи позик для рефінансування свого 
існуючого боргу перед нерезидентами або 
уповноваженими банками за іншими 
кредитами або позиками. Це полегшить для 
українських підприємств, насамперед 
експортерів, рефінансування наявних 
зобов’язань та подальше залучення коштів на 
зовнішніх ринках. 

Постанова Правління НБУ від 
01.03.2018р. №19. Чинна з 03.03.2018р. 

НБУ послабив обмеження на дострокове 
погашення українськими компаніями 
зовнішніх інвалютних кредитів і позик 

 Резиденти-позичальники зможуть 
здійснювати дострокове погашення таких 
кредитів і позик, якщо у її  реалізації (шляхом 
кредитування, страхування, гарантування або 
поручительства) повністю або частково бере 
учать іноземна особа, одним з акціонерів 
якої є іноземна держава або іноземний банк з 
акціонером – іноземною державою. 

Крім цього, Нацбанк продовжує 
розширювати перелік операцій бізнесу, на 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/postanovleniya/kmu/pro-vnesennya-zmin-1036285.html
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надходження за якими не поширюється 
вимога щодо обов’язкового продажу. У 
подальшому компанія-резидент зможе не 
здійснювати обов’язковий продаж коштів, які 
надійшли за кредитом чи позикою, якщо у 
її реалізації (шляхом кредитування, 
страхування, гарантування) повністю або 
частково бере учать іноземна особа, одним з 
акціонерів якої є іноземна держава. При 
цьому даний виняток розповсюджується 
лише на ті випадки, коли зазначена іноземна 
держава має офіційну рейтингову оцінку не 
нижче категорії А, підтверджену в бюлетені 
однієї з провідних світових рейтингових 
компаній (Fitch Ratings, 
Standard&Poor’s, Moody’s). 

Також, для бізнесу спрощено процес 
перерахування інвалюти за кордон  для 
здійснення платежів, пов’язаних із процесами 
судочинства. Резиденти-боржники, які мають 
індивідуальну ліцензію на перерахування 
коштів за кордон, зможуть без обмежень за 
сумою перераховувати за межі України 
валюту на виконання судових 
рішень, рішень міжнародних комерційних 
арбітражів чи задоволення вимог осіб щодо 
виконання судових або арбітражних рішень, 
вимог про стягнення судових, виконавчих або 
адміністративних зборів, а також витрат 
судового та виконавчого проваджень, що 
покладаються на особу боржника згідно 
законодавства іноземної держави. Іноземна 
держава, про яку йдеться у даному випадку, 
має 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). 

Постанова Правління НБУ від 
29.03.2018р. №31 «Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку 
України», Рішення Правління НБУ «Про 

встановлення лімітів відкритої валютної позиції 
банку» від 29.03.2018р. №184-рш. 

  

 

 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Адміністрування 

Протягом якого строку контролери можуть 
провести камеральну перевірку 

Відповідно до п.76.3 ПКУ камеральна 
перевірка податкової декларації або 
уточнюючого розрахунку може бути 
проведена лише протягом 30 календарних 
днів, що настають за останнім днем 
граничного строку їх подання, а якщо такі 
документи були надані пізніше, - за днем їх 
фактичного подання.  

Водночас, як наголошують фахівці 
ДФСУ камеральна перевірка з інших питань 
проводиться з урахуванням строків давності, 
визначених ст.102 ПКУ. 

Таким чином, застосування норми 
щодо проведення камеральної перевірки 
протягом 30 к.дн., що настають за останнім 
днем граничного строку їх подання, 
передбачено лише у випадку фактичного 
подання податкової декларації. В інших 
випадках застосовується норма щодо 
проведення камеральної перевірки не 
пізніше закінчення 1095 дня, що настає за 
останнім днем граничного строку 
подання податкової декларації. 

ІПК ДФСУ від 23.02.2018р. №744/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК 

Коли надавати податківцям документи 
(копії), що були відсутні під час 
проведення перевірки 

Додаткові документи, які 
підтверджують показники, відображені у 
податковій звітності, платник податків має 
право подати контролюючому органу, що 
проводив перевірку, протягом 5 робочих 
днів з дня наступного за днем отримання акта 
перевірки. 

За повідомленням ГУ ДФС у Рівненській 
області: http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/328548.html 

 

http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/328548.html
http://rv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/328548.html
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Податок на прибуток 

Хто та в які строки зобов’язаний 
оприлюднювати фінзвітність за 2017 рік 

Із 1 січня 2018 року набрав 
чинності Закон України «Про внесення змін 
до Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» від 
05.10.2017 р. № 2164-VIII, яким було внесено 
зміни до Закону про бухоблік, зокрема, до 
порядку подання та оприлюднення 
фінансової звітності. 

Так згідно з ч. 3 ст. 14 Закону про 
бухоблік оприлюднювати річну фінансову 
звітність та річну консолідовану фінансову 
звітність разом з аудиторським висновком на 
своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в 
інший спосіб у випадках, визначених 
законодавством, зобов’язані: 

- підприємства, що становлять суспільний 
інтерес (крім великих підприємств, які не є 
емітентами цінних паперів), ПАТ, суб’єкти 
природних монополій на 
загальнодержавному ринку та 
підприємства, які здійснюють діяльність з 
видобутку корисних копалин 
загальнодержавного значення, — не 
пізніше ніж до 30 квітня року, що настає 
за звітним періодом; 

- великі підприємства, які не є емітентами 
цінних паперів, та середні підприємства — 
не пізніше ніж до 1 червня року, що 
настає за звітним періодом; 

- інші фінансові установи, що належать до 
мікропідприємств та малих підприємств, 
— не пізніше ніж до 1 червня року, що 
настає за звітним періодом. 

Утім ці зміни набирають чинності із 
01.01.2018 р. та 01.01.2019 р. 

Натомість оприлюднення річної 
фінансової звітності та річної 
консолідованої фінансової звітності 
за 2017 рік здійснюється у порядку, 
встановленому Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі — 
Закон № 996) у редакції, яка діяла до 
01.01.2018. 

Нагадаємо: згідно із ч. 4 ст. 14 Закону 
про бухобілк в редакції до 01.01.2018 
року  ПАТ, підприємства - емітенти іпотечних 
облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій 
підприємств і сертифікатів фондів операцій з 
нерухомістю, а також профучасники 
фондового ринку, банки, страховики та інші 
фінустанови зобов'язані не пізніше ніж до 30 
квітня року, що настає за звітним 
періодом, оприлюднювати річну фінансову 
звітність та річну консолідовану фінансову 
звітність разом з аудиторським висновком 
шляхом розміщення на власній веб-сторінці з 
опублікуванням у періодичних або 
неперіодичних виданнях. 

Лист Мінфіну від 27.02.2018р. №35210-06-
5/5570 

Виплачуючи дивіденди у 2018 році, 
авансовий внесок з податку на прибуток 
єдинники не сплачують 

Із урахуванням внесених Законом 
України від 07.12.2017р. № 2245-VIII змін, які 
набули чинності з 01.01.2018р., обов’язок з 
нарахування та сплати авансового внеску з 
податку платників єдиного податку 
нестосується. 

Отже, починаючи з 01.01.2018р., 
платниками єдиного податку не 
здійснюється нарахування та сплата 
авансового внеску під час виплати 
дивідендів. 

Таким чином, під час виплати 
дивідендів у 2018 році за результатами 
фінансово-господарської діяльності за 
2016, 2017 роки, платники єдиного податку 
у 2018 році не нараховують та не 
сплачують до бюджету авансові внески з 
податку на прибуток. 

Якщо рішення про виплату дивідендів 
своїм акціонерам було прийнято платником 
єдиного податку - емітентом корпоративних 
прав у 2017 році, але виплата таких 
дивідендів до 01.01.2018 р. не відбулася, то у 
разі виплати таких дивідендів у 2018 році 
платник єдиного податку - емітент 
корпоративних прав авансовий внесок із 
податку на прибуток не сплачує. 

За повідомленням Офісу ВПП ДФС: 
http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/332014.html  

http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/332014.html
http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/332014.html
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ПДВ 

У «Єдиному вікні» з'явилися форми 
документів для розблокування 
податкових накладних 

Оприлюднено програмне 
забезпечення для формування та подання 
звітності до «Єдиного вікна подання 
електронної звітності» версія 1.26.5 (станом 
на 21.03.2018 р.). 

Із метою практичної реалізації 
постанови Кабмін від 21.02.2018 р. № 117 до 
Єдиного вікна додано наступні форми: 
- F/J1313201 – Скарга на рішення комісії 
Державної фіскальної служби про відмову у 
реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних; 
- F/J1313301 –Заява про відкликання скарги 
на рішення комісії Державної фіскальної 
служби про відмову у реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних; 
- F/J1412303 – Рішення про врахування/не 
врахування Таблиці даних платника податків; 
- F/J1412403 – Рішення про реєстрацію або 
відмову в реєстрації податкової накладної / 
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 
податкових накладних; 
- F/J1413201 – Рішення комісії з питань 
розгляду скарг; 
- F/J1413301 – Рішення про не врахування 
Таблиці даних платника податків. 

Крім того, відповідно до форм, які 
опубліковано на сайті Держстату України, 
додано нові версії статвітності: 
- S0501408 - № 14-ЗЕЗ. Звіт про придбання 
(продаж) товарів для забезпечення 
життєдіяльності транспортних засобів, потреб 
пасажирів та членів екіпажу; 
- S0601312 - № 1-опт (кв). Звіт про продаж і 
запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі; 
- S1000213 - № 2-інвестиції. Капітальні 
інвестиції (квартальна); 
- S1616007 - № 31-авто. Звіт про перевезення 
автомобільним транспортом вантажів за 
видами вантажів та пасажирів за видами 
сполучення. 

Дане програмне забезпечення 
використовується ВИКЛЮЧНО для 

оновлення Єдиного вікна починаючи з 
версії версії 1.26 та вище. 

У зв'язку з припиненням підтримки 
«Податкової звітності (ОПЗ)» перенести дані 
у «Єдине вікно» можна таким 
способом: Перенесення даних з «Податкової 
звітності» у «Єдине вікно». 

За повідомленням: opz.org.ua  

ДФС розтлумачила, як заповнювати РК до 
податкової накладної 

Податківці пояснили, як заповнювати 
розрахунок коригування до податкової 
накладної у разі виправлення кількісних 
та/або вартісних показників. 

Якщо після складання і 
реєстрації податкової накладної 
відбувається ЗМІНА КІЛЬКОСТІ 
товарів/послуг, постачальник (продавець) 
складає розрахунок коригування до 
податкової накладної, у якому: 

у першому рядку:  

-     у графі 1 зазначається № за порядком 
рядка податкової накладної, який 
коригується;  
-     у графі 2 зазначається причина 
коригування «Зміна кількості»; 
-     значення граф 3-6 відповідає значенню 
відповідно граф 2-5 рядка податкової 
накладної, що коригується; 
-     у графі 7 зі знаком «-» зазначається 
значення графи 6 рядка податкової 
накладної, що коригується; 
-     у графі 8 зазначається значення графи 7 
рядка податкової накладної, що коригується; 
-     графи 9-10 не заповнюються; 
-     значення граф 11, 12 відповідає значенню 
відповідно граф 8, 9 рядка податкової 
накладної, що коригується; 
-     у графі 13 зі знаком «-» зазначається 
значення графи 10 рядка податкової 
накладної, що коригується. 

у другому рядку: 

-     у графі 1 зазначається новий черговий 
порядковий номер рядка, якого не було в 
податковій накладній, що коригується (якщо в 
податковій накладній, що коригується, було 
10 позицій, то у графі 1 зазначається номер 
11). 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/postanovleniya/pro-zatverdghennya-poryadkiv-1035934.html
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-     у графі 2 зазначається причина 
коригування «Зміна кількості»; 

-     значення граф 3-6 відповідає значенню 
відповідно граф 2-5 рядка податкової 
накладної, що коригується; 

-     у графі 7 зазначається правильне 
значення кількості товарів/послуг: 

-     у графі 8 зазначається значення графи 7 
рядка податкової накладної, що коригується; 

-     графи 9-10 не заповнюються; 

-     значення граф 11, 12 відповідає значенню 
відповідно граф 8, 9 рядка податкової 
накладної, що коригується; 

-     у графі 13 зазначається правильне 
значення обсягу постачання (без урахування 
ПДВ). 

Якщо після складання і реєстрації ПН 
відбувається ЗМІНА ЦІНИ 
товарів/послуг,постачальник (продавець) 
складає розрахунок коригування до 
податкової накладної, який заповнюється 
аналогічно розрахунку коригування при зміні 
кількості товарів/послуг, з наступними 
відмінностями: 
-      в обох рядках у графі 2 зазначається 
причина коригування «Зміна ціни»; 
-     в обох рядках графи 7-8 не 
заповнюються; 
-     у першому рядку у графі 9 зі знаком «-» 
зазначається значення графи 7 рядка 
податкової накладної, що коригується; 
-     у другому рядку у графі 9 зазначається 
правильне значення ціни товарів/послуг; 
-     в обох рядках у графі 10 зазначається 
значення графи 6 рядка податкової 
накладної, що коригується. 

Якщо після складання і реєстрації в 
ЄРПН податкової накладної відбувається 
зміна і кількості, і ціни товарів/послуг, то 
розрахунок коригування до такої податкової 
накладної складається у порядку, 
передбаченому для розрахунку коригування 
при зміні номенклатури товарів/послуг. 

За роз’ясненням з категорії 101.15 ЗІР 

 

 

 

Перша подія - попередня оплата: на яку 
дату складати ПН на суму перевищення 
ціни придбання над ціною постачання 

Якщо першою подією є дата 
зарахування коштів від покупця/замовника, як 
оплата товарів/послуг за товари/послуги, які 
ще не отримано, а на дату відвантаження 
таких товарів/послуг буде встановлено, що їх 
ціна придбання є більшою ніж фактична ціна, 
то на дату відвантаження товарів/послуг 
постачальник (продавець) повинен скласти 
другу податкову накладну виходячи з різниці 
ціни придбання таких товарів/послуг над їх 
фактичною ціною. 

При цьому, якщо платник податку 
отримав попередню (авансову) оплату за 
товар, який таким платником ще не придбано, 
та склав та зареєстрував податкову накладну 
в ЄРПН за такою операцією, а на дату 
придбання таких товарів буде встановлено, 
що їх ціна придбання є більшою ніж фактична 
ціна, за якою вони постачаються іншій особі, 
то на дату придбання таких товарів 
постачальник (продавець) повинен скласти 
другу податкову накладну виходячи з різниці 
ціни придбання таких товарів/послуг над їх 
фактичною ціною постачання. 

Така ПН підлягає обов’язковій 
реєстрації в ЄРПН та не видається 
отримувачу (покупцю) товарів/послуг. 

За роз’ясненням з категорії 101.16 ЗІР 

ПДВ-наслідки поточного ремонту 
виробничого обладнання 

Суми ПДВ, нараховані у зв’язку з тим, 

що підприємство підтримує виробниче 
обладнання в робочому стані, включають до 
складу податкового кредиту. Але за умови, 
що є відповідне документальне 
підтвердження. 

Якщо вартість таких товарів (послуг) 
включають до складу витрат і до вартості 
товарів, операції з постачання яких є об’єктом 
оподаткування та пов’язані з отриманням 
доходів, «негосподарські» податкові 
зобов’язання не нараховують. 

Лист ДФС від 12.03.2018р. № 938/ІПК/05-
99-12-01-13 
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Дата виникнення ПДВ-зобов’язань у 
випадку отримання інвалютного авансу 

Датою надходження виручки в 
іноземній валюті є дата надходження коштів 
на поточний рахунок резидента. 

Тож датою виникнення податкових 
зобов’язань з ПДВ при отриманні 
попередньої (авансової) оплати в іноземній 
валюті за надані нерезиденту послуги на 
митній території України є дата надходження 
коштів на поточний рахунок: 

- в національній валюті, яка надійшла від 
обов’язкового продажу на 
міжбанківському валютному ринку 
України; 

- в іноземній валюті, перерахованій у гривні 
за офіційним курсом НБУ на дату 
надходження її на такий рахунок. 

На дату надходження коштів на 
зазначені поточні рахунки платник податку 
зобов’язаний скласти відповідні податкові 
накладні та зареєструвати їх в ЄРПН у 
встановлений ПКУ термін. 

ІПК ДФСУ від 19.02.2018р. №670/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 

Як зберегти своєчасно невідображений 
податковий кредит 

Якщо платник ПДВ у періоді 
виникнення права на податковий кредит 
помилково не включив до складу податкового 
кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій 
накладній, то таку суму ПДВ він може 
включити: 

 або до складу податкового кредиту будь-
якого звітного періоду протягом терміну, 
визначеного п.198.6 ПКУ, — протягом 
1095 календарних днів з дати складення 
податкової накладної/розрахунку 
коригування; 

 або до складу податкового кредиту 
звітного періоду, в якому своєчасно 
зареєстровану податкову накладну було 
складено, шляхом подання за такий 
звітний період уточнюючого розрахунку (з 
урахуванням строків давності, 
передбачених ст. 102 ПКУ). 

ІПК ДФСУ від 12.02.2018р. №575/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 

Обслуговування програмного 
забезпечення: коли є ПДВ 

Якщо в результаті постачання послуг 
із підтримання програмної продукції 
відбуваються будь-які зміни у такій 
програмній продукції (оновлення, додатки, 
доповнення та/або розширення функціоналу 
комп’ютерних програм), такі операції 
вважають постачанням окремих компонентів. 
Тому вони не підлягають оподаткуванню 
ПДВ. 

Якщо під час сервісного 
обслуговування програмної продукції у ній не 
відбувається жодних змін, такі операції 
оподатковують ПДВ за ставкою 20%.  

Лист ДФС від 12.03.2018р. № 962/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 

Чи світить бюджетне відшкодування у 
випадку імпорту ОЗ для внеску в капітал 

Суми ПДВ сплачені до бюджету при 
розмитненні ввезених на митну територію 
України необоротних активів, у тому числі і 
тих, що ввозяться як внесок до статутного 
фонду, платник податку відповідно до ст.198 
ПКУ, має право включити до складу 
податкового кредиту на підставі належним 
чином оформлених митних декларацій. 

Перевищення податкового кредиту 
над податковими зобов’язаннями за 
підсумками звітного періоду дає право 
платнику задекларувати до бюджетного 
відшкодування суми ПДВ, сплачені 
постачальникам або до Держбюджету. 

ІПК ДФСУ від 20.02.2018р. №679/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 

Податківці вважають, що ТТНка 
підтверджує реальність госпоперації 

Податківці вважають, що ТТН. 
складена у випадках, передбачених 
законодавством: 

- підтверджує факт надання послуг з 
перевезення товарів; 

- є одним із додаткових документальних 
свідчень реальності здійснення 
господарської операції з поставки товарів. 

ІПК ДФСУ від 19.02.2018р. №654/6/99-99-
14-03-03-15/ІПК  
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ДФС знову за своє: компенсація вартості 
пошкодженого майна оподатковується 
ПДВ 

ДФС продовжує відстоювати свою 
позицію щодо оподаткування ПДВ коштів, 
отриманих як компенсація вартості 
пошкодженого майна (зокрема, 
відшкодування перевізникома збитків за 
пошкоджене ним у процесі перевезення 
майно постачальника/продавця). 

У роз'ясненні контролери зазначають, 
що на дату отримання коштів від перевізника, 
які надійшли як відшкодування збитків за 
пошкоджене (знищене) при транспортуванні 
майно, власник такого майна складає та 
реєструє податкову накладну. 

При цьому податківці вважають, що 
для перевізника така податкова накладна є 
підставою для нарахування сум ПДВ, що 
відносяться до податкового кредиту. 

Однак такий перевізник повинен 
нарахувати податкові зобов’язання, виходячи 
з бази оподаткування, визначеної відповідно 
до п.189.1 ПКУ, та скласти не пізніше 
останнього дня звітного (податкового) періоду 
і зареєструвати в ЄРПН в терміни, 
встановлені ПКУ для такої реєстрації, 
зведену податкову накладну за 
товарами/послугами, необоротними активами 
як такими що починають використовуватися, 
зокрема в операціях, що не є господарською 
діяльністю платника податку. 

За розясненням в категорії 101.16 ЗІР 

ПДФО, ВЗ 

Працівник придбав товари для фірми за 
власні кошти: із нього потрібно утримати 
ПДФО та ВЗ 

До загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку 
не включаються кошти, отримані платником 
податку від роботодавця під звіт за умови 
дотримання усіх вимог  п.170.9 ПКУ. 

Проте, у рамках ІПК фіскали зробили 
доволі дивний висновок: якщо фізичною 
особою (працівником) придбано товари для 
потреб юридичної особи за рахунок власних 
коштів, тобто юридичною особою 

(працедавцем) попередньо не видавалися 
кошти під звіт, то сума коштів, виплачених 
такій фізичній особі за вказані товари, 
включається до її загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу як інші 
доходи та оподатковується на загальних 
підставах. При цьому, зазначена сума коштів 
не є базою нарахування єдиного внеску.  

Такий «дохід» податківці бажають 
бачити у  ф. № 1ДФ за ознакою «127». 

Лист ДФСУ від 23.02.2018р. №765/6/99-
99-12-02-03-15/ІПК  

Податківці вважають, що атестація 
працівників за рахунок роботодавця є 
додатковим благом і оподатковується 
ПДФО 

ДФС висловила думку, що вартість 
атестації працівників, яка проводиться за 
рахунок роботодавця - юридичної особи з 
метою оцінки професійного рівня працівників 
кваліфікаційним вимогам і посадовим 
обов'язкам, включається до їх загального 
місячного (річного) оподатковуваного доходу 
як додаткове благо і оподатковується ПДФО 
на загальних підставах. 

Такий дохід пропонується відображати 
в звіті за формою № 1ДФ з ознакою доходу 
«126» як додаткове благо у вигляді вартості 
безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). 

ІПК ДФСУ від 19.02.2018 р. № 674/6/99-99-

13-02-03-15/ІПК   

ПДФО із виплат за ЦПД сплачується за 
окремим кодом бюджетної класифікації 

ГУ ДФС у Тернопільській області 
проінформувала щодо визначення коду 
бюджетної класифікації при сплаті податку на 
доходи фізичних осіб із сум винагород за 
договорами ЦПХ. 

Податківці зазначили, що при сплаті 
до бюджету ПДФО із сум винагороди за 
договорами ЦПХ необхідно відображати код 
бюджетної класифікації 11010400 - податок 
на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника 
податку інших ніж заробітна плата. 

Лист ГУ ДФС у Тернопільській області 
від 15.03.2018р. №1013/ІПК/19-00-13-01-22-1 
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Коли відшкодування вартості медогляду 
оподатковувати ПДФО 

Витрати роботодавця на обов’язковий 
попередній (до прийняття на роботу) 
профогляд працівника не оподатковують 
ПДФО. 

Якщо роботодавець відшкодує 
працівникові вартість бланка особистої 
медкнижки та вартість медичного огляду, 
сума відшкодування буде додатковим 
благом. Відповідно, таку суму оподатковують 
ПДФО та військовим збором на загальних 
підставах. 

Під час визначення податку на 
прибуток не передбачено коригування 
фінрезультату на різниці, пов’язані з 
компенсацією працівникам вартості бланка 
особової медичної книжки і медичного огляду 
коштом роботодавця. 

Лист ДФС від 14.03.2018р. № 998/6/99-99-
13-02-03-15/ІПК 

Нові «подарункові» тренди: якщо вартість 
подарунку 931 грн, ПДФО утримуємо зі 
всієї суми 

У рамках ІПК ДФС повідомила: не 
оподатковують ПДФО і військовим збором 
дарунки, що надала юрособа, вартість яких у 
розрахунку на місяць не перевищує 25% 
мінімальної заробітної плати, встановленої 
на 1 січня звітного податкового року. 

Якщо вартість дарунків перевищує 
зазначений розмір, усю їх вартість 
оподатковують ПДФО як додаткове благо. 
Щоб визначити базу оподаткування, 
застосовують натуркоефіцієнт. 

Лист ДФС від 28.02.2018р. №810/6/99-99-
13-02-03-15/ІПК 

Компенсацію витрат на проїзд у 
відрядженні ПДФО не оподатковують 

Суму витрат працівника на проїзд під 
час відрядження, що їх відшкодував 
роботодавець, ПДФО не оподатковують. 
Умовою для їх звільнення від оподаткування 
є наявність необхідних підтвердних 
документів. 

Відповідно до пп.170.9.1 ПКУ не 
оподатковують ПДФО суму відшкодованих 

працівникові витрат на відрядження у межах 
фактичних витрат, зокрема, на проїзд як до 
місця відрядження і назад, так і за місцем 
відрядження. 

Лист ДФС від 07.03.2018р. №926/6/99-99-
13-02-03-15/ІПК 

Контрольовані операції 

Сума нарахованих нерезидентам 
дивідендів – контрольована операція 

У рамках індивідуальної податкової 
консультаці ДФСУ повідомила: сума наданих 
(отриманих) кредитів, депозитів, позик, 
поворотної фінансової допомоги, а також 
суми внесених (отриманих) у грошовій формі 
інвестицій не враховуються при визначенні 
вартісного критерію контрольованих операцій 
для цілей трансфертного ціноутворення.  

При цьому, сума нарахованих 
процентів (дивідендів) за такими операціями 
підлягає врахуванню при визначенні 
вартісного критерію контрольованих операцій 
та відображатись у Звіті про контрольовані 
операції. 

Однак, який метод застосовувати для 
обґрунтування відповідності «умов» такої 
операції принципу «витягнутої руки» 
податківці не повідомили. 

Лист ДФС від 12.01.2018р. №119/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК  

Розрахункові операції 

Зарахування готівки філії на рахунок не 
потребує оприбуткування її в касі 
юрособи 

Готівкова виручка відокремлених 
підрозділів, які не ведуть касової книги, що 
здається ними до кас банку через інкасаторів-
збирачів, зараховується на рахунок 
підприємства в безготівковому порядку та не 
потребує оприбуткування в касовій книзі такої 
юрсооби. 

Лист НБУ від 07.03.2018р. № 50-
0007/13560 
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Трудові відносини 

Мінсоцполітики не на стороні працівників: 
індексацію враховуємо в доплату до 
мінімалки 

Мінсоцполітики повторно висловило 
свою попередню позицію щодо врахування 
сум індексації до розміру мінімальної 
зарплати.  

На думку міністерства всі інші складові 
заробітної плати, які не перелічені в ч. 2 ст. 
31Закону України "Про оплату праці" від 
24.03.1995 р. № 108/95-ВР, у тому числі 
сума індексації, мають враховуватись до 
розміру мінімальної заробітної плати. 

Однак, про норми Закону про 
індексацію, про відповідальність роботодавця 
за порушення мінімальних гарантій в оплаті 
праці, яка передбачена ч.2 ст.265 КЗпП, 
Мінсоцполітики у листі не згадало. 

Лист Мінсоцполітики України від 07.02.2018р. 
№5/0/66-18  

При заповненні лікарняного листка 
використовувати тільки скорочену назву 
лікувального закладу й місця роботи – 
неможна 

Згідно із ч.1 ст.31 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV 
підставою для призначення допомоги по 
тимчасовій непрацездатності, по вагітності та 
пологах є виданий у встановленому порядку 
листок непрацездатності. 

Порядок заповнення листка 
непрацездатності визначено Інструкцією про 
порядок заповнення листка 
непрацездатності, затвердженою наказом 
Міністерства охорони здоров’я , Мінпраці , 
Фонду соцстраху з ТВП, Фонду соцстраху від 
нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань від 03.11.2004 р. 
№ 532/274/136-ос/1406 (далі – Інструкція 
№ 532). 

Пунктом 3.1 Інструкції № 532 
регламентований порядок заповнення 
частини лицьового боку бланка листка 
непрацездатності, зокрема, там чітко 
вказуються: назва і місцезнаходження 

закладу охорони здоров’я (повністю), що 
підтверджуються штампом та печаткою 
закладу охорони здоров’я «Для листків 
непрацездатності»; місце роботи: назва і 
місцезнаходження підприємства, установи, 
організації (повністю). 

А згідно зі ст.90 Цивільного кодексу 
України, пунктом 1.4 Вимог до написання 
найменування юридичної особи, її 
відокремленого підрозділу, громадського 
формування, що не має статусу юридичної 
особи, крім організації профспілки, 
затверджених наказом Мін’юсту від 
05.03.2012р. №368/5, скорочене 
найменування може використовуватися 
юридичною особою на рівні із повним у разі 
його затвердження установчими документами 
та внесенням відповідного запису до єдиного 
державного реєстру. 

Отже, за умови дотримання вимог 
зазначених актів законодавства під час 
оформлення листків непрацездатності в 
закладах охорони здоров’я разом із повною 
назвою може використовуватися скорочене 
найменування юридичної особи, як самого 
закладу охорони здоров’я, так і організації, 
установи, підприємства. 

За матеріалами Фонд соцстраху: 
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/art

icle/955705  

СУДОВА ПРАКТИКА 

Водій не належить до категорії 
працівників, з якими може бути укладений 
договір про повну матеріальну 
відповідальність 

Позовна заява Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації про 
відшкодування заподіяної шкоди у розмірі 
11933,50 грн до водія, з яким був 
укладений договір про повну матеріальну 
відповідальність,  була мотивована тим, що 
відповідач не повністю заповнював шляхові 
листи, не враховував зменшення норми 
витрати пального, що і призвело до 
незаконного списання пального. 

Суд відмовив у задоволенні позовних 
вимог Інституту, зазначивши що водій не 
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належить до категорії працівників, з якими 
згідно ст.1351 КЗпП України може бути 
укладений договір про повну матеріальну 
відповідальність. Крім того, Інститутом 
пропущено строк для звернення до суду, 
встановлений ч.3 ст.233 КЗпП, оскільки для 
звернення власника або уповноваженого ним 
органу до суду в питаннях стягнення з 
працівника матеріальної шкоди, заподіяної 
підприємству, установі, організації, 
встановлюється строк в 1 рік з дня 
виявлення заподіяної працівником шкоди. 

Погоджуючись з судовим рішенням, 
Верховний Суд у складі колегії суддів 
Касаційного цивільного суду зазначив, 
що  ст.1351 КЗпП визначено, що перелік 
посад і робіт, які безпосередньо зв'язані із 
зберіганням, обробкою, продажем 
(відпуском), перевезенням або 
застосуванням у процесі виробництва 
переданих їм цінностей, затверджений 
чинною до цього часу постановою 
Державного комітету СРСР по праці та 
соціальних питанням та ВЦРПС від 
28.12.1977р. №447/24, і відповідно до неї 
водій не належить до категорії 
працівників, з якими згідно зі ст.1351 КЗпП 
може бути укладений такий договір. 

Аналогічна правова позиція зазначена 
у пункті 8 ще чинної постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 29 грудня 1992 
року «Про судову практику в справах про 
відшкодування шкоди, завданої 
підприємствам, установам, організаціям їх 
працівниками», де передбачено, що 
розглядаючи  подібні справи, суд 
зобов'язаний перевірити, чи належить 
відповідач до цієї категорії працівників, 
при відсутності цих умов на працівника за 
заподіяну ним шкоду 
може  бути  покладена  лише обмежена 
матеріальна відповідальність, якщо згідно 
з чинним законодавством працівник з 
інших  підстав  не несе матеріальної 
відповідальності у повному розмірі 
шкоди. 

Отже, укладений з відповідачем 
договір про повну матеріальну 
відповідальність не може бути підставою для 
його матеріальної відповідальності у повному 
розмірі, оскільки на спірний випадок 

поширюються правила про 
відповідальність працівника у розмірі 
прямої дійсної шкоди, але не більше 
середнього місячного заробітку. 

Постанова ВСУ від 29.01.2018р. у справі 
№743/1641/15-ц 

Несвоєчасно зараховано кошти на 
електронний ПДВ-рахунок: чи 
оштрафують через неможливість 
своєчасно зареєструвати ПН 

Платник ПДВ звернувся до суду з 
позовною заявою про визнання 
протиправним та скасування податкового 
повідомлення-рішення щодо нарахування 
штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію 
податкової накладної. 

Платник ПДВ (позивач) подав для 
реєстрації в ЄРПН відповідну податкову 
накладну, яка не була зареєстрована у 
термін, визначений ст.201 ПКУ, через 
відсутність ліміту на рахунку в СЕА ПДВ. При 
цьому позивач довів, що несвоєчасна 
реєстрація податкової накладної відбулась не 
з його вини — неможливість вчасно 
зареєструвати податкову накладну була 
спричинена виключно несвоєчасним 
зарахуванням грошових коштів з 
поповнення електронного рахунку для 
оплати ПДВ перерахованих за відповідним 
платіжним дорученням (податкова накладна 
була надіслана на реєстрацію в ЄРПН 
14.01.2016 і на цю ж дату було виписане 
платіжне доручення про перерахування 
коштів на електронний ПДВ-рахунок). 

За висновками судів, у такому разі 
застосування податковим органом до 
платника ПДВ - позивача штрафних санкцій, 
передбачених п. 1201.1 ПКУ, не відповідає 
критерію пропорційності, оскільки затримка 
реєстрації податкової накладної відбулась не 
з його вини. 

Постанова ВСУ 
від 30.01.2018 р. № К/9901/2226/17 у справі № 

816/390/17 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/71952621
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71952621
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71911504
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71911504
http://reyestr.court.gov.ua/Review/71911504
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