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ДЛЯ ВСІХ
Індекс інфляції за квітень 2018 р. – 100,8%

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні
17% річних
Правління НБУ прийняло рішення
залишити облікову ставку незмінною (17%
річних).
Нацбанк зазначив, що монетарні
умови наразі достатньо жорсткі, аби
забезпечити зниження інфляції до цільових
показників у середньостроковій перспективі.
Рішення Правління НБУ «Про розмір
облікової ставки» від 24.05.2018р. №287-рш

jПарус і WebMoney під санкціями
До санкційного списку потрапили ІТкомпанії із реєстрацією в Україні, для яких
застосовується захід у вигляді заборони на
здійснення державних закупівель товарів,
послуг, робіт та використання державними
органами, підприємствами, установами і
організаціями України програмних продуктів:
- «Система
управління
підприємством
Афіна»,
- «Система зведення та аналізу звітності
Афіна»,
- «Система
управління
бюджетною
установою Афіна»,
- «Система
управління
підприємством
Афіна-Сіквел»,
- «Система
управління
бюджетною
установою Афіна-Сіквел»,
- «Система управління Афіна-Сіквел для
бюджетних установ»,
- «Система управління Афіна-Сіквел для
підприємств»,
- «Система
управління
підприємством
jSolutions»,
«Система
управління
бюджетною установою jSolutions»,
- «Система
управління
jПарус
(«джейПарус»)»,
- «Система
управління
бюджетною
установою jПарус-Бюджет («джейПарусБюджет»)»,

«Комплексна
система
автоматизації
управління бюджетною установою ПарусБюджет, версія 8»,
- «Комплексна
система
автоматизації
управління
підприємством
ПарусПідприємство, версія 8»,
а також заборона передання
технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності; обмеження
або припинення надання телекомунікаційних
послуг і використання телекомунікаційних
мереж загального користування.
Також
санкційний
список
поповнили WebMoney:
- ТОВ «Вебмані Європа Лтд», («WebMoney
Europe Ltd»);
- ТОВ
«Вебмані.Ру»
(общество
с
ограниченной
ответственностью
«Вебмани.Ру»);
- ТОВ «Вебмані.Юей», (представництво в
Україні);
- ТОВ «ВМ Трансфер ЛТД» (WM Transfer
Ltd).
-

В Україні функціонуватиме нова платіжна
система "Глобус"
Нацбанк зареєстрував нову систему з
переказу коштів «Глобус» та видав платіжній
організації
цієї
системи
ПАТ
«КБ
«Глобус» свідоцтво від 04.05.2018 р. № 38.
Платіжна система «Глобус» створена
для здійснення переказів готівкових та
безготівкових коштів від фізичних та
юридичних осіб на користь фізичних осіб.
Це вісімнадцята міжнародна платіжна
система на ринку України.
Перелік
усіх
платіжних
систем,
відомості про яких унесено до Реєстру
платіжних систем, систем розрахунків,
учасників цих систем та операторів послуг
платіжної інфраструктури, розміщено на
сторінці Офіційного інтернет-представництва
НБУ.
За матеріалами НБУ:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6
9310375&cat_id=80928
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Затверджено
комп'ютером:
дорого

вимоги до
ігнорування

роботи за
обійдеться

18 травня набрали чинності Вимоги
щодо безпеки та захисту здоров’я працівників
під час роботи з екранними пристроями (даліВимоги), розроблені Мінсоцполітики на основі
Директиви 90/270/ЄЕС від 29.05.1990р.
Вимоги поширюються на всіх
суб’єктів господарювання незалежно від
форм власності, організаційно-правової
форми
і
видів
діяльності
та
встановлюють
мінімальні
вимоги
безпеки та захисту здоров’я під час
здійснення
роботи,
пов’язаної
з
використанням
екранних
пристроїв
незалежно від їхнього типу та моделі.
Відповідно
до
вказаних
Вимог,
роботодавці зобов’язані:
- інформувати працівників під розписку про
умови праці та наявність на їх робочих
місцях
небезпечних
та
шкідливих
виробничих факторів, які виникають під
час роботи з екранними пристроями та ще
не усунуто, а також про можливі наслідки
їх впливу на здоров’я працівників;
- забезпечити навчання і перевірку знань
працівників з питань охорони праці та
безпечного
використання
екранних
пристроїв до початку роботи з ними, а
також у випадках модифікації та
організації роботи обладнання;
- вжити
відповідних
заходів,
щоб
забезпечити відповідність робочого місця
працівника до цих Вимог;
- під час облаштування робочого місця
працівника з екранними пристроями
обирати таке устаткування, яке не
створює зайвого шуму та не виділяє
надлишкового тепла;
- за рахунок тривалості робочої зміни
організувати внутрішні регламентовані
перерви для відпочинку;
- забезпечити
за
свій
рахунок
проведення
медичних
оглядів
працівників. За результатами цих оглядів
роботодавець
за
потреби
повинен
забезпечити
виконання
відповідних
оздоровчих заходів; Відповідно, у таких
працівників мають бути медичні книжки.

за необхідності проводити лабораторні
дослідження умов праці працівників з
метою
виявлення
шкідливих
і
небезпечних
факторів
виробничого
середовища, важкості та напруженості
трудового
процесу
(зокрема
щодо
виявлення
ризиків,
пов’язаних
із
погіршенням зору, порушенням фізичного
стану, стресом) та вживати заходів щодо
усунення виявлених ризиків.
Водночас, є вимоги безпеки до
робочих місць працівників з екранними
пристроями.
1) робочі місця працівників з екранними
пристроями мають бути спроектовані так і
мати такі розміри, щоб працівники мали
простір для зміни робочого положення та
рухів;
2) усе
випромінювання
від
екранних
пристроїв має бути зведене до гранично
допустимого рівня з погляду безпеки та
охорони здоров’я працівників;
3) організація робочого місця працівника з
екранними пристроями має забезпечувати
відповідність усіх елементів робочого
місця та їх розташування ергономічним,
антропологічним,
психофізіологічним
вимогам, а також характеру виконуваних
робіт;
4) освітлення робочого місця працівника з
екранними пристроями має створювати
відповідний контраст між екраном і
навколишнім
середовищем
(з
урахуванням виду роботи) та відповідати
вимогам ДСанПІН 3.3.2.007-98;
5) мікроклімат виробничих приміщень з
робочими
місцями
працівників
з
екранними
пристроями
має
підтримуватись на постійному рівні та
відповідати вимогам Санітарних норм
мікроклімату виробничих приміщень ДСН
3.3.6.042-99;
6) робочий стіл або робоча поверхня повинні
бути достатнього розміру та мати
поверхню з низькою відбивною здатністю,
допускати гнучкість під час розміщення
екрана,
клавіатури,
документів
і
відповідного устаткування;
7) робоче крісло має бути стійким і
дозволяти
працівнику
з
екранними
-
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пристроями легко рухатися та займати
зручне
положення.
Сидіння
має
регулюватися по висоті, спинка сидіння як по висоті, так і по нахилу. Слід
передбачати підніжку для тих, кому це
необхідно для зручності.
Нагадаємо,
що
працівникам
(незалежно від обійманої посади), які
працюють на електронно-обчислювальних та
обчислювальних машинах (у тому числі на
персональних комп'ютерах незалежно від
виду монітора) і яким тривалість щорічної
відпустки не визначена іншими нормативноправовими актами, надається право на
щорічну додаткову відпустку за особливий
характер праці тривалістю до 4 к.дн. згідно з
поз. 58 розділу XXII «Загальні професії за
всіма
галузями
господарства»
Списку
виробництв, робіт, професій і посад
працівників, робота яких пов'язана з
підвищеним
нервово-емоційним
та
інтелектуальним
навантаженням
або
виконується
в
особливих
природних
географічних і геологічних умовах та умовах
підвищеного
ризику
для
здоров'я,
затвердженого
постановою
КМУ
від
17.11.1997р. № 1290. Конкретна тривалість
щорічної додаткової відпустки за особливий
характер праці встановлюється колективним
чи трудовим договором залежно від часу
зайнятості працівника в цих умовах. На цьому
налогошено в листі Мінсоцполітики України
від 11.08.2014р. №348/13/116-14.
Ненадання
такої
відпускти
є
недотриманням
мінімальних
державних
гарантій в оплаті праці, за що абз.4 ч.2 ст.265
КЗпП передбачено штраф у розмірі 10
мінзарплат
на
момент
виявлення
порушення, за кожного працівника, щодо
якого скоєно порушення.
Крім цього, наказ №207 є підзаконним
актом щодо охорони праці, тож порушення
його вимог є порушенням законодавства про
охорону праці. Максимальний розмір штрафу
за це, відповідно до ч.2 ст.43 Закону «Про
охорону праці», не може перевищувати 5%
середньомісячного фонду заробітної плати за
попередній рік.
Наказ Мінсоцполітики України від
14.02.2018р.№207. Чинний з 18.05.2018р.

ЗМІНИ ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Страховики можуть не оприлюднювати
річну фінзвітність в періодичних виданнях
Страховики
більше не
повинні
оприлюднювати
в періодичних
та
неперіодичних виданнях річну фінзвітність і
річну консолідовану фінзвітність (якщо
складають її відповідно до законодавства) з
аудиторським висновком.
Відповідні зміни внесено до п.2.8
Порядку
складання
звітних
даних
страховиків, затвердженого розпорядженням
Держкомфінпослуг України від 03.02.2004р.
№39.
Проте, страховики, як і раніше, мають
оприлюднити таку звітність з аудиторським
висновком на своєму сайті (веб-сторінці) до
30 квітня року, наступного за звітним.
Такі
дані
оприлюднюють
з
урахуванням вимог до розкриття інформації,
встановлених
законодавством
про
фінпослуги.
Розпорядження Нацкомфінпослуг від
22.03.2018р. №407. Набуло чинності 25.05.2018р.

Відкориговано
Порядок
повернення
помилково сплачених зобов’язань
Затверджено
Зміни
до
Порядку
взаємодії територіальних органів Державної
фіскальної
служби
України,
місцевих
фінансових органів та територіальних органів
Державної казначейської служби України у
процесі повернення платникам податків
помилково та/або надміру сплачених сум
грошових
зобов’язань,
затвердженого власним
наказом
від
15.12.2015р. №1146.
Змінами
до
Порядку,
зокрема,
передбачено, що в разі повернення надміру
сплачених податкових зобов’язань з ПДВ,
зарахованих до бюджету з рахунку платника
податку
в
системі
електронного
адміністрування ПДВ у порядку, визначеному
п.2001.5
ПКУ,
такі
кошти
підлягають
поверненню виключно на рахунок платника в
системі електронного адміністрування ПДВ, а
у разі його відсутності на момент звернення
платника податків із заявою на повернення
надміру сплачених податкових зобов’язань з
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ПДВ чи на момент фактичного повернення
коштів — шляхом перерахування на поточний
рахунок платника податків в установі банку.
У разі повернення коштів, помилково
або надміру зарахованих до місцевих
бюджетів населених пунктів Донецької та
Луганської областей, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють
своїх
повноважень,
перелік
яких
затверджений КМУ, орган ДФС передає
висновки згідно з реєстром висновків за
платежами, належними місцевим бюджетам,
та платежами, які підлягають розподілу між
державним та місцевими бюджетами, для
погодження
Донецькій
або
Луганській
обласній військово-цивільній адміністрації
відповідно до п.241 р.VI Бюджетного кодексу.
Також внесеними змінами викладено у
новій
редакції
форму
Висновку
про
повернення помилково та/або надміру
сплачених грошових зобов’язань та пені.
Наказ Мінфіну України від 06.04.2018р.
№417. Чинний із 29.05.2018р.

Внесено зміни
платників ЄСВ

до

Порядку

обліку

Порядок доповнено новим Додатком 2
«Заява про взяття на облік платника єдиного
внеску (члена фермерського господарства)».
Крім того, наказом передбачено, що
у разі внесення змін до даних, що вказуються
у повідомленні за ф. №2-ЄСВ (найменування,
ПІП, місцезнаходження, місце проживання
платника єдиного внеску, контролюючого
органу, в якому платник єдиного внеску
перебуває на обліку тощо) повідомлення за
ф. №2-ЄСВ підлягає заміні у контролюючому
органі.
Для отримання нового повідомлення
платник
єдиного
внеску
подає
до
контролюючого органу заяву із зазначенням
причин заміни та старе повідомлення.
Контролюючий орган протягом двох
робочих днів після такого звернення видає
(надсилає) платнику єдиного внеску нове
повідомлення. У такому самому порядку
видається
нове
повідомлення
замість
зіпсованого чи втраченого.
Щодо організації
обліку
платників
єдиного внеску визначено, що у випадку, коли

відокремлений підрозділ іноземної компанії,
організації включений до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України та
при цьому не перебуває на обліку у
відповідному контролюючому органі, таким
органом вживаються заходи щодо подання
таким підрозділом документів для взяття на
облік платником єдиного внеску і такий
платник обліковується в контролюючому
органі з ознакою «платник не подав заяви для
взяття на облік».
Наказ Мінфіну України від 29.03.2018р.
№393

ПДВ-декларацію за червень подаємо за
новою формою
Наказом Мінфіну від 23.03.2018 р.
№381 затверджено
зміни
до форми
податкової декларації з ПДВ та Порядок її
заповнення.
Цей наказ набирає чинності з першого
числа місяця, що настає за місяцем його
офіційного опублікування.
Наказ
опубліковано в
"Офіційному віснику
України" ;
35
від 04.05.2018
року,
тобто набрання
чинності відбудеться 01.06.2018 року.
Згідно
з
п.46.6 ПКУ,
оновлені
форми діють для
складання
звітності за
податковий
період,
що
настає
за
податковим періодом, у якому відбулося їх
оприлюднення.
Так як докумет опубліковано в травні,
вперше платники податків звітуватимуть за
оновленими формами за червень 2018 року.
Наказ Мінфіну України від 23.03.2018р. р.
№381

Нацбанк вдосконалив порядок видачі та
використання індивідуальних валютних
ліцензій
Нацбанком встановлено виключення із
загального
порядку
контролю
за
дотриманням
максимальної
процентної
ставки за зовнішніми кредитами/позиками в
іноземній валюті. Виключення стосується
коштів,
які
залучаються
резидентамипозичальниками
від
нерезидентів
для
кредитних проектів, що реалізуються за
участі (у формі гарантування, страхування,
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поручительства) іноземної держави, за
аналогією
з
виключенням,
що
вже
застосовується для кредитних проектів за
участі експортно-кредитних агентств.
Окрім того, Нацбанк уточнив перелік
документів, необхідних для отримання
індивідуальної
ліцензії
на
розміщення
юридичними
особами
чи
фізособамипідприємцями коштів на рахунках за межами
України. Перелік доповнено документами, що
містять інформацію про рахунки, відкриті
резидентом в уповноважених банках, та про
його
структуру
власності
і
кінцевих
бенефіціарних власників.
Постанова Правління НБУ від
26.04.2018р. №45. Чинна з 28.04.2018р.

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Адміністрування
Договори, зареєстровані на тимчасово
окупованій території – нікчемні
Набути і припинити право власності на
нерухомість, яка розміщена на тимчасово
окупованій території, можна за межами
тимчасово
окупованої
території.
На
тимчасово окупованій території будь-який
правочин щодо нерухомого майна, у т. ч.
щодо
земельних
ділянок,
вважається
недійсним з моменту вчинення і не створює
юридичних наслідків.
Якщо правочин недійсний, кожна зі
сторін зобов’язана повернути другій стороні
все, що вона одержала на виконання цього
правочину.
Нікчемний
правочин
або
правочин, визнаний судом недійсним, є
недійсним з моменту його вчинення.
Лист ДФС від 03.05.2018р. №1984/Д/9999-13-02-03-14/ІПК

Бюджетне
відшкодування
з
ПДВ
спрямувати на сплату ПДФО не можна

їх повністю сплачують до державного
бюджету.
Податок на прибуток підприємств і
ПДФО розподіляють у певній пропорції до
державного та місцевого бюджетів. Тому
суму від’ємного значення ПДВ не можна
зараховувати
у
погашення
грошових
зобов’язань чи погашення податкового боргу
з таких податків.
Лист ДФС від 24.04.2018р. №1839/6/9999-12-02-01-15/ІПК

Направити податкову звітність поштою
можна й пізніше ніж за 5 днів до дедлайну
…головне – аби ДФС її отримала
вчасно.
Якщо платник податків надсилає
податкову декларацію (розрахунок) поштою
пізніше ніж за п’ять днів до закінчення
граничного строку її подання, але при цьому
контролюючі органи отримують її в терміни,
що не перевищують граничні строки подання
декларації (розрахунку), визначені ПКУ,
штрафні санкції до такого платника не
застосовуються.
За роз’ясненням із категорії 135.02 ЗІР

Що робити, коли відзвітували «не туди»?
ДФСУ
повідомила:
у
випадку
помилкового подання податкової звітності
(подано звітність, яку взагалі не потрібно
подавати або подано не до того органу)
платнику податків необхідно:
— до закінчення граничного строку
подання такої податкової звітності подати
податкову звітність з ознакою «Звітна нова»
та зменшити податкове зобов’язання;
— після граничного терміну подання
такої податкової звітності та виникнення
податкових зобов’язань, подати податкову
звітність з ознакою «Уточнююча» та
зменшити податкове зобов’язання.
За роз’ясненням з категорії 135.02 ЗІР

Норми
ПКУ
передбачають
зарахування сум від’ємного значення ПДВ
лише на сплату грошових зобов’язань чи
погашення податкового боргу з платежів, що
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Великий платник переїхав у
район: куди подавати звітність

сусідній

У
разі
зміни
місцезнаходження
великого платника податків, пов’язаної із
зміною адміністративно – територіальної
одиниці:
—
до
закінчення
поточного
бюджетного періоду (календарного року) не
змінюється основне місце обліку такого
платника і платник перебуває на обліку в
контролюючому
органі,
що
здійснює
супроводження великих платників податків
(далі – ВПП);
— якщо до початку нового бюджетного
періоду стосовно платника податків прийнято
рішення про припинення, основне місце
обліку платника не змінюється, процедури
переведення припиняються та платник
продовжує
перебувати
на
обліку
в
контролюючому
органі,
що
здійснює
супроводження ВПП;
— з початку нового бюджетного
періоду та у разі включення до Реєстру ВПП
на такий період, платник може самостійно
прийняти рішення щодо зміни свого
основного місця обліку та перевестись на
облік до іншого контролюючого органу, що
здійснює супроводження ВПП, шляхом
подання заяви за формою № 1-ОПП;
— з початку нового бюджетного
періоду та у разі не включення до Реєстру
ВПП на такий період змінюється основне
місце обліку та платник переводиться на
обслуговування до контролюючого органу за
своїм місцезнаходженням шляхом подання
заяви за формою № 1-ОПП або на підставі
рішення ДФС про зміну основного місця
обліку платника.
За роз’ясненням із категорії 119.06 ЗІР

Податок на прибуток
У разі понаднормового списання нестач
ТМЦ, коригувати бухфінрезультат не
потрібно
У разі списання нестач ТМЦ понад
норми і нестач від крадіжок коригувати
фінрезультат до оподаткування на різниці не
потрібно. Такі операції відображають згідно з
правилами бухобліку.
Якщо ж установили нестачу основних
засобів, фінрезультат до оподаткування
збільшують, зокрема, на залишкову вартість
такого об’єкта основних засобів, визначену
відповідно
до
НП(С)БО.
Одночасно,
фінрезультат
зменшують,
зокрема,
на
залишкову вартість, визначену за правилами
податкового обліку.
Лист ДФС від 18.04.2018р. №1702/6/9999-15-02-02-15/ІПК

Виправити суми штрафу та
прибутковій декларації не можна

пені

у

Якщо у майбутніх податкових періодах
(з урахуванням строків давності, визначених
ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у
тому числі за результатами електронної
перевірки) виявляє помилки, що містяться у
раніше поданій ним податковій декларації
(крім обмежень, визначених цією статтею),
він зобов'язаний надіслати уточнюючий
розрахунок до такої податкової декларації за
формою
чинного
на
час
подання
уточнюючого розрахунку.
Виправлення
суми
штрафних
санкцій та пені в податковій декларації з
податку на прибуток не передбачено.
У разі необхідності, відповідно п.46.4
ПКУ разом з такою декларацією платник
податків може подати доповнення, які
складено за довільною формою, що
вважатиметься
невід’ємною
частиною
податкової декларації. Таке доповнення
подається з поясненням мотивів його
подання. Про цей факт платник зазначає у
спеціально відведеному місці в податковій
декларації.
ІПК ОФП ДФС від
26.04.2018р. №1867/ІПК/28-10-01-03-11
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Контрольовані операції

При списанні простроченої товарної
дебіторки, касовик має нарахувати ПДВ

Податкова філософія: із якої дати країна
вважається виключеною з
переліку
низькоподаткових юрисдикцій

Платник податку, який застосовує
касовий метод визначення податкових
зобов’язань, на дату списання простроченої
дебіторської заборгованості за поставлені та
не оплачені товари (послуги) повинен
нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за
операцією з постачання таких товарів
(послуг).

Із 07.03.2018 р. Грузію, Естонію,
Латвію, Мальту та Угорщину виключили з
переліку «низькоподаткових» країн.
Тому операції з нерезидентами цих
країн вважатимуть контрольованими, якщо:
 річний бухгалтерській дохід від будь-якої
діяльності за 2018 рік перевищує 150 млн
грн (за вирахуванням непрямих податків);
 обсяг операцій платника податків із таким
контрагентом за період із 01.01.2018 р. по
06.03.2018 р. перевищує 10 млн грн (за
вирахуванням непрямих податків).
Наприклад, у 2018 році підприємство
здійснювало
господарські
операції
з
непов’язаною особою — нерезидентом із
Грузії. Річний дохід у 2018 році перевищує
150 млн грн. Загальний обсяг господарських
операцій протягом 2018 року з нерезидентом
із Грузії становить 18 млн грн, з них у період
із 01.01.2018 р. по 06.03.2018 р. — 7 млн грн.
У такому разі господарські операції у
період із 01.01.2018 р. по 06.03.2018 р. не
визнають контрольованими.
Лист ДФС від 02.05.2018р. №12908/7/9999-15-02-01-17

ПДВ
Документи для розблокування мінусового
РК має надавати продавець
Податківці
повідомили:
у
разі
зупинення реєстрації в ЄРПН розрахунку
коригування, на зменшення податкових
зобов’язань пояснення та копії документів,
необхідні для прийняття контролюючим
органом рішення про реєстрацію розрахунку
коригування в ЄРПН, подаються платником
податків – продавцем, що зазначений в
розрахунку
коригування
та
податковій
накладній, яка коригується.
За роз’ясненням із категорії 101.17 ЗІР

За роз’ясненням із категорії 101.06 ЗІР

При
безоплатному
імпорті
для
податкового кредиту головне – наявність
митної декларації
У разі імпорту товарів право віднести
суми податку до податкового кредиту
посвідчує
митна
декларація.
Базою
оподаткування для імпортованих товарів є
договірна вартість, але не нижче за митну
вартість таких товарів, з урахуванням мита й
акцизного податку, що підлягають сплаті і
входять до ціни товарів.
Отже, суми ПДВ, сплачені за ввезення
товарів (у т. ч. у разі їх безоплатного
отримання),
включають
до
складу
податкового кредиту на підставі належно
оформленої митної декларації.
Лист ДФС від 16.05.2018р. №2193/6/9999-15-03-02-15/ІПК

Рішення комісії щодо неврахування
таблиці
даних
платника
податку
оскарженню не підлягає
Нормами
Порядку
зупинення
реєстрації ПН/РК в ЄРПН оскарження
рішення комісії щодо неврахування таблиці
даних платника податку не передбачено. Не
передбачає відповідних дій і Порядок
розгляду скарг на рішення комісій, які
приймають рішення про реєстрацію ПН/РК.
Водночас, платник податку вправі
поскаржитися на дії чи рішення комісії
регіонального рівня у порядку підлеглості
вищому органу або посадовій особі, що не
позбавляє громадянина права звернутися до
суду відповідно до чинного законодавства.
За роз’ясненням із категорії 101.17 ЗІР
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04119, Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 36А, оф.204
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«Історія життя» податкової накладної та
всіх РК до неї: в особистому кабінеті є
новий сервіс
Для платників ПДВ запроваджено
новий електронний сервіс – візуалізація
повної інформації щодо податкової накладної
з урахуванням всіх зареєстрованих до неї
розрахунків
коригування
кількісних
і
вартісних показників.
Мета
сервісу
–
недопущення
платниками ПДВ помилок при складанні РК
до ПН.
Доступ до інформації надано в
приватній
частині
(особистий
кабінет)
Електронного кабінету у розділі «ЄРПН».
За заданими параметрами пошуку ПН
відображається остаточний розрахунок з
урахування всіх послідуючих зареєстрованих
до неї РК по таким параметрам:
- «Реєстраційний номер»;
- «Ознака документа (ПН-0, РК-1)»;
- «Номер документа»;
- «Дата складання документа»;
- «Причина коригування (РК)»;
- «Номер рядка ПН (номер рядка ПН, що
коригується)»;
- «Номер рядка в xml файлі»;
- «Обсяги постачання без ПДВ»;
- «Кількість (ПН, гр.6)»;
- «Ціна (ПН, гр.7)»;
- «Зміна кількості (РК, гр.7)»;
- «Ціна зазначена в гр. 8 РК»;
- «Зміна ціни (РК гр.9)»;
- «Кількість зазначена в гр.10 РК»;
- «Код товару згідно з УКТ ЗЕД (ПН/РК)»;
- «Код послуги згідно ДКПП (ПН/РК)»;
- «Ознака
імпортованого
товару
(ПН/РК)»;
- «Код ставки (ПН/РК)»;
- «Код одиниці виміру (ПН/РК)»;
- «Назва одиниці виміру»;
- «Зведена ПН/РК до зведеної ПН»;
- «Причина з якої не підлягає ненаданню
отримувачу»;
- «Опис товару/послуги».

Податківці радять реєструвати «мінусові»
РК протягом термінів реєстрації ПН
Реєстрація ПН/РК до податкових
накладних в ЄРПН повинна здійснюватися з
урахуванням граничних строків:
 для ПН/РК, складених з 1 по 15 к.дн.
(включно) календарного місяця, - до
останнього дня (включно) календарного
місяця, в якому вони складені;
 для ПН/РК, складених з 16 по останній
к.день (включно) календарного місяця, до 15 к.дня (включно) календарного
місяця, наступного за місяцем, в якому
вони складені;
 для РК, складених постачальником
товарів/послуг до податкової накладної,
що складена на отримувача - платника
податку,
в
яких
передбачається
зменшення суми компенсації вартості
товарів/послуг
їх
постачальнику,
протягом 15 к.дн. з дня отримання такого
розрахунку коригування до податкової
накладної отримувачем (покупцем).
Водночас
ПКУ
не
передбачено
механізм фіксації дати отримання покупцем
такого розрахунку коригування. Тому, з метою
недопущення
помилок
при
складанні
податкової
звітності
та
уникнення
непорозумінь при обрахунку у системі
електронного адміністрування ПДВ суми
перевищення
податкових
зобов'язань,
зазначених платником у поданих податкових
деклараціях
з
урахуванням
поданих
уточнюючих розрахунків до них, над сумою
податку, що міститься в складених таким
платником
податкових
накладних
та
розрахунках коригування до таких податкових
накладних,
зареєстрованих
в
ЄРПН
(ΣПеревищ), фіскали радять реєструвати
розрахунки коригування на зменшення суми
компенсації
вартості
товарів/послуг
з
урахуванням термінів, встановлених для
реєстрації податкових накладних.
Лист ДФС від 21.05.2018р. №2231/6/9999-15-03-02-15/ІПК

За повідомленням ДФСУ:
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/338431.html
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РК на повернення покупцю частини
отриманого авансу: майстер-клас із
заповнення від ДФСУ
Якщо після складання і реєстрації в
ЄРПН
податкової
накладної
відбувається зміна
кількості товарів/послуг
(за винятком випадків повного повернення
товарів), 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);
- 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 в
ЄРПН
податкової
накладної
відбувається зміна ціни товарів/послуг (за
винятком випадків повного повернення
коштів), 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.
Таким
чином,
у
розрахунку
коригування, що складається у зв’язку зі
зміною кількості або ціни товарів/послуг,
кожному рядку податкової накладної, що
коригується, відповідає два рядки розрахунку
коригування:
- у першому з них «обнуляється» рядок,
ціна або кількість по якому змінюється;
- у другому — зазначаються правильні
показники.
Якщо
внаслідок
зміни
(зменшення/збільшення) кількості або ціни
товарів/послуг
відбувається
повернення
частини суми отриманого авансу/доплата, то
в такому випадку складається лише один
розрахунок коригування з урахуванням
вищенаведених особливостей, та інший
розрахунок
коригування
на
суму
зменшення/збільшення
компенсації
не
складається.
-

ІПК ДФСУ від 10.05.2018р. №2072/6/99-9542-03-15/ІПК
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При поверненні коштів покупцю ПДВзобов’язання не нараховують
Якщо після анулювання договору про
постачання
товарів
кошти
помилково
зараховані на банківський рахунок платника
ПДВ, а потім повернуті ним замовнику, бази
оподаткування ПДВ не виникає, адже
договірних
відносин
щодо
постачання
товарів/послуг
між
суб’єктами
господарювання немає.
До того ж отримані неналежним
отримувачем кошти повернули у п’ятиденний
строк.
Лист ДФС від 20.04.2018р. №1767/6/9999-15-03-02-15/ІПК

Імпортний ПДВ помилково не включено
до податкового кредиту: виправляємо
прикрість
Якщо платником ПДВ при імпорті
товарів, основних фондів сплачені суми ПДВ,
зазначені у митній декларації, помилково не
були включені до складу податкового
кредиту, то платник ПДВ має можливість
суми
сплаченого
ПДВ
включити
до
податкового
кредиту
шляхом
подання
уточнюючого розрахунку (з урахуванням
строків давності).
За матеріалами ГУ ДФС у
Дніпропетровській області:
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/337316.html

Уцінюємо запаси: коли нараховувати ПДВ
та чи коригувати фінрезультат
Підприємство уцінює запаси, які
згодом використовуватиме у господарській
діяльності. Якщо суму уцінки включають до
собівартості продукції, постачання якої
оподатковують
ПДВ,
нараховувати
компенсуючі зобов’язання не потрібно.
Якщо ж суму уцінки не включають до
собівартості продукції, на думку ДФСУ,
платник має нарахувати компенсуючі ПДВзобов’язання.
Із метою оподаткування податком на
прибуток
коригування
фінансового
результату до оподаткування на різниці, що
виникають за операціями з уцінки запасів, не

передбачене. Тож такі операції відображають
за бухобліковими правилами.
Лист ДФС від 16.04.2018р. №1600/6/9999-15-03-02/ІПК

Що робити у випадку включення до ПДВдекларації безпідставно складеної ПН
Сума ПДВ, зазначена у податковій
накладній, складеній без факту здійснення
господарської операції та зареєстрованій
у ЄРПН, не підлягає відображенню в ПДВдекларації у складі податкового кредиту.
Якщо ж платником податку було
включено таку ПН до ПДВ-декларації, то
відповідно до п.50.1 ПКУ він повинен:
подати
нову
декларацію
з виправленими показниками з позначкою
«Звітна нова» за такий самий звітний період,
якщо не минув граничний строк подання
декларації, в якій допущено помилку;
або надіслати
уточнюючий
розрахунок
ПДВ-зобов’язань
у зв’язку
з виправленням
самостійно
виявлених
помилок до такої декларації за формою,
встановленою
на дату
подання
такого
розрахунку (з урахуванням строків давності,
визначених ст.102 ПКУ).
При цьому в уточнюючому розрахунку
відображаються
всі
заповнені
рядки
декларації,
що уточнюється.
До гр.4
переносяться
показники
декларації,
що уточнюється, у гр.5 відображаються всі
показники
декларації
з урахуванням
виправлених помилок, у гр.6 — абсолютне
значення помилки за всіма заповненими
в уточнюючому
розрахунку
рядками
з відповідним знаком (+/–). Якщо абсолютне
значення дорівнює нулю, відповідний рядок
не заповнюють. Незаповнені в декларації
рядки в уточнюючому розрахунку також не
заповнюють.
У разі виправлення помилок у рядках
поданої раніше декларації, до яких повинні
додаватися
додатки,
до уточнюючого
розрахунку повинні бути подані відповідні
додатки, що містять інформацію щодо
уточнених показників.
За повідомленням ГУ ДФС у Харківській
області: http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/newsark/336034.html
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ПДФО, ВЗ
ДФС наполягає: компенсація працівникові
витрачених власних коштів на придбання
товарів для роботодавця – база для ПДФО
Нажаль,
скасування
рішенням Полтавського
окружного
адмінсуду від
02.05.2018р. у
справі №816/909/18 резонансної ІПК від
23.02.2018р. №765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК не
завадило ДФС видавати нові ІПК із таким же
висновком, як і у скасованій.
Тобто,
податківці
продовжують
наполягати на тому, що оскільки фізичною
особою (працівником) придбання товарів для
потреб юридичної особи здійснено за рахунок
власних
коштів,
тобто
працедавцем
попередньо не видавалися кошти під звіт, то
сума коштів, виплачених такій фізичній особі
за реалізовані (продані) товари, включається
до її загального оподатковуваного доходу як
інші доходи та оподатковується на загальних
підставах.
ІПК ДФС від 10.05.2018 р. № 2080/6/9999-13-02-03-15/ІПК, № 2081/6/99-99-13-02-0315/ІПК

Як великому платнику подавати 1ДФ за
«не
уповноважений»
відокремлений
підрозділ?
Якщо
відокремлений
підрозділ
юридичної особи – великого платника
податків не уповноважений нараховувати,
утримувати і сплачувати (перераховувати)
податок до бюджету,
то
податковий
розрахунок за ф. №1ДФ у вигляді окремої
порції за такий підрозділ подає юридична
особа до контролюючого органу, що здійснює
супроводження великих платників податків
(основне місце обліку) та надсилає копію
(витяг) такого розрахунку до контролюючого
органу
за
місцезнаходженням
такого
відокремленого підрозділу (неосновне місце
обліку).
Водночас, у порції, яка подається за
відокремлений
підрозділ,
зазначають
відомості щодо фізосіб (працюючих) такого
підрозділу.
За роз’ясненням із категорії 103.25 ЗІР

Земельний податок
Змінено
коефіцієнти
грошової оцінки землі

нормативної

Із 17.07.2018р. набирає чинності наказ
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства України від 27.03.2018р.
№162, яким внесено зміни до Порядку
нормативної
грошової
оцінки
земель
населених пунктів, затверджений Наказом
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства України від 25.11.2016р. №
489 (далі – Порядок).
Порядком
передбачено,
що
з
17.07.2018р.
для
земельних
ділянок,
інформація про які НЕ внесена до відомостей
Держземкадастру та в разі якщо у відомостях
Держземкадастру відсутній код Класифікації
видів цільового призначення земель для
земельної ділянки, застосовується коефіцієнт
(Кф) 3,0.
Таким чином, платники, які мають
земельні ділянки, інформація про які не
внесена до відомостей Держземкадастру та
якщо у кадастрових відомостях відсутній код
Класифікації видів цільового призначення
земель для земельної ділянки, повинні
подати до контролюючих органів уточнюючі
податкові декларації за II півріччя 2018
року з новою довідкою (витягом) про
нормативну грошову оцінку земельної
ділянки, яка видана з урахуванням вимог
Порядку
(з
17.07.2018р.),
як
це
передбачено ст.286 Податкового кодексу
України.
За повідомленням ОВП ДФС:
http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/newsark/338360.html

Розрахункові операції
Передачу нульового Z-звіту ДФС вважає
підставою для фактичної перевірки
ГУ ДФС в Запорізькій області нагадує,
що чинним законодавством встановлено ряд
вимог, що стосуються застосування РРО. Так,
суб'єкти господарювання, які використовують
РРО, повинні передавати органам ДФС
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дротовими або бездротовими каналами
зв'язку
електронні
копії
розрахункових
документів і фіскальних звітних чеків, які
містяться на контрольній стрічці в пам'яті
РРО або в пам'яті приєднаних до них
модемів.
РРО з модемом повинні забезпечувати
блокування
проведення
розрахункових
операцій,
зокрема,
при
неможливості
передачі контрольно-звітної інформації на
сервер обробки інформації протягом 72
годин, тобто блокування відбувається, якщо
після виконання Z-звіту РРО протягом 72
годин сервером не отримана контрольнозвітна
інформація
від
РРО.
Якщо
господарський об'єкт не працює, розрахункові
операції не проводяться, то РРО не буде
заблокований.
Однією з підстав для проведення
фактичної перевірки, передбачених п. 80.2 ст.
80 ПКУ,
є
неподання
суб'єктом
господарювання в установлений законом
строк обов'язкової звітності про використання
РРО, розрахункових книжок та книг обліку
розрахункових операцій, подання їх із
нульовими показниками.
Із цієї підстави в листі робиться
висновок про те, що передача Z-звітів з
нульовими показниками або несвоєчасна
передача контрольно-звітної інформації (Zзвіту) до органів ДФС дротовими або
бездротовими каналами зв'язку є підставою
для проведення фактичної перевірки
органами ДФС.
Ми ж вважаємо, що Z-звіт не є
обов'язковою звітністю про використання
РРО. Таким є звіт про використання книг
обліку
розрахункових
операцій
(розрахункових
книжок),
форма
якого
затверджена
наказом
Мінфіну
від
21.01.2016р.
№13.
Однак
доводити
неправомірність проведення перевірки в
цьому випадку, скоріш за все, доведеться в
суді.
ІПК ГУ ДФС в Запорізькій області від
14.02.2018р. №615/ІПК/08-01-14-07-13

Трудові відносини
Точність (кількість знаків після коми)
коефіцієнта
коригування
середнього
заробітку
чинною
нормативкою
не
визначена
Мінсоцполітики
повідомило,
що
фізособи-підприємці на рівні з усіма іншими
роботодавцями мають проводити коригування
середнього заробітку у разі підвищення
посадових окладів найманих працівників, як це
передбачено Порядком №100.
Якщо підприємець не має можливості
провести коригування середньої зарплати на
коефіцієнт підвищення, приймається рішення
про зменшення коефіцієнта коригування,
виходячи з фінансової спроможності.
Рішення про зменшення коефіцієнта
коригування оформлюється наказом, який
обов’язково повинен бути погоджений з
профспілковим
комітетом
або
іншим
уповноваженим
представляти
інтереси
працівників органом.
Коефіцієнт, на який необхідно провести
коригування виплат обчислюється шляхом
ділення окладу (тарифної ставки), встановленої
після підвищення, на оклад (тарифну ставку),
який працівник мав до підвищення.
При цьому Мінсоцполітики визнало,
що Порядком № 100 чітко не передбачено
скільки
знаків
після
коми
необхідно
застосовувати при розрахунку коефіцієнту
коригування.
Лист Мінсоцполітики України від
10.05.2018р. №766/0/101-18

У вихідні за графіком дні сумісник може
працювати хоч по 8 годин, але…
…загальна тривалість
роботи
за
сумісництвом протягом місяця не повинна
перевищувати
половини
місячної
норми
робочого часу.
Тобто, у вихідні дні (за графіком,
визначеним
на
основному
підприємстві)
працювати за сумісництвом дозволяється
повний робочий день. Але в межах місячної
норми перевищувати 50% її розміру сумісникам
заборонено.
Лист Мінсоцполітики України від
25.04.2018р. №184/0/22-18/13
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ДФС може проводити перевірки щодо
виявлення неоформлених робітників
У разі наявності та/або отримання
контролюючим
органом
інформації
про
використання праці найманих осіб без
належного оформлення трудових відносин та
виплати роботодавцями доходів у вигляді
заробітної плати без сплати податків до
бюджету, контролюючий орган має право на
проведення
перевірки
(документальної
планової, позапланової та фактичної) суб’єкта
господарювання
щодо
дотримання
роботодавцем
законодавства
в
частині
укладення трудового договору, оформлення
трудових відносин з працівниками (найманими
особами).
За роз’ясненням в категорії 136.06 ЗІР

За нарахування індексації зарплати в
меншому розмірі штраф – 1 мінзарплата
Держпраці
України
повідомила:
ненарахування
індексації зарплати
за
наявності підстав є порушенням ст.95 КЗпП
та,
відповідно, мінімальних
державних
гарантій в оплаті праці.
Тоді як порушення правил обчислення
індексу споживчих цін для проведення
індексації та сум індексації є порушенням
Порядку
індексації, не
підпадає
під
визначення мінімальних державних гарантій в
оплаті праці, наведене у ст.12 Закону України
«Про оплату праці», та належить до категорії
інших порушень. Тож, штраф за, наприклад,
нарахування індексації в меншому розмірі –
одна мінзарпата.
Лист Держпраці України від 07.05.2018р.
№3570/4.1/4.1-ДП-18

СУДОВА ПРАКТИКА
Робота в нічний час або у святковий день
має оплачуватися, інакше штраф – 10
мінзарплат
Управлінням Держпраці у Черкаській
області було винесено постанову, якою на
підприємство накладено штраф в розмірі 96
тис. грн. на підставі абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП за
наступні, встановлені перевіркою, порушення:

оплата праці за роботу у нічний час трьом
сторожам не нарахована та не виплачена,
чим порушено норми ст. 108 КЗпП;
- за роботу у святкові дні 1, 7 січня не
проведено
доплату
у
подвійному
розмірі одному
працівникові,
чим
порушено норми ст. 107 КЗпП.
Нагадаємо: вказані
порушення
є недотриманням мінімальних державних
гарантій в оплаті праці, що тягне за собою
штраф у десятикратному розмірі мінімальної
зарплати, встановленої законом на момент
виявлення порушення, за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення.
-

Постанова ВСУ від 26.04.2018р. у
справі №823/708/17 визнав правомірним
накладання цього штрафу

Компенсація
працівнику
витрачених
власних
коштів
на
придбання
корпоративних товарів – не база для
утримання ПДФО
Платнику
податків
вдалося
скасувати ІПК ДФС від від 23.02.2018 р. №
765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК.
У ній ДФС дійшло досить неочікувано
для платників податків висновку: оскільки
фізичною особою (працівником) придбання
товарів для потреб юридичної особи
здійснено 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 ЄСВ.
Підставою для висновку ДФС про
необхідність
оподаткування
зазначених
витрат на загальних підставах стало те, що
п.170.9 ПКУ передбачено, що до загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу
платника податку не включаються кошти,
отримані платником податку від роботодавця
під звіт за умови дотримання усіх
встановлених вимог. Оскільки юридичною
особою кошти під звіт не видавалися, то
сума
коштів,
на
думку
відповідача,
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включається до загального оподатковуваного
доходу.
Суд
же
із
таким
висновком
контролюючого органу не погодився.
Визначальною
ознакою
доходу
платника податку, як об'єкта та бази
оподаткування ПДФО, в тому числі у вигляді
додаткового блага, є приріст показників
фінансового
та/або
майнового
стану
платника податку.
Аналогічний висновок викладений у
постанові Верховного суду від 13.03.2018 р.
по справі № 826/2226/15.
Тож суд
зазначив:
при
виплаті
працівнику суми витрат здійснених ним при
виконанні трудових обовязків на підприємстві
(зокрема, купівля канцелярії, палива чи
конвертів) такий працівник не отримує
доходу, а, відтак, об'єкт оподаткування з
ПДФО відсутній.
Деталізація змісту операції в акті наданих
послуг: суд за здоровий глузд

Власне,
відсутність
максимальної
деталізації виду виконаних послуг та окремих
позицій у первинних облікових документах,
які не впливають на зміст господарської
операції, не перешкоджає прийняттю цих
документів до обліку та не є свідченням
відсутності
виконаних
господарських
операцій.
Окрім того, за своїм економікоюридичним змістом послуга являє собою
діяльність, результати якої не мають
матеріального виразу, а реалізуються та
споживаються у процесі її здійснення.
Виходячи зі специфіки послуги як
предмета
господарської
операції, акт
наданих послуг з переліком фактично
поставлених послуг за напрямами,
вказаним в договорі, є достатнім
доказом,
що
підтверджує
факт
виконання такої господарської операції.
Постанова ВСУ від 04.04.2018 р. у справі №
810/4751/13-а

Під
час
проведення
невиїзної
документальної перевірки податковий орган
вказав
на
ряд
недоліків
первинної
документації платника податків, а саме:
- відсутність протоколу погодження ціни,
умов, на яких буде прийматися якість
виконаних робіт;
- неможливість
встановити
зміст
наданих послуг;
- відсутність у акті здачі-прийняття робіт
(надання послуг) відомостей про особу,
яка його підписала від замовника;
- відсутність у рахунку-фактурі відомостей
про особу, яка його склала;
- зазначення незрозумілих одиниць виміру
послуг в рахунку-фактурі та акті
виконаних робіт;
- строк сплати на підставі договору.
Це
при
тому,
що
ступінь
деталізації опису господарської операції
у первинному документі законодавством
не встановлена.
Умовою
документального
підтвердження операції є можливість на
підставі наявних документів зробити висновок
про те, що витрати фактично понесені.

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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У ВИПУСКУ:

