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ДЛЯ ВСІХ
Індекс інфляції за липень 2018 р. – 99,3%

Діє нове Положення про комісію із
соцстрахування: що робити підприємству
27 липня 2018 року набула чинності
нова
редакція Положення
про
комісію (уповноваженого) із страхування у
зв’язку
з
тимчасовою
втратою
працездатності.
Зокрема, Соцстах відкоригував форму
Протоколу засідання комісії із соціального
страхування
/рішення
уповноваженого
(додаток до Положення).
Тепер Протокол складається з двох
розділів. Розділ ІІІ «Виділити путівки до
санаторіїв
та
санаторіїв-профілакторіїв
застрахованим особам, членам їх сімей та
студентам:» звідти прибрали.
Тобто, тепер із функцій комісій
(уповноважених) із соціального страхування
вилучено такі:
- виділення путівок до санаторіїв та (або)
санаторіїв-профілакторіїв застрахованим
особам і членам їх сімей;
- виділення путівок до дитячих оздоровчих
закладів;
- виділення новорічних подарунків.
Чи означають зазначені зміни, що з
27.07.2018р.
протоколи
комісії
(уповноваженого) із соцстрахування на
підприємствах мають бути за новою формою,
наразі, невідомо.
Фонд соцстрахування України цю
подію поки що не коментував.
Постанова Правління ФСС України від
19.07.2018р. №13

ЗМІНИ ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Нова форма Звіту
апгрейд таблиці 5

з

ЄСВ:

суттєвий

Мінфін
виклав
в
новій
редакції Порядок заповнення й подання Звіту
з ЄСВ за ф.№Д4.
Уперше оновлений Звіт з ЄСВ
роботодавці подають за серпень 2018 року.
Граничний строк подання — 20.09.2018 р.
Зміни стосуються, переважно, таблиці
5 Звіту.
По-перше,
таблиця
5
тепер
називається
« Відомості
про
трудові
відносини осіб та період проходження
військової служби».
По-друге, розширено перелік підстав,
за наявності яких, потрібно заповнювати і
подавати цю таблицю.
Так, починаючи зі Звіту про ЄСВ за
серпень 2018 року, таблицю 5 формують і
подають, зокрема, якщо протягом звітного
місяця:
— особу було переведено на іншу посаду або
роботу у того ж страхувальника;
— особа вперше вступила на військову
службу або закінчила проходження військової
служби (з виключенням зі списків особового
складу військової частини (військового
навчального закладу, установи і т. п.)) у
порядку, встановленому положеннями про
проходження військової служби;
— особі надана відпустка у зв’язку з
вагітністю та пологами (у тому числі особам з
числа військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу);
— особі надана відпустка для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку;
— особі надана відпустка для догляду за
дитиною з 3 років до досягнення нею 6річного віку.
Щодо працівників, яким надана, до
прикладу, щорічна відпустка, навчальна
відпустка,
відпустка
без
збереження
заробітної плати, якщо він хворів, - таблицю 5
не заповнюють. Цю інформацію, як і раніше,
відображають у таблиці 6 Звіту з ЄСВ.
Наказ Мінфіну України від 15.05.2018р. №511
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Змінено
податків

Порядок

обліку

платників

Зміни стосуються, передусім, форм:
№11-ОПП – Повідомлення про взяття на
облік/зняття з обліку платника податків у
зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця
проживання). Її дещо оновлено.
Форма № 11-ОПП використовується
для інформування контролюючим органом за
новим
місцезнаходженням
(місцем
проживання) платника податків про зміну
місцезнаходження
(місця
проживання)
платника
податків,
яке
надсилається
контролюючому
органу
за
попереднім
місцезнаходженням (місцем проживання).
- №1-РПП – Заява про реєстрацію
постійного
представництва
нерезидента в Україні як платника
податку на прибуток
За заявою за формою № 1-ОПП, або за
формою № 1-РПП із позначкою "Зміна
місцезнаходження, пов'язана із зміною
адміністративного
району,
або
включення/невключення до Реєстру ВПП",
або за формою № 5-ОПП із позначкою
"Зміна місця проживання, пов'язана із
зміною
адміністративного
району",
поданої
платником
податків
до
контролюючого
органу
за
новим
місцезнаходженням,
здійснюватиметься
процедура переведення платника податків.
Підтвердженням
припинення
незалежної
професійної
діяльності
є
відомості (витяг) відповідного реєстру, до
якого вноситься інформація про державну
реєстрацію
такої
діяльності,
щодо
припинення, або зупинення, або зміни
організаційної форми відповідної діяльності з
незалежної (індивідуальної) на іншу.
Наказ Мінфіну України від 27.06.2018р.
№589. Чинний з 24.08.2018р.

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Адміністрування
Які відомості можна додатково зазначити
у статуті при реєстрації ТОВ
Мінюст України роз’яснив деякі нюанси
складанням статуту ТОВ у зв’язку з
набранням чинності нового Закону України
«Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275VIII (далі – Закон про ТОДВ).
Так, перелік відомостей, які повинні
обов’язково зазначатися у статуті товариства
з обмеженою відповідальністю та товариства
з додатковою відповідальністю встановлений
ст.11 Закону про ТОДВ.
У статуті товариства зазначаються
відомості про: повне та скорочене (за
наявності) найменування товариства; органи
управління товариством, їх компетенцію,
порядок прийняття ними рішень; порядок
вступу до товариства та виходу з нього.
Водночас, статут товариства може
містити інші відомості, що не суперечать
закону. Такими відомостями можуть бути
положення, що стосуються:
- надання
додаткового
строку
для
погашення заборгованості у зв’язку з
простроченням внесення вкладу;
- порядку збільшення статутного капіталу
за рахунок додаткових вкладів;
- порядку реалізації переважного права
учасників
товариства,
розподілу
відчужуваної частки (частини частки) між
іншими учасниками товариства, відмови
від
реалізації
переважного
права
учасників товариства;
- відчуження частки у статутному капіталі
товариства іншим учасникам товариства
або третім особам;
- виплати та обмеження виплати дивідендів
учасникам товариства;
- проведення аудиту фінансової звітності
товариства на вимогу учасників тощо.
Лист Мін’юсту від 07.06.2018р.
№6623/8.4.3/32-18
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Отримати ЕЦП можна й за довіреністю,
головне – її нотаріально завірити
Із метою протидії шахрайству та
захисту законних інтересів юридичних та
фізичних
осіб,
отримання
послуг
електронного цифрового підпису (далі –
ЕЦП) в Акредитованому центрі сертифікації
ключів
Інформаційно-довідкового
департаменту
ДФС
здійснюється
за
особистої
присутності
заявника
(підписувача).
Разом із цим, за бажанням заявника
(підписувача) він може бути представлений
довіреною особою. У такому випадку,
довіреність для отримання послуг ЕЦП
повинна бути посвідчена нотаріально.
Зазначене
обмеження
не
розповсюджується на органи державної
влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства,
установи
та
організації
державної форми власності.
За матеріалами ГУ ДФС у
Дніпропетровській області:
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/346275.html

Податок на прибуток
Безповоротна
фіндопомога
між
прибутківцями:
чи
коригувати
фінрезультат надавачу
ДФСУ зазначила: нормами ПКУ не
передбачено
коригування
фінансового
результату до оподаткування на суму
безповоротної фінансової допомоги, наданої
іншій юридичній особі – платнику податку на
прибуток на загальних підставах. Такі
операції відображаються згідно з правилами
бухгалтерського обліку, тобто у складі витрат
(облік ведуть, як правило, на субрахунку 977).
Роз’яснення в категорії 102.13 ЗІР

Звітність
Звітувати
частіше

за

аліментами

доведеться

Про стягнення аліментів підприємства
звітуватимуть щомісячно. Відповідні зміни
Мін’юст вніс до Інструкції з організації
примусового виконання рішень, затвердженої
наказом від 02.04.2012р. №512/5.
Аліменти
стягуватимуть
за
виконавчими листами за минулий час у
межах 10-річного строку, що передував
пред’явленню
виконавчого
листа
до
виконання (нині — у межах трирічного
строку).
Також Мін’юст визначив порядок
накладення штрафу на боржника державним
виконавцем.
Наказ Мін’юсту України від 02.08.2018р.
№2522/5

Втратили ознаки малого підприємства
посеред року: коли подавати «дорослу»
фінзвітність
Якщо
мале
підприємство
за
результатами діяльності протягом року
втратило ознаки малого підприємства, то
фінансовий
звіт
таким
підприємством
складається за звітний період, у якому це
відбулось і подальші періоди поточного
звітного року відповідно до НП (С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
ІПК ГУ ДФС в Одеськiй обл. від
01.08.2018р. № 3343/ІПК/15-32-12-01-04

Несвоєчасне подання звіту про податкові
пільги рівноцінно неподанню декларації
Законом України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо
покращення інвестиційного клімату в Україні»
від 21.12.2016р. №1797 (набрав чинності з
01.01.2017р.)
звітність
про
суми
податкових та митних пільг прирівняно
до податкових декларацій (зміни внесено,
зокрема, до п.46.1 ПКУ).
Отже,
у
разі
неподання
або
несвоєчасного подання платниками податків
звітів про пільги до них застосовуються
штрафні санкції, передбачені п.120.1 ПКУ за
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неподання
або
несвоєчасне
подання
податкової звітності, а саме: накладення
штрафу в розмірі 170 грн, за кожне таке
неподання або несвоєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків,
до якого протягом року було застосовано
штраф за таке порушення, - тягнуть за собою
накладення штрафу в розмірі 1020 грн за
кожне таке неподання або несвоєчасне
подання.
За матеріалами ГУ ДФС у Закарпатській
області: http://zak.sfs.gov.ua/media-ark/newsark/346649.html

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.

ПДВ
Нові «тренди» від фіскалів: при обміні
подарункового сертифіката на товар
потрібно
складати
РК
на
зміну
номенклатури
ДФСУ
повідомила:
при
видачі
подарункового сертифікату (перша подія) в
загальному порядку оформляється податкова
накладна із зазначенням коду згідно з УКТ
ЗЕД та номенклатури сертифікату (тобто в

графі "Номенклатура товару" пишеться:
"подарунковий сертифікат" і вказується його
код УКТ ЗЕД);
А
при
обміні
подарункового
сертифікату на товар (друга подія) до цієї
податкової
накладної
оформляється
розрахунок коригування із зазначенням
причини "Зміна номенклатури".
ІПК ДФСУ від 27.06.2018р. №2869/6/99-9915-03-02-15/ІПК

Коли визнавати податковий кредит
розблокованою ПН

за

Суми ПДВ, зазначені у податкових
накладних, реєстрацію яких у ЄРПН
зупинено, після припинення процедури такого
зупинення можуть бути віднесені до складу
податкового кредиту:
- у разі своєчасної їх реєстрації в ЄРПН —
протягом 1095 к.дн. з дати складання
таких ПН/РК до таких податкових
накладних;
- у разі несвоєчасної їх реєстрації в ЄРПН
— протягом 1095 к.дн. з дати складання
таких ПН/РК до таких податкових
накладних, але не раніше дати їхньої
реєстрації.
ІПК ДФСУ від 23.08.2018р. №3682/6/99-9915-03-02-15/ІПК

Ціна послуг змінилася після передоплати:
РК складаємо на дату першої події
Якщо після отримання попередньої
(авансової) оплати за послуги (здійснення
часткової поставки послуг), що не містять
відокремленої вартості, ціна таких послуг
збільшується, то постачальник – платник
ПДВ має скласти розрахунок коригування до
податкової накладної, складеної на дату
отриманої передоплати.
При цьому податківці зазначили, що
такий розрахунок коригування постачальник
має
складати на
дату
першої
події (оформлення акта прийому-передачі
виконаних обсягів робіт або доплати за такі
роботи), а не на дату зміни ціни (підписання
додаткової угоди).
ІПК ГУ ДФС у Запорiзькiй області в від
26.07.2018р. №3293/ІПК/08-01-12-01-10
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«Зменшуючий»
РК
покупець
має
реєструвати в загальні строки: у першій
або другій половині місяця
ДФСУ видала: ПКУ не передбачено
механізм фіксації дати отримання покупцем
«зменшуючого» розрахунку коригування.
Тому, з метою недопущення помилок
при складанні податкової звітності та
уникнення непорозумінь при обрахунку у СЕА
ПДВ
показника «∑Перевищ»,
реєстрацію
розрахунків коригування на зменшення суми
компенсації вартості товарів/послуг податківці
радять
здійснювати з
урахуванням
термінів, визначених абзацами 15 і 16
п.201.10 ПКУ.
Тобто, реєстрація в ЄРПН повинна
бути здійснена:
- для
«зменшуючих»
розрахунків
коригування, складених з 1 по 15
календарний
день
(включно)
календарного місяця — до останнього дня
(включно) календарного місяця, в якому
вони були складені;
- для
«зменшуючих»
розрахунків
коригування, складених з 16 по останній
календарний
день
(включно)
календарного
місяця,
—
до
15
календарного дня (включно) календарного
місяця, наступного за місяцем, в якому
вони були складені.
Але нагадаємо, що, формально, згідно
п.201.10 ПКУ реєстрація «зменшуючого»
розрахунку коригування в ЄРПН повинна бути
здійснена протягом 15 к.дн. із дня
отримання
такого
розрахунку
коригування отримувачем (покупцем).
ІПК ДФСУ від 20.07.2018р. №3204/6/99-9915-03-02-15/ІПК

Підстави для не застосування штрафів за
не реєстрацію ПН
За порушення граничного строку
реєстрації податкової накладної та/або
розрахунку коригування в ЄРПН або не
реєстрацію ПН не штрафують виключно, якщо
ідеться про податкові накладні, які:
- не надаються отримувачу (покупцю)
та

складені на постачання товарів/послуг для
операцій, які: звільнені від оподаткування
або оподатковуються за нульовою ставкою.
Тобто,
для
не
застосування
штрафів за не реєстрацію/ несвоєчасну
реєстрацію ПН в ЄРПН повинні одночасно
виконуватися обидві умови (ПН має не
надаватися покупцеві та має бути складена
на звільнені операції або операції за ставкою
0%).
-

Лист ДФС від 13.08.2018р. №3523/6/9999-15-03-02-15/ІПК

Коли заповнюється таблиця 1.1 Додатка 5
до уточнюючого розрахунку
ДФС пояснила: якщо уточнюються
показники податкової декларації з ПДВ, що
подавалася за звітні (податкові) періоди до
червня 2018 року, то таблиця 1.1 не
заповнюється.
Якщо
уточнюються
показники
податкової звітності з ПДВ за звітні
(податкові) періоди починаючи з червня
2018 року (II кварталу 2018 року), то
таблиця 1.1 заповнюється у разі, якщо
виправляються показники, зазначені у такій
таблиці.
За роз’ясненням в категорії 101.23 ЗІР

У разі відновлення статусу платника ПДВ,
нараховані в минулому умовні ПДВзобов'язання не повернути
Платник
податків,
у
зв'язку
з
анулюванням реєстрації його як платника
ПДВ, збільшив податкові зобов'язання на
суму
умовного
продажу
залишку
нереалізованих активів. Згодом ВАСУ було
прийнято постанову у справі й скасовано
анулювання
реєстрації
платника
ПДВ,
визнаний протиправним та скасований Акт
про анулювання реєстрації платника ПДВ.
У зв'язку з цим, у платника податків
виникло
питання
щодо
механізму
відшкодування ПДВ шляхом збільшення
податкового кредиту, який був зменшений у
зв'язку зі здійсненням умовного продажу, або
шляхом коригування податкових зобов'язань
на підставі розрахунку коригування до
податкової накладної, складеної в зв'язку зі
здійсненням умовного продажу.

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

8

Огляд
законодавства та
судової практики
Серпень 2018

ДФС пояснило, що своїм правом на
формування податкового кредиту платник
податків вже скористався, тому повторно
формувати податковий кредит по одній
операції не вдасться, оскільки це не
передбачено нормами ПКУ.
Також
зменшити
податкові
зобов'язання, нараховані при умовному
продажу товару (активів) не вдасться,
оскільки чинними нормами податкового
законодавства не передбачена можливість
реєстрації в ЄРПН податкової накладної,
складеної платником податку на умовний
продаж активів. РК до такої ПН теж
зареєстрований в ЄРПН неможливо.

При цьому внесення змін до сум
нарахованої заробітної плати або доходу та у
зв’язку з цим до нарахованих сум єдиного
внеску за звітний місяць при формуванні і
поданні
скасовуючих
документів
не
допускається.

ІПК ДФСУ від 06.08.2018р. №3446/6/99-9912-02-01-15/ІПК

28.07.2018р.
внесено
зміни
до
пп.165.1.14 та пп.166.3.3 ПКУ.
Так, відповідно до нововведень, до
оподатковуваного
доходу
платника
податку не включаються аліменти, що
виплачуються платнику податку згідно з
рішенням суду або за добровільним
рішенням сторін у сумах, визначених згідно із
Сімейним кодексом України, у т.ч. аліменти,
що виплачуються нерезидентом.

ЄСВ
У
ЄСВ-звіті
виявили
неправильний
«ідентифікаційний номер» працівника: як
виправити помилку
У разі виявлення страхувальником у
Звіті про ЄСВ після закінчення звітного
періоду помилки в реквізитах (крім сум), що
стосується застрахованої особи, подаються
скасовуючі
документи,
тобто
страхувальник повинен сформувати та
подати Звіт за попередній період, який
містить (в п.2 р.V Порядку №435):
- перелік таблиць Звіту,
- відповідну
таблицю
зі
статусом
«скасовуюча» з відомостями, які були
помилкові, на одну або декількох
застрахованих осіб
- та відповідну таблицю зі статусом
«початкова» із зазначеними правильними
відомостями на одну або декількох
застрахованих осіб, при цьому таблиця 6
«Відомості про нарахування заробітної
плати (доходу) застрахованим особам»
додатка 4 до Порядку №435 повинна
містити дані по кожній застрахованій особі
окремо.
Звіт,
сформований
для
виправлення помилок за попередні звітні
періоди, не повинен містити таблиць 1 4 додатка 4 до Порядку №435.

За матеріалами ГУ ДФС у Львівській
області: http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/newsark/346265.html

ПДФО, ВЗ, ЄСВ
Аліменти, у т.ч.
оподатковуються

від

нерезидента,

не

Закон України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України» від 03.07.2018р.
№2477-VIII. Чинний з 28.07.2018р.

Статус інваліда підтверрджено не з
першого дня місяця: ЄСВ обчислюємо з
фактично нарахованого доходу
Якщо працівник надав копію довідки до
акта огляду в медико-соціальній експертній
комісії (далі – МСЕК) про встановлення групи
інвалідності не з першого робочого дня
місяця, то вимога щодо нарахування ЄСВ
виходячи
із
розміру
мінзарплати
не
застосовується.
Юридична особа – роботодавець
нараховує ЄСВ на фактично нарахований
дохід:
— до дати одержання копії довідки
МСЕК – у розмірі 22 %;
— з дати одержання довідки МСЕК – у
розмірі 8,41 %.
За роз’ясненням з категорії 301.04.01 ЗІР
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Валютні операції
Порядок валютного декларування наразі
спростили, а невдовзі взагалі скасують
Відтепер
декларування
валютних
цінностей здійснюється окремо в ДФСУ та в
НБУ без послідовності, яка була доведена
спільним листом вказаних відомств (листи
№28-311/1929-2823 та №3368/5/23-5316).
Нагадаємо,
що
досі
валютне
декларування проводили так:
1) валютну декларацію у двох
примірниках подавали податківцям (один
вони залишали собі, на іншому проставляли
відмітку і повертали суб’єкту підприємницької
діяльності);
2) завірену податківцями декларацію
відносили до НБУ;
3)
НБУ
видавав
довідку
про
проведення декларування;
4) вказану довідку засвідчували в
податковій.
Тепер ці листи податківців та банкірів
скасовано, до того ж, на практиці довідку про
проведення декларування вже давно не
отримують, тому нині валютне декларування
здійснюють окремо в ДФС і в НБУ без певної
послідовності. Засвідчувати декларацію, що
надається до НБУ, у податківців тепер не
потрібно.
Саме
декларування
валютних
цінностей, здійснюється за формою та у
порядку, визначеному наказом Мінфіну
України від 25.12.1995р. №207.
Тобто,
як
і
раніше,
валютну
декларацію слід подавати щокварталу у
строки, установлені для подання фіскалам
квартальної
та
річної
фінзвітності (а
спільними підприємствами з іноземними
інвестиціями — щокварталу до 20 числа
місяця, що йде за звітним кварталом, і у
строки, установлені для подання річної
звітності) за формою, затвердженою наказом
№207.
До
НБУ
декларацію
подають у
паперовій
формі
поштою
або
власноручно до регіональних відділень (за
адресами, зазначеними в листі НБУ). Тоді як

податківцям валютну декларацію можна
подати в електронній формі.
При цьому, новий Закон України «Про
валюту і валютні операції» від 21.06.2018р. №
2473-VIII (що набуває чинності 07.02.2019р.)
декларування валютних цінностей та іншого
закордонного
майна,
що
належить
резидентам, узагалі не передбачає.
Отже, невдовзі обов’язкок валютного
декларування (як і саму валютну декларацію)
мають скасувати.
Лист НБУ від 12.07.2018р. №40-0006/38073

Трудові відносини
Коли можна відмовити у прийнятті на
роботу через невідповідність кваліфікації
Дійсно,
згідно
зі
ст.22
КЗпП
забороненою є необґрунтована відмова у
прийнятті
на
роботу.
Відповідно
до
Конституції України будь-яке пряме або
непряме обмеження прав чи встановлення
прямих або непрямих переваг при укладенні,
зміні та припиненні трудового договору
залежно від походження, соціального і
майнового стану, расової та національної
приналежності, статі, мови, політичних
поглядів, релігійних переконань, членства у
професійній спілці чи іншому об'єднанні
громадян, роду і характеру занять, місця
проживання не допускається.
Попри сказане, у посадових інструкціях
має бути закріплено обов'язки, права,
відповідальність та кваліфікаційні вимоги
працівника, який претендує на відповідну
посаду.
Посадові інструкції розробляють на
підставі
Довідника
квалiфiкацiйних
характеристик
професiй
працiвникiв,
затвердженого
наказом
Мiнпрацi
вiд
29.12.2004р. №336. У розділі «Кваліфікаційні
вимоги» Довідника професій визначено
вимоги
до
освітнього
та
освітньокваліфікаційного
рівня,
вимоги
до
післядипломної освіти і мінімальні вимоги до
стажу роботи тощо в розрізі певної посади.
Таким чином, вимоги до кваліфікації
працівника
зазначаються
у
розділі
"Кваліфікаційні вимоги" посадової інструкції,
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де визначено відповідно до певної посади
вимоги
до
освітнього
та
освітньокваліфікаційного
рівня,
вимоги
до
післядипломної освіти і мінімальні вимоги до
стажу роботи.
Тому відмова у прийнятті на роботу,
пов’язана із невідповідністю кваліфікації
кандидата на посаду кваліфікаційним
вимогам,
зазначеним
у
посадовій
інструкції, є обґрунтованою.
А от, за наявності вакантного робочого
місця (посади), відмова у прийнятті на роботу
невмотивована чи мотивована посиланням
на обставини, які не відносяться до ділових
якостей працівника є необґрунтованою.
За матеріалами ГУ Держпраці у Кіровоградській
області: http://kr.dsp.gov.ua/index.php/3647-za1408-18

Відповідальний за охорону праці має бути
на кожному без винятку підприємстві
Відповідно до ст.15 Закону про
охорону праці, на підприємстві з кількістю
працюючих 50 і більше осіб роботодавець
створює службу охорони праці відповідно
до типового положення, що затверджується
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері охорони праці.
На підприємстві з кількістю працюючих
менше 50 осіб функції служби охорони праці
можуть виконувати особи, які мають
відповідну
підготовку
в
порядку
сумісництва.
На підприємстві з кількістю працюючих
менше 20 осіб для виконання функцій
служби охорони праці можуть залучатися
сторонні
спеціалісти
на
договірних
засадах, які мають відповідну підготовку.
Служби охорони праці асоціацій,
корпорацій, концернів та інших об'єднань
підприємств створюються для виконання
делегованих підприємствами, що входять до
відповідних об'єднань, окремих повноважень
у галузі охорони праці, які можуть
здійснювати компетентні зовнішні служби.

Розрахункові операції
Строків налаштування в РРО функції по
заокругленню в чеку не встановлено
Для відображення заокруглення суми,
суб’єкти господарювання можуть додатково
друкувати
у
реквізитах
розрахункових
документів загальну вартість придбаних
товарів
(отриманих послуг)
у межах
фіскального чеку наступним чином:
- після рядка 7 фіскального чеку перед
рядком 8 додати нові рядки "Загальна
вартість придбаних товарів (отриманих
послуг) за чеком до заокруглення" та
"заокруглена
знижка/заокруглена
надбавка";
- в рядку 8 фіскального чеку "СУМА"
зазначати "Загальна вартість придбаних
товарів (наданих послуг) за чеком після
заокруглення".
Саме така сума вважається сумою
розрахунку за відповідним розрахунковим
документом.
До підсумку розрахункових операцій Zта
X-звітів
має
потрапляти загальний
підсумок
розрахункових
операцій
за
реалізовані
товари
(надані
послуги),
тобто сума з розрахункових документів після
заокруглення.
І
для
з’ясування
питання
щодо програмування
РРО
функції
заокруглення, ДФС радить звернутися до
сервісного центру, який надасть відповідну
інформацію
про
технічні
можливості
зазначеного перепрограмування РРО, а
також проведе відповідне навчання з
персоналом підприємства.
При цьому, податківці акцентували
увагу на тому, що строків налаштування
РРО
функції
заокруглення Постанова
№25 не встановлює.
ІПК ДФС від 09.08.2018р. №3493/6/99-9914-05-01-15/ІПК

Лист Держпраці України від 31.05.2018р.
№2619/3/4.4-зв-18
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На розрахунки через платіжний термінал
50-тисячне обмеження не поширюється
Податківці
зазначають,
що
обмеження
при здійсненні готівкових
розрахунків між фізичними особами та
суб'єктами господарювання протягом одного
дня за одним або кількома платіжними
документами в розмірі 50 тис.грн, встановлені
пп. 1 п. 7 розд. II Положення № 148, при
проведенні розрахунків фізичних осіб із
суб'єктом господарювання за допомогою
платіжної картки через платіжний термінал
- не поширюється.
Розрахунок фізичної особи з суб'єктом
господарювання за товари, надані послуги за
допомогою платіжної картки через платіжний
термінал, встановлений в установі торгівлі /
торгових послуг, що належать такому суб'єкту
господарювання
не
вважатиметься
готівковим розрахунком
ІПК ГУ ДФС в м. Києві від 21.08.2018р.
№3629/ІПК/26-15-14-09-15

СУДОВА ПРАКТИКА
Що потрібно для того, аби використання
власного авто у службових цілях не було
додблагом
Відповідно до пп. «а» пп.164.2.17 ПКУ,
до складу загального оподатковуваного
доходу
включається
дохід,
отриманий
платником податку як додаткове благо у
вигляді вартості використання житла, інших
об’єктів матеріального або нематеріального
майна, що належать роботодавцю, наданих
платнику податку в безоплатне користування,
або
компенсації
вартості
такого
використання, крім випадків, коли таке
надання зумовлено виконанням платником
податку трудової функції відповідно до
трудового
договору
(контракту)
чи
передбачено
нормами
колективного
договору або відповідно до закону в
установлених ними межах.
І судова практика (підприємство
виграло позов у трьох інстанціях) свідчить
про те, що потреба у використанні під час
виконання
службових
обов’язків

автомобіля
має
передбачатися
в
посадових інструкціях щодо певних
посад (наприклад, менеджер зі збуту,
директор тощо).
Тобто,
використання
директором
підприємства
службового
автомобіля
обумовлено його посадовими обов'язками, які
передбачені трудовим договором та цілями і
відповідними
положеннями
Статуту
товариства. Тому використання службового
автомобіля в робочий час директором
відноситься до господарської діяльності
підприємства.
Загалом, використання службового
автомобіля саме в службових цілях і в межах
господарської діяльності, що відповідно
до пп.«а»
пп.164.2.17 ПКУ
не
підлягає
оподаткуванню ПДФО як додаткове благо,
підтверджують оформлені належним чином:
- заява до керівника підприємства про
дозвіл
використання
особистого
автомобіля в службових цілях;
- дозвіл на керівництва підприємства на
використання автомобіля в службових
цілях з виплатою компенсації;
- договори про використання власних
автомобілів;
- накази
про
порядок
використання
автомобіля, належного працівникові у
службових
цілях,
про
виплату
працівникові
суми
компенсації
за
використання
його
автомобіля
в
службових цілях;
- подорожні листи.
Ухвала ВАСУ №К/800/42370/14 від
24.01.2017р. у справі №806/1575/14
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64293198

Допустили податківців до перевірки –
втратили можливість оскаржити право на
її проведення
Суть спору полягає в тому, що ОДПІ
згідно з планом-графіком прийняла наказ про
проведення документальної планової виїзної
перевірки підприємства, за результатами якої
склала акт, що став підставою для прийняття
податкового
повідомлення-рішення
про
збільшення підприємству суми грошового
зобов’язання з ПДВ за основним платежем та
за штрафними санкціями.

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

12

Огляд
законодавства та
судової практики
Серпень 2018

Позивач, звернувшись до суду з
вимогами визнати незаконним та скасувати
наказ ОДПІ, обґрунтував це тим, що на нього
поширювався мораторій щодо проведення
перевірок
відповідно
до
Прикінцевих
положень Закону України від 28.12.2014 р. №
71-VIII (далі — Закон № 71-VIII).
Колегія суддів зазначила, що платник
податку, який вважає порушеним порядок
та підстави призначення податкової
перевірки, зокрема виїзної, щодо нього,
має захищати
свої права шляхом
недопуску посадових осіб контролюючого
органу до такої перевірки. Якщо ж допуск
до податкової перевірки відбувся, в
подальшому предметом розгляду в суді
має бути лише суть виявлених порушень
податкового та іншого законодавства.
Постанова ВСУ від 13.03.2018р. у
справі № 804/1113/16

Борг в інвалюті потрібно стягувати в цій
же валюті: ВСУ «устаканив» підхід
У разі визначення зобов’язання в
іноземній валюті суд не вправі змінювати
грошовий еквівалент зобов’язання і в
резолютивній
частині
рішення
має
зазначити розмір і вид іноземної валюти, що
підлягає стягненню.
Гривневий
еквівалент
іноземної
валюти, що підлягає стягненню, визначається
за офіційним курсом НБУ на момент
виконання грошового зобов’язання, яким є
дата зарахування коштів на рахунок
стягувача або видачі йому готівки.
У разі ухвалення судом рішення про
стягнення боргу в іноземній валюті
стягувачу має бути перерахована саме
іноземна валюта, визначена судовим
рішенням,
а
не
її
еквівалент
у
гривні. Перерахування суми у національній
валюті України за офіційним курсом НБУ не
вважається належним виконанням.

Вихід учасника зі складу ТОВ не
позбавляє його права на дивіденди за час
перебування в ТОВ
Прийняття загальними зборами ТОВ рішення
щодо виплати учаснику дивідендів надає
останньому «законне очікування», що йому
такі дивіденди будуть виплачені. Невиплата
товариством таких дивідендів учаснику
прирівнюється
до
порушення
права
останнього на мирне володіння майном.
Право на отримання частки прибутку
(дивідендів) пропорційно частці кожного з
учасників мають особи, які є учасниками
товариства на початок строку виплати
дивідендів.
Попри це, виплата учаснику вартості
частини майна ТОВ, пропорційної його
частині у статутному капіталі, у зв'язку з
його виходом з товариства, не є підставою
для відмови у виплаті дивідендів, щодо
виділення яких було прийняте рішення
загальних зборів на час його участі в
товаристві.
Постанова ВС/КГС від 23.05.2018р. у
справі №908/660/17 http://reyestr.court.gov.ua/Review/74378042

Окрема думка суддів Великої Палати ВСУ
від 04.07.2018р. у справі №761/12665/14-ц:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75345788
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