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ДЛЯ ВСІХ 

Індекс інфляції за ГРУДЕНЬ 2018р. – 100,8% 

Урядом прийнято рішення про 
перенесення робочих днів у 2019 році 

Розпорядженням передбачено, що 
керівники підприємств, установ та організацій, 
у яких установлено п’ятиденний робочий 
тиждень з двома вихідними днями в суботу і 
неділю, зможуть перенести робочі дні з:  

- вівторка 30 квітня на суботу 11 травня;  
- понеділка 30 грудня на суботу 21 

грудня;  
- вівторка 31 грудня на суботу 28 

грудня. 
Таке перенесення сприятиме 

раціональному використанню робочих днів, 
завчасному плануванню працівниками свого 
відпочинку та дозвілля, не призведе до 
зменшення тривалості робочого часу 
впродовж року, а також не спричинить змін 
щодо фонду заробітної плати, обсягів 
виробництва, надходжень бюджетних коштів. 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 10.01.2019р. №7-р «Про перенесення 

робочих днів у 2019 році» 
 

ЗМІНИ ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Оновлено реєстр великих платників 
податків на 2019 рік 

 Наказом ДФСУ від 25.01.2019 №53 
внесено зміни до наказу від 26.09.2018р. 
№617 «Про затвердження Реєстру великих 
платників податків на 2019 рік». Реєстр 
великих платників податків на 2019 рік 
розміщений на сайті ДФСУ. 

За матеріалами офіційного сайту ДФСУ 

Національний банк затвердив нову 
систему валютного регулювання  

Національний банк України затвердив і 
оприлюднив усі нормативно-правові акти, які є 
основою для нової ліберальної системи 
валютного регулювання, передбаченої 
Законом України "Про валюту і валютні 
операції". Нова система складається з восьми 

основних постанов Правління Національного 
банку, які замінили попередню базу з 56 
нормативно-правових актів у сфері валютного 
регулювання: 

- постанова №1: "Про затвердження 
Положення про структуру валютного ринку 
України, умови та порядок торгівлі іноземною 
валютою та банківськими металами на 
валютному ринку України"; 

- постанова №2: "Про затвердження 
Положення про здійснення операцій із 
валютними цінностями"; 

- постанова №3: "Про затвердження 
Положення про транскордонне переміщення 
валютних цінностей"; 

- постанова №4: "Про затвердження 
Положення про перелік заходів захисту, 
порядок та критерії їх запровадження, 
подовження та дострокового припинення"; 

- постанова №5: "Про затвердження 
Положення про заходи захисту та визначення 
порядку здійснення окремих операцій в 
іноземній валюті"; 

- постанова №6: "Про затвердження 
Положення про порядок надання банками 
Національному банку України інформації 
щодо договорів, які передбачають виконання 
резидентами боргових зобов’язань перед 
нерезидентами-кредиторами за залученими 
резидентами кредитами, позиками"; 

- постанова №7: "Про затвердження 
Інструкції про порядок валютного нагляду 
банків за дотриманням резидентами 
граничних строків розрахунків за операціями з 
експорту та імпорту товарів"; 

- постанова №8: "Про затвердження 
Положення про порядок здійснення 
уповноваженими установами аналізу та 
перевірки документів (інформації) про валютні 
операції". 

Постанови №1–3 є постійно діючими 
нормативно-правовими актами, але в повному 
обсязі діятимуть тоді, коли Національний банк 
не матиме потреби застосовувати заходи 
захисту на валютному ринку для упередження 
обставин, що загрожують макрофінансовій 
стабільності. 

Постанови №4 та №6 також є постійно 
діючими актами. Вони визначають загальний 
перелік можливих заходів захисту та критеріїв 
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їх застосування на валютному ринку, а також 
запроваджують повідомну процедуру щодо 
кредитних договорів з нерезидентами. 

Постанова №5 має тимчасовий 
характер і визначає конкретні заходи захисту, 
запроваджені Національним банком. Ці 
заходи скасовуватимуться відповідно до 
темпів поліпшення макрофінансової ситуації. 

Постанова №7 також тимчасово 
визначає порядок здійснення банками 
валютного нагляду за дотриманням граничних 
строків розрахунків за операціями з експорту 
та імпорту товарів до скасування такої вимоги. 

Постанова №8 є одним із ключових 
документів у впровадженні ризик-
орієнтованого підходу у валютному нагляді. 

Окрім цього, Правління Національного 
банку затвердило ще два технічних документи 
з метою реалізації вимог нового валютного 
законодавства. Це, зокрема, постанова №10 
від 2 січня 2019 року "Про затвердження 
Правил функціонування Системи 
підтвердження угод на валютному ринку 
України". Документ зберігає гнучкі підходи 
щодо використання банками засобів Системи 
підтвердження угод ВалКлі. Нацбанк також 
подовжує час роботи Системи з 17-30 до 19-
00 для зручності банків, які матимуть більше 
часу для подання Національному банку 
інформації про наявну на суму коштів у 
гривнях рахунку 2900 (рахунок для 
резервування коштів клієнтів для купівлі 
іноземної валюти) та про запланований на 
наступний день обсяг обов’язкового продажу 
валютних надходжень. 

Також затверджена постанова №16 від 
4 січня 2019 року "Про документ для обліку та 
реєстрації валютно-обмінних операцій", яка 
встановлює форму і зміст розрахункових 
документів для проведення валютно-обмінних 
операцій. 

Прийняття усіх зазначених 
нормативно-правових актів є черговим 
важливим етапом лібералізації валютного 
ринку. Норми цих документів спрямовані на 
дерегуляцію інвестицій, спрощення 
проведення транскордонних операцій з 
валютними цінностями і розширення переліку 
доступних валютних операцій. Нова система 
валютного регулювання запрацює з 7 лютого 

2019 року разом із введенням в дію Закону 
України "Про валюту і валютні операції". 

За матеріалами офіційного сайту 
Національного банку України 

Які підприємства повинні подавати Звіт 
про управління 

Постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2018р. №547 внесено зміни, що 
вносяться до порядку подання фінансової 
звітності, а саме: 

Підприємства (крім бюджетних 
установ, мікропідприємств та малих 
підприємств) подають разом з річною 
фінансовою звітністю звіт про управління. У 
разі подання підприємством консолідованої 
фінансової звітності, подається 
консолідований звіт про управління. Середні 
підприємства мають право не відображати у 
звіті про управління нефінансову інформацію. 

Звіт про управління — це документ, в 
якому компанія розповідає про свої поточні 
справи та плани на майбутнє. Звіт цей 
повинен містити як фінансову, так і 
нефінансову інформацію, яка описує, в якому 
стані знаходиться компанія та розкриває 
ризики для її діяльності. 

Звіт про управління зобов'язані 
подавати середні та великі підприємства. При 
цьому середні мають право не вказувати 
нефінансову інформацію. Вперше його 
потрібно буде підготувати за підсумками 2018 
року, та подати не пізніше 28 лютого 2019. 

Методичні рекомендації, підготовлені 
Мінфіном, стверджують, що у звіті необхідно 
розкривати таку інформацію: організаційна 
структура та опис діяльності компанії,  
результати діяльності, ліквідність і 
зобов'язання, довкілля, кадрова політика, 
ризики,  дослідження та інновації, фінансові 
інвестиції, перспективи розвитку, 
корпоративне управління. 

Звіт про управління подається разом із 
фінансовою звітністю, а значить, до того ж 
органу. Але в залежності від того, чим 
займається компанія, органи ці можуть 
відрізнятися. Банки подають звіти в НБУ, 
акціонерні товариства — в Нацкомісію з цінних 
паперів та фондового ринку, страхові — в 
Нацкомфінпослуг. Але будь-яка юрособа, без 
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винятків, подає фінансові звіти до органів 
фіскальної служби та статистики. 

За інформацією офіційного сайту Офісу 
великих платників податків ДФС  

Зміни щодо контрольованих операцій 

Законом України від 23.11.2018р. 
№2628-VIII внесено зміни до ПКУ, зокрема, 
щодо контрольованих операцій. 

Так, відповідно до внесених змін, з 
01.01.2019р. під час визначення зіставності 
комерційних та/або фінансових умов зіставних 
операцій з умовами контрольованої операції 
також можуть враховуватися характеристики 
активів, використаних сторонами у 
контрольованій операції, зокрема, але не 
виключно: 

- тип активу (виробниче обладнання, 
нематеріальні активи, фінансові активи тощо); 

- природа активу (вік, ринкова вартість, 
розташування, наявність прав захисту тощо). 

Визначення та аналіз впливу 
нематеріальних активів на умови 
контрольованої та зіставних операцій 
здійснюються з урахуванням, зокрема, але не 
виключно: 

- юридичного володіння 
нематеріальними активами та договірних 
умов їх використання; 

- категорії та характеристики 
нематеріальних активів (ексклюзивність, 
ступінь і тривалість правового захисту, 
географічна сфера застосування, термін 
корисного використання, стадія розробки 
тощо); 

- договірної та фактичної діяльності 
сторін, пов’язаної з розробкою, 
вдосконаленням, підтримкою, захистом і 
експлуатацією таких активів. 

Нові норми визначені п.п.39.2.2.9 ПКУ. 

Якщо фактичні умови здійсненої 
контрольованої операції не відповідають 
умовам укладеного (письмового) договору 
та/або фактичні дії сторін контрольованої 
операції і фактичні обставини її проведення 
відрізняються від умов такого договору, 
комерційні та/або фінансові характеристики 
контрольованої операції для цілей 
трансфертного ціноутворення визначаються 

згідно з фактичними діями сторін операції та 
фактичними умовами її проведення 
(п.п.39.2.2.10 ПКУ). 

Якщо контрольована операція 
фактично здійснена, але документально не 
оформлена (не підтверджена), для цілей 
трансфертного ціноутворення вона має 
розглядатися згідно з фактичною поведінкою 
сторін операції та фактичними умовами її 
проведення, зокрема, враховуються функції, 
які фактично виконувалися сторонами 
операції, активи, які фактично 
використовувалися, і ризики, які фактично 
прийняла на себе та контролювала кожна із 
сторін (п.п.39.2.2.11 ПКУ).  

Закон України від 23.11.2018р. №2628-VIII  

Права контролюючого органу, який 
проводить перевірку з питань дотримання 
платником податків принципу «витягнутої 
руки» 

Контролюючий орган, який проводить 
перевірку з питань дотримання платником 
податків принципу «витягнутої руки», має 
право: 

а) надсилати запити про надання 
документів (інформації) щодо контрольованої 
операції іншим платникам податків відповідно 
до п.73.3 ПКУ, які є сторонами контрольованої 
операції, що перевіряється, або були задіяні в 
ланцюгу постачання товарів, що є предметом 
контрольованої операції. У разі ненадання 
платниками податків, зазначеними у підпункті 
«а» цього підпункту, документів (інформації) 
на запит контролюючого органу, який 
проводить перевірку з питань дотримання 
платником податків принципу «витягнутої 
руки», та/або надання неповної інформації 
контролюючий орган має право провести 
зустрічну звірку таких платників податків у 
порядку, передбаченому п.73.5 ПКУ; 

б) проводити опитування посадових 
осіб та/або працівників платників податків, які 
є сторонами контрольованої операції. 
Платники податків зобов’язані забезпечити 
можливість посадовим особам, які проводять 
перевірку з питань дотримання платником 
податків принципу «витягнутої руки», 
провести опитування відповідних посадових 
осіб або працівників; 
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в) надсилати запити компетентним 
органам іноземних держав щодо предмета та 
обставин здійснення контрольованої операції 
та/або щодо господарської діяльності та 
фінансової звітності нерезидента - сторони 
контрольованої операції; 

г) проводити зустрічі з платником 
податків для обговорення методології 
визначення відповідності умов 
контрольованих операцій принципу 
«витягнутої руки», застосованої 
контролюючим органом під час перевірки. 

Норми визначені оновленим відповідно 
до Закону України від 23.11.2018р. №2628-VIII 
п.п.39.5.2.13 ПКУ та діють з 01.01.2019р. 

Закон України від 23.11.2018р. №2628-VIII   

З 1 січня платник податків, що 
ліквідується, повинен передати усю 
первинку в архів 

У разі ліквідації платника податків 
первинні документи, регістри бухгалтерського 
обліку, фінзвітність, інші документи за період 
діяльності платника податків не менш як 1095 
днів (2555 днів - для документів та інформації, 
необхідної для здійснення податкового 
контролю за трансфертним ціноутворенням 
відповідно до ст.39 ПКУ), що передували даті 
ліквідації платника податків, в установленому 
законодавством порядку передаються до 
архіву. 

Нагадаємо, що платники податків 
зобов'язані забезпечити зберігання первинних 
документів, регістрів бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності, інших документів, а 
також документів, пов'язаних із виконанням 
вимог законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи, протягом не менш як 1095 днів (2555 
днів - для документів та інформації, необхідної 
для здійснення податкового контролю за 
трансфертним ціноутворенням відповідно до 
ст.39 ПКУ) з дня подання податкової звітності, 
для складення якої використовуються 
зазначені документи, а в разі її неподання - з 
передбаченого ПКУ граничного терміну 
подання такої звітності. 

Закон України  від 23.11.2018р. №2628-VIII   
 

Оновлено Державний реєстр РРО 

Наказом ДФСУ від 04.01.2019р. №8 
затверджено новий Державний реєстр 
реєстраторів розрахункових операцій. 

Як і раніше, Держреєстр РРО 
складається з двох основних розділів: РРО, 
дозволені до первинної реєстрації, та РРО, 
первинна реєстрація яких заборонена. 

Також зазначено Перелік РРО 
виключених з Державного реєстру в 2016-2018 
роках, експлуатація яких не дозволяється. 

Оновлений Реєстр включає 94 РРО, 
дозволених до первинної реєстрації. 

Наказ ДФС України від 04.01.2019р. №8 
"Про затвердження Державного реєстру 

реєстраторів розрахункових операцій" 

З 1 січня 2019 року оновлено довідник 
ознак доходів у формі №1ДФ 

З 01 січня 2019 року набрали чинності 
зміни до «Порядку заповнення та подання 
податковими агентами Податкового 
розрахунку сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум 
утриманого з них податку», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 
13.01.2015р. №4.  

Оновлення довідника ознак доходів  
обумовлено змінами, які вносились протягом 
2017-2018 років до ст.165 ПКУ, що визначає 
доходи, які не включаються до розрахунку 
загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку. 

Зокрема, до таких доходів віднесено 
доходи від операції з конвертації цінних 
паперів, від операцій з валютними цінностями, 
інвестиційний прибуток від операцій з 
борговими зобов'язаннями НБУ, сума 
(вартість) благодійної допомоги надана 
визначеній категорії платників податків тощо. 

Також був змінений порядок 
оподаткування доходів у вигляді спадщини 
(подарунків), отриманих від члена сім’ї другого 
ступеня споріднення. 

Наказ Міністерства фінансів України від 
31.10.2018р.  № 863 
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РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ПДВ 

Електронний ПДВ-рахунок можна 
поповнювати тільки з поточного рахунку 

Платник ПДВ може зареєструвати в 
ЄРПН податкові накладні / розрахунки 
коригування на суму ПДВ, обчислену за 
формулою п.200.3 ПКУ. При цьому складовою 
формули обчислення реєстраційної суми в 
СЕА ПДВ, є сума поповнення електронного 
рахунку (ΣПопРах). 

ΣПопРах - загальна сума поповнення з 
поточного рахунку платника податку рахунка в 
системі електронного адміністрування 
податку, в тому числі рахунків у системі 
електронного адміністрування податку 
платника сільськогосподарського 
підприємства, що обрало спеціальний режим 
оподаткування відповідно до ст.209 ПКУ, 
зазначених у п.п."а"-"в" п.200.2 ст.200 ПКУ. 

Отже, обчислення реєстраційної суми в 
системі електронного адміністрування ПДВ 
здійснюється з урахуванням вимог п.3 ст.200 
ПКУ. Таким чином, збільшення реєстраційної 
суми за рахунок поповнення рахунка в системі 
електронного адміністрування податку з інших 
джерел чинним законодавством не 
передбачено. 

ІПК ГУ ДФС у Київській області від 
29.12.2018 р. №5496/ІПК/10-36-12-01 

Відповідальність за порушення термінів 
реєстрації РК за результатами річного 
перерахунку 

Згідно з п.120.1 ПКУ порушення 
платниками ПДВ граничного строку, 
передбаченого ст.201 ПКУ, для реєстрації 
податкової накладної та/або розрахунку 
коригування до такої податкової накладної в 
ЄРПН (крім податкової накладної, що не 
надається отримувачу (покупцю), складеної 
на постачання товарів/послуг для операцій: які 
звільнені від оподаткування або які 
оподатковуються за нульовою ставкою) тягне 
за собою накладення на платника податку на 
додану вартість, на якого відповідно до вимог 
ст.192 та 201 ПКУ покладено обов'язок щодо 

такої реєстрації, штрафу у відповідних 
розмірах. 

Мінфіном надано роз’яснення від 
14.04.2017р. №11310-09-10/10306 щодо 
практичного застосування норм п.120.1 ПКУ, 
зокрема щодо застосування виключень, 
передбачених цим пунктом. 

При цьому як норми п.120.1 ПКУ, так 
відповідно і положення листа №10306 не 
передбачають виключень щодо необхідності 
застосування штрафних санкцій за 
несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН податкових 
накладних/розрахунків коригування, 
складених відповідно до ст.199 ПКУ. 

ІПК ДФСУ від 16.01.2019р. №175/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 

Відображаємо в ПДВ-декларації 
результати перевірки 

Якщо за результатами перевірки, 
проведеної контролюючими органами, 
встановлено факт завищення платником 
податку від’ємного значення сум ПДВ, в тому 
числі від’ємного значення, яке було 
зараховано у зменшення податкового боргу з 
ПДВ, формується податкове повідомлення-
рішення за формою «В4». 

Сума від’ємного значення, що 
узгоджена протягом звітного (податкового) 
періоду за результатами контрольно-
перевірочної роботи, відображається в 
податковій декларації з ПДВ в рядку 16.3 з 
обов’язковим відображенням такої суми в 
таблиці «*Збільшено/зменшено залишок 
від’ємного значення за результатами 
перевірки контролюючого органу на підставі 
податкового повідомлення-рішення та/або 
уточнюючого розрахунку». 

При цьому в податковій декларації з 
ПДВ сума зменшеного від’ємного значення з 
ПДВ, в тому числі від’ємного значення, яке 
було зараховано у зменшення податкового 
боргу з ПДВ відповідно до податкового 
повідомлення-рішення за формою «В4» 
відображається в звітному (податковому) 
періоді, в якому відбулось узгодження такого 
податкового повідомлення-рішення. 

Відповідно до ст.56 ПКУ узгодженим, 
вважається податкове повідомлення-рішення, 
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по якому закінчились всі адміністративні або 
судові оскарження. 

До того ж, виключення зі складу 
податкового кредиту сум ПДВ за окремими 
податковими накладними при проведені 
документальної перевірки не є підставою для 
подання уточнюючого розрахунку до звітності 
з ПДВ за відповідні звітні періоди.  

ІПК  ДФСУ від 04.01.2019 р. №43/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 

Заповнення РК до ПН у разі зміни 
номенклатури товарів/послуг  

Як заповнити розрахунок коригування 
до податкової накладної у разі зміни опису 
(номенклатури) товарів/послуг (у т.ч. у разі 
виправлення помилок при їх заповненні)? 

У першому рядку табличної частини 
(розділ Б) розрахунку коригування зі знаком «–
» зазначаються показники рядка податкової 
накладної, опис (номенклатура) 
товарів/послуг за яким змінюється (такий 
рядок «обнуляється»). 

У графі 1.2 цього рядка в обов’язковому 
порядку вказується порядковий номер (№ за 
порядком) рядка податкової накладної, що 
коригується. У графі 2.1 зазначається код 
причини коригування 104. У графі 2.2 – група 
коригування. 

Показники опису (номенклатури) 
товарів/послуг, які постачаються на заміну 
тих, що були вказані у раніше складеній 
податковій накладній, зазначаються у 
розрахунку коригування новими рядками як 
одна або кілька нових (змінених) товарних 
позицій (номенклатури). 

Додавання однієї або кількох нових 
(змінених) товарних позицій (номенклатури) в 
розрахунку коригування до такої податкової 
накладної здійснюється в окремих рядках 
розрахунку коригування, в яких зазначаються 
відповідні показники за товарами/послугами, 
що додаються. 

При цьому у графі 1.2 кожного з нових 
рядків табличної частини (розділ Б) 
розрахунку коригування таким новим 
товарним позиціям присвоюються нові чергові 
порядкові номери рядків, яких не було в 
податковій накладній, що коригується; у графі 
2.1 зазначається код причини коригування 

104; у графі 2.2 – група коригування, 
зазначена у графі 2.2 рядка 1. 

В аналогічному порядку заповнюється і 
розрахунок коригування у разі виправлення 
помилки в описі (номенклатурі) товарів/послуг. 

За роз’ясненням із категорії 101.15 ЗІР 
ДФСУ 

Зареєстрували неправильний РК: як 
виправити 

Підприємство припустилося помилки у 
податковій накладній (ПН) та розрахунку 
коригування (РК) до неї. ДФС пояснила, як 
виправитися.  

Податківці доопрацювали електронний 
сервіс для платників ПДВ, за допомогою якого 
можна побачити всі показники ПН, які на 
поточну дату обліковані в ЄРПН, з 
урахуванням зареєстрованих РК до неї. Усі 
необхідні дані можете скачати у форматі xls. 

 Доступ до цих даних надано у 
приватній частині (особистий кабінет) 
Електронного кабінету у розділі «ЄРПН».  

Щоб виправити помилки у попередньо 
складених РК, відкоригуйте всі неправильні на 
дату коригування рядки ПН. Для цього 
скористайтеся інформацією про показники ПН 
з урахуванням усіх зареєстрованих до неї РК, 
отриману за допомогою електронного сервісу.  

Кожному рядку ПН, який коригуєте, має 
відповідати два рядки РК:  

- у першому — «обнуліть» (сторнуйте) 
рядок ПН з помилкою. Коли заповнюєте графу 
1.2, правильно зазначте порядковий номер 
рядка ПН, що коригуєте; 

- у другому — зазначте правильні 
показники. 

У графі 1.2 цього рядка запишіть новий 
номер рядка, якого немає в ПН, до якої 
складаєте РК.  

У графі 2.1 в обох рядках РК зазначте 
умовний код 302, що відповідає причині 
коригування «Усунення неоднозначностей». 

ІПК ДФСУ від 15.01.2019 р. №144/6/99-99-
15-03-02-15/ІПК 
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ПДФО  

Неоподатковувана сума добових для 
відряджень по Україні в 2019 році 

До оподатковуваного податком на 
доходи фізичних осіб доходу платника податку 
- фізичної особи, яка перебуває у трудових 
відносинах із своїм роботодавцем або є 
членом керівних органів підприємств, установ, 
організацій, не включаються витрати на 
відрядження, не підтверджені документально, 
на харчування та фінансування інших власних 
потреб фізичної особи (добові витрати), 
понесені у зв'язку з таким відрядженням 
(добові): 

- у межах території України, але не 
більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року, в розрахунку за 
кожен календарний день такого відрядження, 

- для відряджень за кордон - не вище 80 
євро за кожен календарний день такого 
відрядження за офіційним обмінним курсом 
гривні до євро, установленим НБУ, в 
розрахунку за кожен такий день (п.п.170.9.1 
ст.170 Податкового кодексу України). 

Статтею 8 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2019 рік» від 
23.11.2018 №2629-VIII визначено, що 
мінімальна заробітна плата з 01 січня 2019 
року становить 4173 гривні. 

Отже, в 2019 році неоподатковувана 
податком на доходи фізичних осіб сума 
добових для відряджень у межах території 
України складає 417,3 грн. 

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

ark/362670.html  

Трудові відносини 

Відповідальність роботодавця за 
непроведення індексації зарплати 

Індексація є складовою зарплати 
(входить до складу фонду додаткової 
зарплати), тому її невиплата вважається 
порушенням законодавства про оплату праці. 

Про те, що заробітна плата підлягає 
індексації, чітко сказано також у ч.5 ст.95 КЗпП 
та ст.33 Закону від 24.03.95р. №108/95-ВР 
«Про оплату праці». 

Індексацію зобов’язані проводити всі 
роботодавці незалежно від форми власності 
(ст.19 Закону №2017). 

Згідно зі ст.233 КЗпП у разі порушення 
роботодавцем законодавства про оплату 
праці працівник має право звернутися до суду 
без обмеження будь-яким строком. Ця норма 
поширюється і на випадки стягнення індексації 
зарплати, яка є складовою зарплати. 

За інформацією Управління Держпраці у 
Рівненській області: 

http://rv.dsp.gov.ua/2019/01/08/rubryka-top-5-
porushen-upravlinnia-derzhpratsi-u-rivnenskij-oblasti-

zaklykaie-vyplachujte-indeksatsiiu-zarplaty-ne-
chekajte-shtraf 

Штрафні санкції за порушення трудового 
законодавства збільшено 

Офіс великих платників податків ДФС 
інформує, що Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2019 рік» передбачає 
встановлення з 1 січня мінімальної заробітної 
плати  у розмірі 4 173  грн.  

Разом із збільшенням мінімальної 
заробітної плати, збільшуються і розміри 
штрафних санкцій передбачених за 
порушення трудового законодавства. 

Як змінилась фінансова 
відповідальність за порушення трудового 
законодавства: 

30 мінімальних зарплат, а це 125 190 
грн (у 2018 році – 111 690 грн), щодо кожного 
працівника за такі порушення: 

- фактичний допуск працівника до 
роботи без оформлення трудового договору; 

- оформлення працівника на неповний 
робочий час у разі фактичного         виконання 
роботи повний робочий час; 

- виплату заробітної плати 
(винагороди) без нарахування та сплати 
єдиного внеску. 

10 мінімальних зарплат - 41 730 грн 
(у 2018 році – 37 230 грн): 

- недотримання мінімальних 
державних гарантій в оплаті праці (наприклад, 
за не оплату роботи в нічний час, роботу в 
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вихідний або святковий день, понадурочну 
роботу та інші питання оплати праці) 

- недотримання встановлених законом 
гарантій і пільг працівникам, які залучаються 
до виконання обов’язків, передбачених 
законами України. 

3 мінімальні зарплати - 12 519 грн (у 
2018 році – 11 169 грн): 

-  порушення встановлених строків 
виплати заробітної плати працівникам, інших 
виплат, передбачених законом про працю, 
більш як за один місяць, виплата їх не в 
повному обсязі. 

1 мінімальна зарплата - 4 173 грн (у 
2018 році – 3 723 грн): 

-  порушення інших вимог трудового 
законодавства. 

До керівників підприємств 
застосовують адміністративну 
відповідальність від 8 500 грн до 17 000 грн - 
за фактичний допуск працівника без трудового 
договору та за несвоєчасне повідомлення 
фіскальної служби про прийняття працівника 
на роботу, до керівників підприємств 
застосовують адміністративну 
відповідальність. 

За інформацією Офісу великих платників 
податків ДФС: http://officevp.sfs.gov.ua/media-

ark/news-ark/362779.html  

Звітність 

ДФС запроваджено новий сервіс, що 
частково заповнить декларацію замість 
громадян 

ДФС запровадила новий електронний 
сервіс в «Електронному кабінеті». Сервіс 
дозволяє отримати частково заповнену 
декларацію на підставі облікових даних 
платника, відомостей щодо нарахованих 
(виплачених) доходів, наявних в Державному 
реєстрі фізичних осіб-платників податків, та 
відомостей щодо об’єктів нерухомого 
(рухомого) майна. 

Такий сервіс часткового попереднього 
заповнення декларації надасть можливість 
платникам податків скоротити час і витрати на 
подання звітності, мінімізувати помилки при 
заповненні декларацій, та надати копії 

первинних документів як додаток до 
декларації в он-лайн режимі. 

За повідомленням офіційного сайту 
ДФСУ 

Податок на прибуток. За 2018 рік звітуємо 
за оновленою формою 

З 14.12.2018р. набрав чинності наказ 
Мінфіну від 19.10.2018р. №842 яким, зокрема, 
внесено зміни до форми податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств. 
З метою належного адміністрування податку 
на прибуток підприємств та забезпечення 
податкового контролю ДФСУ листом від 
04.01.2019р. №357/7/99-99-15-02-01-17 
надано роз’яснення. 

У листі розглянуті наступні питання: 

1. Внесені зміни до основної частини 
декларації: Рядок 5 заголовної частини 
декларації та рядки «Код за ЄДРПОУ» у 
додатках до декларації замінено на 
«Податковий номер або серія (за наявності) та 
номер паспорта»; Рядок 9 заголовної частини 
декларації «Особливі відмітки» доповнено 
категорією «платник єдиного податку». 

2. Оновлені редакції таких додатків до 
декларації: Додаток ЗП до рядка 16 ЗП 
декларації; Додаток ПН до рядка 23 ПН 
декларації; Додаток РІ до рядка 03 РІ 
декларації; Додаток AM до рядка 1.2.1 додатка 
РІ до рядка 03 РІ декларації. 

Враховуючи, що видання наказу №842 
обумовлено змінами з 01.01.2018р. в 
оподаткуванні податком на прибуток 
підприємств, які впливають на показники 
бюджету поточного року, платникам податку 
на прибуток підприємств за базовий звітний 
(податковий) період - 2018 рік рекомендовано 
подавати податкову декларацію за оновленою 
формою. 

   Лист ДФСУ від 04.01.2019р. №357/7/99-99-15-
02-01-17  

Термін подання річної декларації з податку 
на прибуток 

Податкові декларації за базовий 
період, що дорівнює календарному року, для 
платників податку на прибуток для податкової 
декларації, яка розраховується наростаючим 
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підсумком за рік, подаються протягом 60 
календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем звітного (податкового) 
року. 

Тобто встановлено єдиний термін 
подання річної податкової декларації з 
податку на прибуток для всіх категорій 
платників податку на прибуток (які звітують 
раз у рік, та тих, які звітують щоквартально) - 
протягом 60 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем звітного 
(податкового) року. 

Граничний термін подання річної 
декларації з податку на прибуток для всіх 
категорій платників податку на прибуток - 01 
березня 2019 року. 

Зазначена норма передбачена 49.18.6 
ст.49 Податкового кодексу України. 

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

ark/365767.html 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Постанова апеляційного суду щодо 
донарахування доходу від безоплатного 
користування торговими марками 

4 грудня 2018 року набрало законної 
сили судове рішення, винесене Шостим 
апеляційним адміністративним судом у справі 
№826/6155/17.   

Цим рішенням Суд підтримав факт 
донарахування контролюючим органом 
податкових зобов’язань із податку на прибуток 
за операціями з безоплатного користування 
платником податків торговими марками, що 
належать пов’язаній особі – нерезиденту, в 
періодах після 1 січня 2015 року.  

Крім того, Суд не заперечив підхід 
контролюючого органу до визначення бази 
донарахування податкових зобов’язань: суму 
оподатковуваних доходів було визначено в 
розмірі 4% доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) за рік, що передує 
звітному. З текстом відповідної постанови 
Суду можна ознайомитися в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень.  

Не можемо виключати, що може набути 
поширення практика донарахування 
контролюючими органами доходів за 
операціями з безоплатного користування 
торговими марками (а в перспективі – за 
операціями з безоплатного отримання 
робіт/послуг).   

Рішення Шостого апеляційного 
адміністративного суду від 04 грудня 2018 року      

у справі №826/6155/17: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78428170 

Доказ здійснення господарської 
діяльності: на які деталі суди звертають 
увагу 

Нещодавно Львівським окружним 
адміністративним судом прийнято рішення на 
користь Офісу великих платників податків 
ДФС щодо правомірності донарахування 
понад 60 мільйонів гривень з податку на 
прибуток та ПДВ. 

Вже той факт, що перевіркою 
встановлено здійснення операцій з придбання 
зернової продукції ПП «ОККО-Нафтопродукт» 
викликає щире здивування. І справді, купівля 
пшениці та соєвих бобів підприємством, яке 
спеціалізується на оптовій торгівлі паливом… 
Однак, в контексті цієї справи, слід зосередити 
увагу на деяких важливих аспектах оцінки 
судами первинних документів платника 
податків як доказ здійснення господарської 
діяльності. 

Що ж з первинними документами? 

1.«Товар отримано невідомою особою» 

У видаткових накладних не вказано 
посаду особи, яка отримувала товар, відсутня 
розшифровка підпису цієї особи та відсутні 
реквізити довіреності на підставі якої нібито 
було отримано зернову продукцію. 

2.«Телепортація у просторі та часі» 

Складання видаткових накладних та 
актів приймання-передачі відбувалось в 
різних місцях однаковими датами (видаткові 
накладні – м. Київ, акти приймання-передачі – 
м. Одеса). В той же час, документів, які б 
підтверджували перебування відповідальних 
осіб у місці, вказаному як місце передачі 
товару, зокрема щодо їх 
відрядження/переїзду, не надавались ні до 
перевірки, ні до суду. 
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3.«Недостовірність інформації в 
товарно-транспортних накладних» 

В ТТН відсутнє заповнення розділу 
вантажно-розвантажувальні роботи. 

Згідно інформації Регіонального 
сервісного Центру МВС встановлено, що 
транспортні засоби, які мали б здійснювати 
перевезення товару зареєстровані на 
фізичних осіб, прізвища яких не співпадають з 
прізвищами водіїв, які зазначені в ТТН. 

Назви підприємств, які є власниками 
транспортних засобів не зазначені в ТТН як 
підприємства, які здійснювали перевезення 
товару. 

4.«А для чого ж підтверджувати якість 
продукції?» 

Відповідь проста, ‒ бо це передбачено 
законодавством та укладеними договорами. 
Так, нормами Закону України «Про зерно та 
ринок зерна в Україні» передбачено, що при 
прийманні зерна на зберігання зерновий склад 
зобов’язаний здійснити аналіз його якості. 
Ключовим словом тут є «зобов’язаний». 

На підставі цього, Суд звернув увагу на 
те, що при прийманні зернових культур на 
зберігання повинні оформлюватись нові 
документи, що визначають якість товару, не 
зважаючи на наявність вже оформлених 
первинних документів. 

5.«Де зберігати 6 тис. тон зерна» 

За переконаннями більшості платників 
податків зберігання товарів у 
напівпідвальному приміщенні 10*10 м2 є 
нормальним явищем. І справді, якщо 
фантастичним методом на такій площі можна 
помістити значний обсяг продукції, для чого 
орендувати приміщення додатково? 

Повертаючись до нашої справи, з 
метою отримання відомостей з основного 
реєстру щодо зберігання сої та пшениці в 
кількості 6 тис. тон. Офісом направлено запит 
до ДП «Держреєстри України». 

Згідно відповіді ДП «Держреєстри 
України» контрагентом ПП «ОККО-
Нафтопродукт» не здійснювалось зберігання 
зернових за відповідний період. 

Окрім цього, Судом враховано 
фактичну неможливість контрагента 
здійснювати обумовлені договором поставки 

товару через відсутність трудових, 
матеріальних та технічних ресурсів та те, що 
придбання товару контрагентом ПП «ОККО-
Нафтопродукт» здійснювалось у 
підприємства, відносно посадових осіб якого 
наявний вирок за статтею 205 Кримінального 
кодексу України. 

Наведені вище факти свідчать, що у 
постачальника були відсутні необхідні умови 
для виконання зобов’язань, визначених 
договорами поставки, що унеможливлює 
подальшу їх реалізацію на ПП «ОККО-
Нафтопродукт». 

Таку ж правову позицію висловив 
Верховний Суд у своїх численних рішеннях, 
зокрема, постанови від 16.01.2018 у справі 
№2а-7075/12/2670, від 27.03.2018 №2а-
1670/5096/12, від 10.04.2018 року 
№810/6766/14, від 13.06.2018 №804/15589/13-
а, від 26.06.2018 №2а-12290/12/2670, від 
21.08.2018 №812/1554/15. 

Рішення Львівського окружного 
адміністративного суду від 17.12.2018 

№813/2957/18 



 

 

 

 

 

 

 


