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ДЛЯ ВСІХ 

Індекс інфляції за БЕРЕЗЕНЬ 2019р. – 
100,9% 

НБУ змінив облікову ставку 

Нова ставка 17,5% річних діє з 
26.04.2019р. 

НБУ повідомив про роботу банків у 
святкові дні 2019р 

Нацбанк визначив регламент роботи 
системи електронних платежів Нацбанку та 
банківської системи у зв’язку з перенесенням 
робочих днів у 2019 році. 

Так, дні роботи системи 
електронних платежів Нацбанку 
переносяться з: 

- вівторка 30 квітня – на суботу 11 
травня; 

- понеділка 30 грудня – на суботу 21 
грудня; 

- вівторка 31 грудня – на суботу 28 
грудня. 

За потреби 30 квітня, 30 і 31 грудня 
2019 року банки можуть здійснювати касові 
операції з клієнтами без відкриття 
операційного дня банку. 

Також банки повинні: 
- повідомити клієнтів про власний 

режим роботи в дні, що 
зазначаються вище; 

-  організувати роботу щодо 
своєчасної виплати пенсій, 
соціальних доплат, інших грошових 
виплат і забезпечити безперебійну 
роботу банкоматів, обмінних 
пунктів та організувати їх 
підкріплення готівкою різних 
номіналів. 

Відповідний регламент затверджений 
рішенням Правління НБУ від 01.04.2019 р. 
№249. 

За матеріалами НБУ: 
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9

1476195&cat_id=55838 

УВАГА! З 2 травня буду діяти нові рахунки 
зі сплати ЄСВ 

Державна казначейська служба 
України звертає увагу платників єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (далі – ЄСВ), що з 
02.05.2019 функціонуватимуть нові 
рахунки для сплати ЄСВ, які відкриті на 
балансі центрального апарату Казначейства 
(код банку – 899998). 

Звертаємо увагу, що граничний 
термін використання існуючих рахунків 
по зарахуванню ЄСВ, які відкриті на балансі 
Головних управлінь Казначейства в областях 
та м.Києві спливає 01.05.2019. 

Починаючи з 02.05.2019 кошти, які 
сплачуватимуться платниками на старі 
рахунки по зарахуванню ЄСВ, не будуть 
зараховуватись, а повертатимуться 
платникам, як нез’ясовані надходження. 

Згідно з матеріалами  

Державної казначейської служби України. 

https://www.treasury.gov.ua/ua/news/do-uvagi-
platnikiv-yesv 

Опубліковано Кодекс України з процедур 
банкрутства 

"Банкрутний кодекс" депутати 
прийняли ще 18 жовтня (законопроект № 
8060), яким, зокрема, запровадили інститут 
банкрутства фізичних осіб. 

Кодекс набирає чинності та вводиться 
в дію через шість місяців із дня його 
офіційного опублікування, крім положень, які 
визначають створення електронної торгової 
системи та авторизації електронних 
майданчиків. Ці положення набирають 
чинності та вводяться в дію через три місяці з 
дня офіційного опублікування Кодексу. 

За матеріалами сайту газети «Голос 
України» 

http://www.golos.com.ua/article/316284 

ЗМІНИ ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Зміни РРО нормативки 

Затверджені нові порядки ведення 
реєстру екземплярів реєстраторів 
розрахункових операцій (реєстр екземплярів 
РРО) та реєстру центрів сервісного 
обслуговування реєстраторів 
розрахункових операцій (реєстр ЦСО). 
Відповідний наказ Міністерства фінансів 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=91476195&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=91476195&cat_id=55838
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=91476195&cat_id=55838
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/do-uvagi-platnikiv-yesv
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/do-uvagi-platnikiv-yesv
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/do-uvagi-platnikiv-yesv
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України від 13.02.2019 № 64 набирає 
чинності з дня його офіційного 
опублікування 19.04.2019. 

Змінами, зокрема, передбачено, що 
реєстрація РРО буде здійснюватись за 
спрощеною процедурою. Достатньо однієї 
заяви, яка матиме спрощену форму і її можна 
подати електронній формі без додатків. 

До початку реєстрації РРО його 
власник має надіслати (подати) до 
контролюючого органу повідомлення про 
об’єкти оподаткування, об’єкти пов’язані з 
оподаткуванням або через які провадиться 
діяльність, у якому надати інформацію про 
господарську одиницю, де буде 
застосовуватись РРО. Порядок та строки 
подання повідомлення визначені наказом 
Мінфіну від 09.12.2011 №1588. 

За матеріалами Прес-лужби ДФС: 
http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/375549.html 

Наказ Мінфіну «Про затвердження 
порядків ведення реєстру екземплярів 

реєстраторів розрахункових операцій та 
реєстру центрів сервісного обслуговування 

реєстраторів розрахункових операцій» від 
13.02.2019р. №64. Чинний з 19.04.2019р. 

 

ДФС оновила план перевірок юридичних 
осіб з питань нарахування ЄСВ, ПДФО, ВЗ 

ДФС оприлюднила чергове оновлення 
до плану перевірок на 2019 рік. Цього разу 
зміни внесено до Розділу IV плану-графіка 
«Документальні планові перевірки платників 
податків - юридичних осіб з питань 
правильності обчислення, повноти і 
своєчасності сплати податку на доходи 
фізичних осіб, військового збору та єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» з урахуванням 
коригування  26.03.2019. 

Зазначимо, що у квітні 2019 року вже 
було внесено зміни у Розділ І плану - графіка 
«Документальні планові перевірки платників 
податків - юридичних осіб» та Розділ ІІ плану 
- графіка «Документальні планові перевірки 
фінансових установ, постійних представництв 
та представництв нерезидентів». 

За матеріалами офіційного видання ДФС 
«Вісник» 

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/10001166
0-dfs-onovila-plan-perevirok-yuridichnikh-osib-z-

pitan-narakhuvannya-yesv-pdfo-
vz?preview=1553613006&fbclid=IwAR33YY6UgEOf
HWGFYk65bmHxMhx1iQeHfeXj3V5ZDijuNAUbKCIs

5gwxdx4. 

З 1 квітня – нові довідники податкових 
пільг 

3 квітня 2019 року ДФСУ оприлюднила 
Довідник податкових пільг №92/1, що є 
втратами доходів бюджету, та Довідник інших 
податкових пільг №92/2 станом на 01.04.2019 
року. 

У довідниках надано перелік пільг із 
податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, 
акцизного податку, податку на нерухоме 
майно, місцевих податків та зборів, 
державного мита, а також початок та кінець 
дії пільг. 

Звертаємо увагу, що податківці у своїх 
роз'ясненнях вказували, як застосовувати 
довідники пільг при звітуванні. 

Зокрема, при поданні Звіту про суми 
податкових пільг: 
• за 12 календарних місяців минулого 
року використовуються Довідники пільг 
станом на 1 січня поточного року;  
• за три календарних місяці поточного 
року – Довідники пільг станом на 1 квітня 
поточного року;  
• за шість календарних місяців 
поточного року – Довідники пільг станом на 1 
липня поточного року;  
• за дев’ять календарних місяців 
поточного року – Довідники пільг станом на 1 
жовтня поточного року.  

Тож при звітуванні за три календарних 
місяці поточного року слід застосовувати вже 
нові довідники. Нагадаємо, що у 2019 році ще 
подаємо звіт про пільги, а з 2020 року його 
скасують на підставі набрання чинності 
постанови КМУ від 31.10.2018 р. №891. 

За матеріалами ДФСУ 
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-

/54005.html 

Нацбанк затвердив нову редакцію 
Інструкції про відкриття і закриття 
рахунків банків 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-skasuvav-maksimalnu-nadbavku-na-medobladnannya-knigu-vidgukiv-i-propozicij-ta-obovyazkove-oformlennya-dovgostrokovih-viz-za-mezhami-krayini
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html
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Серед змін можна виділити такі 
новації:  
• скасування подання клієнтами банків 
під час відкриття рахунків картки зі зразками 
підписів – відтепер розпорядження рахунком 
здійснюватиметься на підставі переліку осіб, 
які відповідно до законодавства мають на це 
право, та що не потребує нотаріального 
посвідчення;  
• зміна найменування юрособи не 
передбачає закриття діючих рахунків. 

Положення документа не містять 
також режимів рахунків клієнтів (тобто 
обмежень стосовно проведення операцій з 
рахунками), а лише визначають деякі 
особливості здійснення операцій за 
рахунками окремих клієнтів.  

Нова редакція Інструкції затверджена 
постановою НБУ від 01.04.2019 р. №56 «Про 
внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку України». 
Оновлена Інструкція набрала чинності з 04 
квітня 2019 року. 

Постанова Правління НБУ від 01.04.2019 р. №56. 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

Адміністрування 

Повідомлення щодо ЕЦП за формою 
J(F)1391103: кого зазначати у полі 
«Виконавець»? 

Податківці у роз'ясненні з категорії 
135.03 «ЗІР» вказали, що подання документів 
засобами електронного зв’язку в електронній 
формі здійснюється платниками відповідно 
до норм ПКУ та Порядку обміну 
електронними документами з контролюючими 
органами, затвердженого наказом Мінфіну від 
06.06.2017р. №557 (далі – Порядок), на 
підставі Договору про визнання електронних 
документів (далі – Договір), шляхом 
надсилання заяви про приєднання до 
Договору до контролюючого органу за 
основним місцем обліку платника. 

Підписувачем заяви про приєднання 
до Договору має бути особа, яка згідно з 
даними Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань є керівником (п. 4 
розділу ІІІ Порядку). Для надання права 
підпису електронних документів (крім Заяви 
про приєднання до Договору) іншим особам, 
яким делеговано право підпису, автор 
повідомляє про таких осіб контролюючий 
орган (визначений відповідно до п. 5 розділу 
ІІІ Порядку) шляхом направлення 
повідомлення про надання інформації щодо 
електронного цифрового підпису (далі – 
Повідомлення) в електронному вигляді за 
формою згідно з додатком 2 Порядку (п. 11 
розділу ІІІ Порядку). 

Відповідно до п. 12 розділу ІІІ Порядку 
до Повідомлення вноситься інформація про 
підписувача (підписувачів), якому (яким) 
надається право підпису електронних 
документів (крім Заяви про приєднання до 
Договору). На сформоване Повідомлення 
першими накладаються електронні цифрові 
підписи (далі – ЕЦП) усіх осіб, включених до 
Повідомлення, у порядку черговості їх 
внесення до Повідомлення, після них – ЕЦП 
підписувача Заяви про приєднання до 
Договору (керівника) і останньою – 
електронна печатка (за наявності).  

У полі «Виконавець» при заповненні 
Повідомлення за формою J(F)1391103 
вказують особу, ЕЦП якої накладене на 
сформоване Повідомлення. 

За матеріалами категорії 135.03 ЗІР 

Нагадуємо, що до 30 квітня деякі юрособи 
мають оприлюднити фінзвітність 

Відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону про 
бухоблік, до 30 квітня 2019 року повинні 
оприлюднити річну фінзвітність та річну 
консолідовану фінзвітність разом з 
аудиторським висновком на своїй веб-
сторінці (у повному обсязі) такі особи: 
підприємства, що становлять суспільний 
інтерес (крім великих підприємств, які не є 
емітентами ЦП); публічні акціонерні 
товариства; суб'єкти природних монополій на 
загальнодержавному ринку та суб'єкти 
господарювання, які здійснюють діяльність у 
видобувних галузях. 

Лист Мінфіну від 07.12.2018 р. 
№35210-06-5/32299. 
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Бухоблік 

Мінфін оновив перелік МСФЗ 

На офіційному сайті Мінфіну станом на 
04.04.2019 опубліковано оновлений перелік 
міжнародних стандартів бухобліку, 
фінзвітності та відповідних тлумачень 
(переклад українською мовою - 2018 рік). 

Так, у новій редакції опубліковано такі 
стандарти: 

- МСФЗ 5 «Непоточні активи, 
утримувані для продажу, та припинена 
діяльність»; 

- МСБО 16 «Основні засоби»; 
- МСБО 21 «Вплив змін валютних 

курсів»; 
- КТМФЗ 1 «Зміни в існуючих 

зобов'язаннях з виведенням з експлуатації, 
відновлення та подібних зобов'язаннях». 

Водночас перейменовано два 
стандарти - тепер вони будуть звучати так: 

- МСБО 27 «Окрема фінансова 
звітність»; 

- МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та 
спільні підприємства» 

За матеріалами Мінфіну:  

Податок на прибуток 

Благодійна допомога спортивній 
організації: які податкові наслідки? 

Податківці у ІПК від 26.03.2019р. 
№1261/6/99-99-15-02-02-15/ІПК нагадали про 
п.п. 140.5.14 ПКУ. За ним фінансовий 
результат звітного періоду збільшується на 
суму коштів або вартості товарів, виконаних 
робіт, наданих послуг, безоплатно 
перерахованих (переданих) протягом звітного 
року суб’єктам сфери фізичної культури і 
спорту, а саме: 

- дитячо-юнацьким спортивним 
школам, 

- центрам олімпійської підготовки, 
- школам вищої спортивної 

майстерності, 
- центрам фізичної культури і спорту 

інвалідів, 
- спортивним федераціям з 

олімпійських видів спорту,що є 

неприбутковими організаціями, внесеними до 
Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, на дату такого перерахування 
коштів, передачі товарів, робіт, послуг у 
розмірі, що перевищує 8% оподатковуваного 
прибутку попереднього звітного року. Окремо 
податківці навели норму пп. 140.5.9 ПКУ. За 
ним фінансовий результат звітного періоду 
збільшується на суму коштів або вартості 
товарів, виконаних робіт, наданих послуг, 
безоплатно перерахованих (переданих) 
протягом звітного року неприбутковим 
організаціям, внесеним до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій на дату 
такого перерахування, у розмірі, що 
перевищує 4% оподатковуваного прибутку 
попереднього звітного року. Але спортивні 
організації, як правило, і мають статус 
неприбуткових. В чому ж різниця? В тому, чи 
належить така неприбуткова організація до 
переліку, наведеного в пп. 140.5.4 ПКУ. А 
саме: 

- якщо отримувачем благодійної 
допомоги виступає суб’єкт сфери фізичної 
культури і спорту, який належить до цього 
переліку і внесений до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій, то 
платник податку на прибуток, що надає 
допомогу, збільшує фінансовий результат на 
її частину, яка перевищує 8% 
оподатковуваного прибутку попереднього 
звітного року. 

- якщо отримувач благодійної 
допомоги є неприбутковою організацією, що 
внесена до Реєстру неприбуткових установ 
та організацій, але не належить до цього 
переліку, то платник податку на прибуток 
буде збільшувати фінансовий результат на 
суму благодійної допомоги, яка перевищує 
4% оподатковуваного прибутку попереднього 
звітного року. 

ІПК від 26.03.2019р. №1261/6/99-99-15-02-
02-15/ІПК 

За неподання звіту про управління 
штрафу не передбачено 

ГУ ДФС в м. Києві нагадує, що платник 
податку на прибуток подає разом із 
відповідною декларацією квартальну або 
річну фінзвітність у порядку, передбаченому 
для подання декларації з урахуванням вимог 

https://news.dtkt.ua/debet-kredit/portal-news/54451
https://news.dtkt.ua/debet-kredit/portal-news/54451
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.167?page=18#pn2971
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.167?page=18#pn2965
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.167?page=18#pn2946
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ст. 137 ПКУ. Статтею 11 Закону № 996 
установлено загальні вимоги до фінзвітності. 
Зокрема, порядок і строки подання Звіту про 
управління визначає Кабмін, для банків - 
НБУ. 

Звіт про управління подають разом із 
фінзвітністю та консолідованою фінзвітністю 
в порядку та строки, передбачені законом. 
Від подання Звіту про управління звільнено 
мікропідприємства й малі підприємства. 
Середні підприємства мають право не 
відображати у Звіті про управління 
нефінансову інформацію (п. 7 ст. 11 Закону 
№ 996). 

Підприємство, що складає Звіт про 
управління, повинно його оприлюднювати 
разом із фінзвітністю. У формі Декларації з 
податку на прибуток передбачено 
відображення такої форми фінзвітності, як 
додатка "Ф3" до Декларації, де проставляють 
позначку щодо наявності поданих до 
Декларації форм фінзвітності: 

- Баланс (звіт про фінансовий стан); 
- Звіт про фінансові результати (звіт 

про сукупний дохід); 
- Звіт про рух грошових коштів; 
- Звіт про власний капітал; 
- Примітки до річної фінансової 

звітності; 
- Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові 
результати); 

- Спрощений фінансовий звіт суб'єкта 
малого підприємництва (Баланс, Звіт про 
фінансові результати). 

Платник проставляє позначку в тих 
графах таблиці, що відповідають назвам 
форм фінзвітності, поданої разом із 
Декларацією. 

Ураховуючи зазначене, Звіт про 
управління не є складником фінзвітності. 
Тому обов'язку подання його до 
контролюючих органів разом із Декларацією 
законодавством не визначено. 

Оскільки разом із Декларацією Звіт 
про управління не подають, то й штрафних 
санкцій за неподання не передбачено. 

ІПК від 05.04.2019 р. №1451/ІПК/26-15-12-
03-11. 

Перехід на МСФЗ і коригування 
прибуткової декларації 

Податківці переконані: уточнення за 
звітні періоди, що передують переходу на 
МСФЗ, здійснює платник у разі виявлення 
помилок, зокрема, у фінансовій звітності, що 
призвели до зниження/завищення податкових 
зобов'язань із податку на прибуток.  

Це свідчить про те, що сам собою 
перехід на МСФЗ-рейки шляхом коригування 
фінзвітності жодним чином не зобов'язує 
платника податку на прибуток уточнювати 
податкову звітність. 

Звісно, такий підхід не стосується 
помилок, зокрема й тих, що були допущені у 
зв'язку з переходом на МСФЗ. 

Повертаючись до ретрокоригування 
фінзвітності у зв'язку з переходом на 
міжнародні стандарти, слід передусім 
звернути увагу на те, що в цьому разі йдеться 
про зміну облікових політик, підходів до 
оцінки активів і зобов'язань. 

Усі перехідні процедури здійснюються 
в межах реалізації вимог МСФЗ 1, а тому не 
розглядаються як виправлення помилок 
фінансової звітності, складеної за П(С)БО.  

Перехідні моменти не зумовлюють 
уточнення прибуткових декларацій ані на 
дату складання фінзвітності, що передує даті 
переходу на МСФЗ, ані на дату подальших 
звітів, складених уже за новими правилами. 

Не варто перейматися й щодо 
можливих коригувальних різниць за розд. ІІІ 
ПКУ. Адже, як указували самі податківці, ПКУ 
не містить положень, які зобов'язують 
здійснювати подібні коригування щодо 
операцій, пов'язаних із переходом на МСФЗ. 

ІПК ОВПП ДФС від 12.04.2019 р.  
№ 1574/ІПК/28-10-27-01-11. 

ІПК ДФСУ від 15.01.2019 р. № 132/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК 

ІПК від 18.01.2019 р. № 210/6/99-9915-02-
02-15/ІПК. 

Митні платежі 

Як працює новий порядок сплати митних 
платежів? – роз'яснення від Мінфіну 
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Із 16 квітня усі митні оформлення 
товарів підприємств здійснюються виключно 
через єдиний рахунок. 

Мінфін розповідає, що новий порядок 
перерахування до бюджету митних платежів 
дозволяє значно зменшити час митного 
оформлення товарів, адже кошти 
обліковуватимуться в одній картці – 
особовому рахунку суб’єкта ЗЕД. 

Раніше у кожної митниці був власний 
рахунок для зарахування митних платежів, 
тому підприємець, який здійснював митне 
оформлення у різних митницях, змушений 
був перераховувати митні платежі на кілька 
окремих рахунків. 

Єдиний рахунок спрощує цю 
процедуру, адже підприємства зможуть 
перераховувати кошти авансових платежів на 
один рахунок ДФС, подавати митні декларації 
будь-якій митниці та сплачувати митні 
платежі з єдиного авансового рахунку. 

За матеріалами  
Міністерства фінансів України 

https://www.minfin.gov.ua/news/view/iedynyi-
rakhunok-dlia-zarakhuvannia-mytnykh-platezhiv-

zapratsiuvav-na-postiinii-osnovi?category=novini-ta-
media&subcategory=vsi-novini 

Акциз 

Обов’язкова реєстрація акцизних складів 

Відповідно до п.22 підрозділу 5 розділу 
XX «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України суб'єкти господарювання, які 
відповідатимуть визначенню платників 
податку з 1 липня 2019 року, зобов'язані до 1 
липня 2019 року зареєструватися платниками 
податку та зареєструвати в системі 
електронного адміністрування реалізації 
пального усі акцизні склади, розпорядниками 
яких такі платники податку будуть станом на 
1 липня 2019 року. 

Згідно з п.24 підрозділу 5 розділу XX 
«Перехідні положення» Податкового кодексу 
України протягом 20 календарних днів, 
починаючи з 1 липня 2019 року, платник 
акцизного податку зобов'язаний подати до 
контролюючого органу акт проведення 
інвентаризації обсягів залишків спирту 
етилового станом на початок дня 1 липня 
2019 року із зазначенням адрес об'єктів, на 

яких зберігаються відповідні обсяги залишків 
спирту етилового, перелік резервуарів, в яких 
зберігаються обсяги залишків спирту 
етилового, їх технічних параметрів (фізична 
місткість, що відповідає технічним 
паспортам), правовстановлюючих документів 
на відповідні об'єкти та документів, що 
засвідчують правові підстави експлуатації 
таких об'єктів. 

Крім того, з 1 липня 2019 року 
вводиться поняття «акцизний склад 
пересувний» (пп. 14.1.61 ПКУ, який 
визначатиметься як транспортний засіб 
(автомобільний, залізничний, морський, 
річковий, повітряний, магістральний 
трубопровід), на якому переміщується та/або 
зберігається пальне або спирт етиловий на 
митній території України. Водночас, 
пересувний транспортний засіб, що 
використовується суб'єктом господарювання, 
який не є розпорядником акцизного складу, 
для переміщення на митній території України 
власного пального або спирту етилового для 
потреб власного споживання чи промислової 
переробки, статусу акцизного складу не 
матиме. 

Слід зазначити, що відповідно до ст. 
128-1.3 ПКУ за відсутність з вини платника 
податку реєстрації акцизних складів у системі 
електронного адміністрування реалізації 
пального та спирту етилового платником 
податку - розпорядником акцизного складу – 
передбачена відповідальність у вигляді 
накладення штрафу в розмірі 1000000 
гривень. Ті самі дії, вчинені платником 
податків, до якого протягом року було 
застосовано штраф за таке саме порушення, 
- тягнуть за собою накладення штрафу в 
розмірі 2000000 гривень.  

За матеріалами ДФСУ: 
http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-

/375712.html 

Електронний документообіг 

Подання копій документів до ДФС через 
Електронний кабінет як Додаток 
довільного формату 

При створенні в Електронному кабінеті 
електронного документа податкової 

https://www.minfin.gov.ua/news/view/iedynyi-rakhunok-dlia-zarakhuvannia-mytnykh-platezhiv-zapratsiuvav-na-postiinii-osnovi?category=novini-ta-media&subcategory=vsi-novini
https://www.minfin.gov.ua/news/view/iedynyi-rakhunok-dlia-zarakhuvannia-mytnykh-platezhiv-zapratsiuvav-na-postiinii-osnovi?category=novini-ta-media&subcategory=vsi-novini
https://www.minfin.gov.ua/news/view/iedynyi-rakhunok-dlia-zarakhuvannia-mytnykh-platezhiv-zapratsiuvav-na-postiinii-osnovi?category=novini-ta-media&subcategory=vsi-novini
https://www.minfin.gov.ua/news/view/iedynyi-rakhunok-dlia-zarakhuvannia-mytnykh-platezhiv-zapratsiuvav-na-postiinii-osnovi?category=novini-ta-media&subcategory=vsi-novini
http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/375712.html
http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/375712.html
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декларації (розрахунка) в режимі «Введення 
звітності» платник податків з переліку 
додатків, передбачених для подання з такою 
податковою декларацією (розрахунком), 
визначає склад додатків, які йому необхідно 
подати, зокрема Додаток довільного 
формату.  

Враховуючи зазначене, платники 
податків, які подають податкові декларації 
(розрахунки) засобами електронного зв’язку, 
мають можливість надіслати разом з ними 
копії інших документів як Додаток довільного 
формату, якщо такий додаток, передбачено 
для подання з відповідною податковою 
декларацією (розрахунком) згідно з Реєстром 
форм електронних документів 

За матеріалами ГУ ДФС у Тернопільській 
області: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/373435.html 

ДФС дозволяє платникам вести 
електронний документообіг 

Податківці запевнили, що не вбачають 
підстав для заборони формування та 
збереження документів платниками податків 
в електронному вигляді. 

Водночас вони застерегли, що робота 
з таким форматом документів потребує від 
платника дотримання вимог Закону "Про 
електронні документи та електронний 
документообіг", Закону "Про електронний 
цифровий підпис", а також ПКУ - щодо 
подання звітності в електронній формі.  

Крім того, у ДФС нагадали, що 
оригінал електронного документа має давати 
змогу довести його цілісність і справжність у 
порядку, визначеному законодавством; у 
визначених законодавством випадках може 
бути пред'явлений у візуальній формі 
відображення, зокрема і як паперова копія. 

ІПК ДФСУ від 06.03.2019р. № 913/6/99-99-
15-02-02-15/ІПК. 

Валютний контроль 

Подавати декларацію про валютні 
цінності з І кварталу 2019 року вже не 
потрібно 

Податківці у підкатегорії 114.04 «ЗІР» 
ще раз нагадали, що подавати декларацію 

про валютні цінності з І кварталу 2019 року 
вже не потрібно. 07.02.2019р. введено в дію 
Закон України від 21.06.2018р. №2473-
VIII«Про валюту і валютні операції» (далі – 
Закон №2473). 

З зазначеної дати втратив чинність 
Декрет КМУ від 19.02.1993р. №15-93«Про 
систему валютного регулювання і валютного 
контролю» (далі – Декрет №15-93).  

Також, згідно з ч.1 п.3 ст.16 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
№ 2473-VIII припинено дію Указу Президента 
України від 18.06.1994р. №319/94 «Про 
невідкладні заходи щодо повернення в 
Україну валютних цінностей, що незаконно 
знаходяться за її межами» із змінами і 
доповненнями (далі – Указ №319).  

Отже, починаючи з 7 лютого 2019 року, 
правові засади здійснення валютних 
операцій, валютного регулювання та 
валютного нагляду, права та обов’язки 
суб’єктів валютних операцій і уповноважених 
установ, а також відповідальність за 
порушення ними валютного законодавства, 
регулюються виключно Законом №2473.  

Вимоги щодо декларування наявних у 
резидентів валютних цінностей та майна, яке 
знаходяться за межами України 
передбачалися ст.9 Декрету №15-93 та ст.1 
Указу №319. 

Положення Закону №2473 не містять 
вимог щодо такого декларування. 

Враховуючи зазначене, суб’єктами 
підприємницької діяльності України, 
незалежно від форм власності та 
обраної системи оподаткування 
декларація про валютні цінності, доходи 
та майно, що належать резиденту 
України і знаходяться за її межами (далі – 
Декларація) за звітні періоди, починаючи 
з 1 кварталу 2019 року, не подається.  

Останнім періодом, за який необхідно 
було подавати Декларацію, є 2018 рік (станом 
на 01.01.2019 р.). 

За матеріалами категорії 114.04 ЗІР. 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/373435.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/373435.html
http://zir.sfs.gov.ua/
https://blank.dtkt.ua/blank/92
https://blank.dtkt.ua/blank/92
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.969.0#pn1
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.969.0#pn1
https://docs.dtkt.ua/doc/1072.1324.0#pn1
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.969.0#pn214
https://docs.dtkt.ua/doc/1081.814.0#pn1
https://docs.dtkt.ua/doc/1081.814.0#pn1
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.969.0#pn1
https://docs.dtkt.ua/doc/1072.1324.0#pn89
https://docs.dtkt.ua/doc/1081.814.0#pn5
https://docs.dtkt.ua/doc/1081.814.0#pn5
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.969.0#pn1
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Податок на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки 

Для оподаткування нежитлового 
приміщення слід отримати експертний 
висновок 

Для нерухомості з назвою «Об’єкт 
нерухомого майна: нежитлове приміщення» 
слід отримати експертний висновок щодо 
приналежності інвентарно описаних об’єктів 
нерухомості до певного класу будівель 

На питання, що має враховувати при 
сплаті податку на нерухомість, відповідала 
ДФС в ІПК від 18.03.2019р. №1082/6/99-99-12-
02-03-15/ІПК. 

Фактичне головне призначення 
кожного конкретного об’єкта нерухомості 
визначається за Методикою ідентифікації за 
головною класифікаційною ознакою будівель 
багатофункціонального призначення, 
визначеною Державним класифікатором 
будівель та споруд ДК 018-200, та з метою 
уникнення неправильного оподаткування 
податком на нерухомість на 2019 рік.  

Тому підприємство, яке відповідно до 
Витягу з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно має у власності «Об’єкт 
нерухомого майна: нежитлове приміщення» 
має отримати експертний висновок щодо 
приналежності інвентарно описаних об’єктів 
нерухомості до певного класу будівель за 
Класифікатором та включити отриману 
класифікацію до записів реєстру майнових 
прав. 

ІПК від 18.03.2019р. 
 №1082/6/99-99-12-02-03-15/ІПК. 

ПДВ 

ПДВ-пільга на імпорт енергозберігаючого 
обладнання поки що не діє 

Операції із увезення на митну 
територію України устаткування, яке працює 
на відновлювальних джерелах енергії, 
енергозберігаючого обладнання та інших 
товарів, зазначених у п. 197.16 ПКУ, 
звільняються від оподаткування ПДВ, якщо ці 
товари застосовує платник податку для 
власного виробництва та якщо ідентичні 

товари з аналогічними якісними показниками 
не виробляються в Україні. 

Перелік таких товарів із зазначенням 
кодів УКТ ЗЕД установлює КМУ. 

Отже, режим звільнення від 
оподаткування операцій із увезення на митну 
територію України товарів, зазначених у п. 
197.16 ПКУ, застосовується за умови, що такі 
товари включено до переліку, затвердженого 
Кабміном (із зазначенням їх кодів згідно з УКТ 
ЗЕД). 

До затвердження такого переліку 
операції з увезення на митну територію 
України товарів, зазначених у п. 197.16 ПКУ, 
оподатковуються ПДВ на загальних 
підставах. 

ІПК ГУ ДФС у Житомирській області від 
29.03.2019 р. № 1343/ІПК/06-30-12-01-19. 

Неправильно зазначили номер ПН в 
номенклатурі зведеної ПН (графа 2): як це 
виправити? 

Якщо платником податку у графі 2 
зведеної податкової накладної зазначено 
неправильний номер податкової накладної, 
складеної на такого платника податку при 
постачанні йому товарів/послуг, необоротних 
активів, та така помилка не призводить до 
змін обсягів постачання або 
зменшення/збільшення податкових 
зобов’язань, то платник податку складає 
розрахунок коригування, в якому:  

- одним рядком виводяться в «0» 
показники рядка в якому допущено помилку; 

- та додається новий рядок з 
виправленими показниками, якому 
присвоюється новий черговий порядковий 
номер, що не зазначався в податковій 
накладній.   

У такому розрахунку коригування в 
обох рядках зазначається однакова група 
коригування та зазначається код причини 201 
«Коригування зведеної податкової накладної, 
складеної відповідно до п. 198.5 ПКУ» або 
202 «Коригування зведеної податкової 
накладної, складеної відповідно до п. 199.1 
ст. 199 ПКУ» (в залежності від того з яким 
типом причини була складена зведена 
податкова накладна). 

За матеріалами категорії 101.15 ЗІР 
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Маркетингові послуги для нерезидента: де 
буде місце постачання для цілей 
оподаткування ПДВ 

Маркетингові послуги (маркетинг) – 
послуги, що забезпечують функціонування 
діяльності платника податків у сфері 
вивчення ринку, стимулювання збуту 
продукції (робіт, послуг), політики цін, 
організації та управлінні руху продукції (робіт, 
послуг) до споживача та післяпродажного 
обслуговування споживача в межах 
господарської діяльності такого платника 
податків. До маркетингових послуг належать, 
зокрема: послуги з розміщення продукції 
платника податку в місцях продажу, послуги з 
вивчення, дослідження та аналізу споживчого 
попиту, внесення продукції (робіт, послуг) 
платника податку до інформаційних баз 
продажу, послуги зі збору та розповсюдження 
інформації про продукцію (роботи, послуги). 

Об'єктом оподаткування ПДВ є, 
зокрема, операції платників податку з 
постачання послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, 
відповідно до ст. 186 ПКУ (пп. "б" п. 185.1 
ПКУ). 

Місцем постачання послуг відповідно 
до п. 186.4 ПКУ є місце реєстрації 
постачальника, крім операцій, зазначених у п. 
п. 186.2 і 186.3 ПКУ. 

Ураховуючи вищенаведене, операція з 
постачання платником ПДВ маркетингових 
послуг є об'єктом оподаткування ПДВ, 
незалежно від того, кому вони надаються – 
резиденту чи нерезиденту. 

За матеріалами ГУ ДФС у Тернопільській 
області: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/375172.html 

Що таке довгостроковий договір для цілей 
визначення дати виникнення ПДВ-
зобов'язань 

Датою виникнення податкових 
зобов'язань із ПДВ у виконавця 
довгострокових договорів (контрактів) є дата 
фактичного передання ним результатів робіт 
за такими договорами (контрактами) (п. 187.9 
ПКУ). 

Водночас довгостроковий договір 
(контракт) - це будь-який договір на 

виготовлення товарів, виконання робіт, 
надання послуг із довготривалим (понад один 
рік) технологічним циклом виробництва, якщо 
договорами, укладеними на виробництво 
таких товарів, виконання робіт, надання 
послуг, не передбачено поетапного їх 
здавання. 

Тобто договір не може бути визнано 
довгостроковим у розумінні п. 187.9 ПКУ, 
якщо в договорі та/або у складеній до нього 
проектно-кошторисній документації буде 
прямо зазначено про поетапне здавання 
робіт чи надання послуг. 

Наприклад, строк дії договору 
відповідно до договору будівельного підряду - 
до 31.12.2019, а в частині зобов'язань - до 
повного їх виконання. 

Договором передбачено, що роботи 
виконує генпідрядник власними 
інструментами, устаткуванням, обладнанням 
та з його матеріалів. Генпідрядник несе 
відповідальність за поставлене  й змонтоване 
на об'єкті обладнання та за матеріали, які він 
використав для виконання робіт, а також за їх 
випадкову втрату, руйнування й пошкодження 
до моменту підписання сторонами Декларації 
про готовність об'єкта до експлуатації. 

Згідно з договором підряду замовник 
щомісяця на підставі Актів виконаних 
будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) 
і Довідок про вартість виконаних будівельних 
робіт (примірна форма № КБ-3), наданих не 
пізніше ніж певного числа звітного місяця, 
перераховує генпідряднику проміжні платежі 
за виконані роботи за наявності коштів на 
рахунку фінансування об'єкта. 

У разі наявності коштів на рахунку 
фінансування на момент оплати за об'єктом 
договором передбачено перерахування 
генпідряднику авансу в розмірі не більше як 
30 % від вартості всього обсягу робіт. 

Після одержання авансу генпідрядник 
зобов'язується виконати роботи й надати Акт 
приймання виконаних будівельних робіт 
(примірна форма № КБ-2в) і Довідку про 
вартість виконаних будівельних робіт 
(примірна форма № КБ-3) на закриття суми 
авансу. 

Зазначене свідчить про необхідність 
підтвердження проміжними Актами 
приймання виконаних будівельних робіт 
(форма № КБ-2в) використання коштів, 

http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/375172.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/375172.html
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отриманих як попередню оплату, а також про 
можливість здійснення замовником 
проміжних платежів за виконання робіт після 
підписання Акта приймання виконаних 
будівельних робіт (форма № КБ-2в) і Довідки 
про вартість виконаних будівельних робіт 
(форма № КБ-3), проте не свідчить про 
поетапне здавання робіт. 

Отже, такий договір підряду є 
довгостроковим договором у розумінні п. 
187.9 ПКУ. 

ІПК ГУ ДФС у Черкаській області від 
05.04.2019 р. № 1480/ІПК/23-00-12-0119. 

Нерезидент перерахував попередню 
оплату (аванс) в інвалюті: на яку дату 
визнавати ПДВ-зобов'язання 

Платник ПДВ надає послуги 
нерезиденту. Попередню (авансову) оплату 
за такі послуги платник податку отримує в 
іноземній валюті. На яку саме дату визнавати 
податкові зобов'язання з ПДВ: на дату 
надходження коштів на розподільчий рахунок 
чи на дату надходження коштів на поточний 
рахунок в іноземній валюті або в національній 
валюті? 

У разі отримання попередньої 
(авансової) оплати в іноземній валюті за 
надані нерезиденту послуги, місце 
постачання яких визначено на митній 
території України, податкові зобов'язання з 
ПДВ визначаються на дату надходження 
коштів з розподільчого рахунка на поточний 
рахунок: 

• у національній валюті – на суму 
коштів, які надійшли від обов'язкового 
продажу іноземної валюти на 
міжбанківському валютному ринку України; 

• в іноземній валюті – на суму коштів в 
іноземній валюті, що надійшла на такий 
рахунок, перерахованій у гривні за офіційним 
курсом НБУ. 

За матеріалами категорії 101.06 ЗІР 

Податок на репатріацію 

Як оподатковуються дивіденди, 
нараховані акціонеру – резиденту Кіпру 

Фахівці ДФСУ надали роз'яснення 
щодо порядку оподаткування дивідендів, які 
виплачуються акціонеру товариства - 
резиденту Кіпру. 

З посиланням на норми ПКУ та 
Конвенції між Урядом України і Урядом 
Республіки Кіпр про уникнення подвійного 
оподаткування та запобігання податковим 
ухиленням стосовно податків на доходи (далі 
- Конвенція) контролери повідомили, що 
дивіденди, які сплачуються (нараховуються) 
резидентом нерезиденту, який є резидентом 
Кіпру, можуть оподатковуватись в Кіпрі. 
Однак такі дивіденди оподатковуються також 
в Україні відповідно до пп.141.4.1 ПКУ та п. 2 
ст. 10 Конвенції (15%). 

Водночас резидент має право на 
самостійне застосування пониженої ставки 
податку (5%), передбаченої пп. "а" п. 2 ст.10 
Конвенції у разі виконання вимог Конвенції, а 
саме: 

·особа, яка отримує дивіденди (як 
акціонер), є бенефіціарним (фактичним 
отримувачем (власником) дивідендів, тобто 
особою, яка має право на отримання таких 
дивідендів; 

·отримувач дивідендів - акціонер є 
резидентом Кіпру, про що надано документ, 
який відповідає вимогам ст.103 ПКУ і 
підтверджує податкову резиденцію цієї особи 
у відповідні минулі періоди, за які 
товариством були нараховані дивіденди; 

·якщо резидент Кіпру (фактичний 
власник) володіє не менш ніж 20 відсотками 
капіталу компанії, що сплачує дивіденди, або 
інвестував в придбання акцій чи інших прав 
компанії еквівалент не менше 100000 євро. 

Відповідно до ст. 21 "Усунення 
подвійного оподаткування" Конвенції країна, 
резидентом якої є особа, що одержує 
дивіденди, (Кіпр) дозволить вирахувати з 
податку на дохід цього резидента суму, що 
дорівнює сумі податку на дохід, сплаченій в 
іншій державі (Україні). 

ІПК від 16.04.2019р. № № 1609/ІПК/28-10-
27-01-11 
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ПДФО, ВЗ 

Електронний авіаквиток може вважатись 
розрахунковим документом для 
оподаткування ПДФО та ВЗ? 

З 15 березня 2019 року набрав 
чинності наказ Державної авіаційної служби 
від 26.11.2018 р. №1239. Це є важливим не 
тільки для підприємств авіаційної галузі, а й 
всіх інших, працівники яких направляються у 
відрядження авіарейсами. Адже цим наказом 
надано визначення поняття «мобільний 
посадковий талон», враховуючи сучасні 
технологічні засоби, такі як смартфон. І його 
прирівняно до поняття «посадковий талон». 

Посадковий талон (boarding pass) – 
документ (паперовий або мобільний), який 
підтверджує право пасажира на посадку до 
повітряного судна, що надається на підставі 
реєстрації пасажира на рейс. 

Мобільний посадковий талон (Mobile 
Boarding Pass) – адаптований для 
відображення на екрані електронного 
пристрою посадковий талон, який містить, 
окрім особистих даних, інформацію про рейс 
та спеціальний штрих-код для зчитування 
сканером в аеропорту. Повідомлення на 
електронну пошту або SMS-повідомлення не 
є мобільним посадковим талоном. 

Мобільний посадковий талон 
ототожнили з поняттям посадкового талону 
за умови наявності у ньому: 
• особистих даних особи, як здійснює 
переліт; 
• інформації про рейс; 
• спеціального штрих-кода для 
зчитування сканером аеропорту. 

Зіставивши вимоги п. 170.9.1 ПКУ та 
наведеного вище визначення, можна зробити 
висновок, що фактично посадковий талон 
може бути як в паперовому, так і в 
електронному вигляді (мобільний посадковий 
талон). 

В останньому випадку працівник для 
підтвердження витрат на переліт може 
надати роздруківку електронного посадкового 
талону, прикріпивши до нього маршрут-
квитанцію. Єдине, що на сьогодні такий 
підхід ще не підтверджується роз’ясненнями 
податківців.  

Наказ Державної авіаційної служби  

від 26.11.2018 р. №1239  

Коли відшкодування працівнику коштів за 
придбані товари не є доходом? Нова 
позиція ДФС 

Відшкодування працівнику його 
власних коштів за придбані товари не буде 
доходом, якщо є підтвердження 
роботодавцем доцільності та обґрунтованості 
здійснення таких витрат. Нагадаємо, що 
нещодавно Мінфін висловив свою позицію, 
коли відшкодування працівнику його власних 
коштів за придбані товари не є доходом.  

І ось з’явився текст ІПК від 21.03.2019 
р. №1143/6/99-99-13-02-03-15/ІПК. У ній ДФС 
нарешті погодилися з позицією Мінфіну і 
судів! 

Зокрема, вони на підставі тих же норм 
КЗпП, що й Мінфін, вказали: якщо придбання 
товарів (робіт, послуг) здійснюється в рамках 
трудових обов’язків працівника, то незалежно 
від того, чи видані кошти під звіт, чи витрачені 
з такою метою власні кошти працівника, які 
потім відшкодовуються роботодавцем, такі 
відносини слід розглядати з урахуванням 
вимог законодавства про працю. 

І на підставі норм п. 170.9 ПКУ навели 
два варіанта податкових наслідків: 

1. якщо придбання товарів (робіт, 
послуг) на користь роботодавця здійснюється 
працівником за рахунок власних коштів у 
зв’язку з виконанням дорученої йому роботи 
(трудової функції), то дохід у вигляді 
компенсації за придбані товари (роботи, 
послуги) не є доходом для цілей 
оподаткування ПДФО і військовим збором, за 
умови підтвердження роботодавцем 
доцільності та обґрунтованості здійснених 
таким працівником витрат; 

2. якщо придбання товарів (робіт, 
послуг), яке здійснюється працівником на 
користь роботодавця за рахунок власних 
коштів, не пов’язано з виконання трудової 
функції таким працівником, то дохід, 
виплачений цьому працівнику за реалізовані 
(продані) товари (роботи, послуги) 
включається до його загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу як інший 
дохід та оподатковується ПДФО та 
військовим збором на загальних підставах. 
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Тож відтепер відшкодування 
працівнику його власних коштів за придбані 
товари не буде доходом, якщо є 
підтвердження роботодавцем доцільності та 
обґрунтованості здійснених таким 
працівником витрат. 

ІПК від 21.03.2019 р. №1143/6/99-99-13-02-
03-15/ІПК 

Корпоративи мають податкові наслідки 
для працівників 

На думку податківців, доходи, 
одержані платником податку у вигляді 
безоплатного відвідування культурно-
розважальних (корпоративних) заходів 
зараховують до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу як інші 
доходи (пп. 164.2.20 ПКУ) й оподатковують 
ПДФО та військовим збором на загальних 
підставах. Відповідні роз'яснення фахівців 
ДФСУ викладено в ІПК від 21.03.2019 р. № 
1142/6/99-99-13-02-03-15/ІПК.  

Водночас контролери погодилися: 
вартість безоплатного відвідування 
культурно-розважальних (корпоративних) 
заходів не є виплатою, яку відносять до 
заробітної плати або до суми винагороди за 
цивільно-правовим договором. Отже, 
зазначений дохід не буде базою нарахування 
ЄСВ. 

ІПК від 21.03.2019 р. 
 № 1142/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

Неоподатковані доходи в формі №1ДФ: 
нова ознака доходу «194». 

Завдяки змінам, внесеним до Порядку 
заповнення і подання форми №1ДФ, в 
ознаках доходу з’явилась нова ознака під 
номером «194». За нею, як виходить з її 
назви, треба відображати інші неоподатковані 
доходи. Але які саме? Податківці наводять 
роз’яснення щодо списаної заборгованості 
фізособи.  

Контролери доходять до висновку, що 
юридична особа у податковому розрахунку за 
формою №1ДФ відображає суму списаної на 
користь фізичної особи заборгованості, за 
якою минув строк позивної давності та розмір 
якої не перевищує суму, що становить 50% 
місячного прожиткового мінімуму, діючого для 
працездатної особи на 1 січня звітного 

податкового року, під ознакою доходу «194», 
як виплата інших доходів. 

Але на цьому історія не закінчується. 
Адже інші доходи – це категорія дуже широка, 
хоч деякі податкові агенти про це навіть не 
здогадуються. 

За матеріалами категорії 103.25 ЗІР 

ЄСВ 

ЄСВ на заробіток інваліда 

Згідно з абз.2 п. 8 р.ІІІ Інструкції про 
порядок нарахування і сплати ЄСВ від 
20.04.15р. №449, нарахування юридичною 
особою – роботодавцем ЄСВ у розмірі 8,41 % 
здійснюється з дати встановлення групи 
інвалідності, але не раніше одержання 
завіреної копії довідки до акта огляду в 
медико-соціальній експертній комісії (далі – 
МСЕК), та закінчується датою припинення 
інвалідності. 

Якщо працівник надав копію довідки 
МСЕК про встановлення групи інвалідності не 
з першого робочого дня місяця, то вимога 
щодо нарахування ЄСВ виходячи із розміру 
мінімальної зарплати, не застосовується.  

Роботодавець нараховує ЄСВ на 
фактично нарахований дохід: 

-до дати одержання копії довідки 
МСЕК – у розмірі 22 %; 

- із дати одержання копії довідки МСЕК 
– у розмірі 8,41 %. 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській 
області: http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-

ark/370340.html 

Трудові відносини 

Алгоритм дій роботодавця, якщо 
відпустка продовжується у зв'язку з 
лікарняним 

У разі тимчасової непрацездатності 
працівника, засвідченої у встановленому 
порядку, щорічна відпустка повинна бути 
перенесена на інший період або продовжена. 
Таку умову містить ст. 11 Закону України "Про 
відпустки" від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. 

http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/370340.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/370340.html
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Строки, на які переноситься або 
продовжується відпустка, установлюються за 
угодою між працівником і роботодавцем. 
Тому продовження або перенесення 
відпустки оформляється новим наказом 
(розпорядженням) на підставі листка 
непрацездатності та заяви працівника. 

У разі, якщо дата продовженої 
відпустки припадає на наступний місяць після 
її первинного надання, слід розрахувати нову 
середню зарплату. Розрахунок проводять 
згідно з Порядком обчислення середньої 
заробітної плати, затвердженим постановою 
КМУ від 08.02.95 р. № 100, виходячи з виплат 
за останні 12 календарних місяців роботи, що 
передують місяцю надання відпустки. 

При цьому необхідно сторнувати суму 
відпускних, що припадають на дні тимчасової 
непрацездатності працівника, нарахувати 
допомогу у зв'язку з тимчасовою 
непрацездатністю й нарахувати суму 
відпускних за календарні дні продовженої 
відпустки виходячи з нової середньої 
зарплати. 

Крім того, під час обчислення 
середньої зарплати для оплати часу 
продовженої відпустки необхідно включити 
допомогу у зв'язку з тимчасовою 
непрацездатністю. 

Лист Мінсоцполітики від 21.03.2019 р.  
№ 369/0/206-19. 

Для ненарахування індексації не важливо, 
на скільки підвищився оклад 

Якщо підвищення посадових окладів 
відбувається щомісяця, то згідно з 
положенням пункту 11 Порядку право на 
індексацію не виникає, оскільки зростає 
розмір посадового окладу (але лише за 
умови відсутності вже нарахованої суми 
індексації). При цьому Порядок не 
передбачає норми щодо конкретного розміру, 
на який має зростати посадовий оклад. 
Такого висновку дійшли фахівці 
Мінсоцполітики в листі від 13.03.2019 р. № 
24/0/214-19. 

Однак Держпраці має дещо іншу 
позицію, розглядаючи випадки підвищення 
окладів (ставок) на 5 – 10 – 20 грн як 
уникнення проведення індексації, 
трапляються навіть спроби застосувати в цих 

випадках фінансовий штраф у розмірі 10 
мінзарплат за кожного працівника.  

У разі якщо вже проводилося 
нарахування індексації, то у випадку 
підвищення посадового окладу, відповідно до 
пункту 5 Порядку, сума індексації мала 
визначатися як різниця між сумою індексації і 
розміром підвищення заробітної плати. Тобто 
сума індексації повинна була зменшуватися 
на суму підвищення заробітної плати. 

Окремо зазначено, що пунктом 5 
Порядку визначено, що працівникам 
підприємств і організацій, які перебувають на 
госпрозрахунку, підвищення заробітної плати 
у зв'язку із зростанням рівня інфляції 
провадиться в порядку, визначеному у 
колективних договорах, але не нижче норм, 
визначених Законом № 1282 та положеннями 
Порядку. 

Лист Мінсоцполітики від 13.03.2019 р.  
№ 24/0/214-19. 

5 етапів для отримання допомоги за 
лікарняними 

ФСС України на своєму офіційному 
сайті нагадав порядок отримання 
матеріального забезпечення в п'ять кроків. 

Крок 1. Отриманий у закладі охорони 
здоров'я листок непрацездатності працівник 
передає уповноваженій особі на підприємстві 
(кадровику, табельнику або бухгалтеру) для 
заповнення його зворотної сторони 
(визначення страхового стажу застрахованої 
особи та кількості днів, за які буде надано 
матеріальне забезпечення). 

Крок 2. Листок непрацездатності 
передають на розгляд до комісії 
(уповноваженого) із соціального страхування 
підприємства, установи, організації 
(приймається рішення щодо надання 
матеріального забезпечення). 

Крок 3. Бухгалтерія страхувальника 
(роботодавця) розраховує суми 
матеріального забезпечення й оформлює 
заяву-розрахунок для отримання 
фінансування від робочого органу виконавчої 
дирекції Фонду. 

Крок 4. Страхувальник подає заяву-
розрахунок до робочого органу виконавчої 
дирекції Фонду за місцем обліку, на підставі 
якої здійснюють фінансування шляхом 
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перерахування Фондом заявлених коштів на 
спеціальний рахунок страхувальника. Заяву-
розрахунок можна подати в електронному 
вигляді. 

Крок 5. Страхувальник виплачує 
матеріальне забезпечення застрахованим 
особам у найближчий після дня призначення 
допомоги строк, установлений для виплати 
заробітної плати. 

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

icle/963878 

Помилилися з розміром лікарняних, які 
профінансував ФСС, - як діяти? 

При виявлені страхувальником 
(роботодавцем) надлишково нарахованих 
сум матеріального забезпечення, що були 
профінансовані Фондом соціального 
страхування України, за умови повернення 
коштів і надання письмового пояснення, Звіт 
по заборгованості страхувальника зі сплати 
страхових коштів до Фонду не подається. 

Якщо страхувальник самостійно 
виявив помилку при нарахуванні виплат за 
минулі періоди (за межами діючого 
бюджетного року), внаслідок якої сума 
допомоги, що надається за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування України, була 
завищена, страхувальнику необхідно: 

1) повернути зазначені кошти на 
рахунок робочого органу виконавчої дирекції 
Фонду або його відділення за своїм 
місцезнаходженням (місцем проживання); 

2) письмово листом повідомити 
відповідний робочий орган виконавчої 
дирекції Фонду або його відділення, в якому: 

– зазначити суму повернутих коштів, 
дату їх повернення та копію платіжного 
документу з відміткою банківської установи 
про його виконання, а також зазначити за 
який період повертаються кошти (реквізити 
заяви-розрахунку або дату нарахування 
матеріального забезпечення 
страхувальникам по страхових випадках до 
01.01.2011); 

– у разі здійснення фінансування 
видатків на підставі заяви-розрахунку 
зазначити дані про застрахованих осіб, по 
яких здійснено зменшення сум 
профінансованого матеріального 

забезпечення, а саме: прізвище, ім'я, по 
батькові застрахованої особи, її номер 
страхового свідоцтва (ідентифікаційний 
номер) або серію та/або номер паспорта, 
серію та номер листка непрацездатності, у 
разі необхідності, виправлену кількість днів 
тимчасової непрацездатності та суму 
матеріального забезпечення; 

– зазначити причини зменшення суми 
матеріального забезпечення (причини, що 
призвели до невірного розрахунку суми 
матеріального забезпечення). 

Водночас, якщо сума неправомірно 
використаних страхових коштів на виплату 
матеріального забезпечення та/або вартість 
надання соціальних послуг, що підлягають 
відшкодуванню страхувальником до Фонду, 
була виявлена за результатами перевірки 
страхувальника та не повернута до кінця 
звітного періоду, страхувальник зобов'язаний 
подати до відділення робочого органу 
виконавчої дирекції Фонду Звіт по 
заборгованості. 

У разі погашення всієї суми 
заборгованості зі сплати страхових коштів до 
кінця звітного періоду (останній календарний 
день останнього місяця кварталу), Звіт по 
заборгованості до відділення робочого органу 
виконавчої дирекції Фонду не подається. 

Нагадаємо, Звіт по заборгованості за І 
квартал, І півріччя і 9 місяців має бути 
поданий не пізніше 10 числа місяця, 
наступного за звітним періодом, Звіт по 
заборгованості за рік – не пізніше 15 січня 
року, наступного за звітним роком. 

Якщо останній день строку подання 
Звіту по заборгованості припадає на 
вихідний, святковий чи інший неробочий 
день, останнім днем подання Звіту по 
заборгованості вважається перший після 
нього робочий день. 

За матеріалами ФСС: 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/art
icle/963983 

СУДОВА ПРАКТИКА 

Курсові різниці по дивідендам на користь  
нерезидентів 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/963878
http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/963878
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За протоколом зборів засновників 
зобов'язання зі сплати дивідендів визначені в 
грн. Одночасно, після прийняття рішення 
акціонерами про розподіл чистого прибутку, 
підприємством проведено перерахунок 
заборгованості по дивідендах на користь 
акціонерів - нерезидентів з грн. в долари 
США. Надалі така заборгованість (уже в 
іноземній валюті) на кожну звітну дату 
відображалась з урахуванням впливу змін 
валютних курсів. 

З огляду на істотне зростання 
валютного курсу НБУ, платником фактично 
збільшений розмір дивідендів в національній 
валюті України по нерезидентам. Джерелом 
зростання сум виплат на користь 
нерезидентів виявилася прибуток поточного 
звітного періоду, рішення про розподіл якої 
ще не приймалося. 

Суд прийшов до висновку, що оскільки, 
офіційною валютою України є гривня, 
функціональною валютою позивача є також 
гривня, розмір нарахованих дивідендів 
первісно визначався у гривні (рішення 
зборів), облік заборгованості за дивідендами 
мав здійснюватись також у гривні, а отже за 
таких обставин правомірним є порядок 
виплати дивідендів нерезидентам в іноземній 
валюті - за курсом придбання валюти на день 
здійснення платежу. 

Надлишкові витрати, пов'язані з 
курсовими різницями у зв'язку з рішенням 
Товариства, не можуть бути покладені 
(здійснені) на інших акціонерів (за їх рахунок) 
та не можуть бути віднесені на витрати, що 
призводить до зменшення оподатковуваного 
фінансового результату діяльності 
господарюючого суб'єкту. 

Постанова ВСУ від 16 квітня 2019 року у справі 
№804/6909/17 

За яких умов Держпраці може провести 
позапланове інспектування 

Кіровоградський окружний 
адміністративний суд визначив, за яких умов 
Держпраці має право призначити 
позапланове інспектування. 

Так, на думку суддів, Держпраці може 
здійснювати державний нагляд лише на 
підставі спеціального закону, який би 
встановлював особливості його діяльності. 

Законодавець не прийняв такого 
спеціального закону, тому спірні 
правовідносини врегульовано тільки 
приписами Закону України від 05.04.2007 р. 
№877-V «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської» 
(далі - Закон), що виключає можливість 
застосування до спірних правовідносин 
постанови КМУ від 26.04.2017р. № 295 
(Порядок здійснення державного контролю за 
додержанням законодавства про працю), 
якою керувався відповідач, призначаючи 
інспекційне відвідування. До того ж 
інспекційне відвідування за сутнісним змістом 
є перевіркою. 

Водночас підстави здійснення 
позапланових заходів установлено ч. 1 ст. 6 
Закону. 

З огляду на це суд зробив висновок, 
що інспектори провели позапланову 
перевірку за відсутності правових підстав, 
установлених Законом. Із цих підстав було 
скасовано наказ про призначення 
інспекційного відвідування та припис, 
прийнятий на підставі незаконно проведеної 
перевірки. 

Рішення Кіровоградського окружного 
адміністративного суду від 19.03.2019р. 

по справі №1140/2746/18: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80534520



 

 

 

 

 

 

 

 


