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ДЛЯ ВСІХ
Індекс інфляції у червні 2019 року
За повідомленням Державної служби
статистики України, індекс споживчих цін
(індекс інфляції) у червні 2019 року,
відповідно до травня 2019 року, становить
99,5%.
Нагадаємо: Індексація проводиться в
тому випадку, коли індекс споживчих цін
перевищив поріг індексації, який із 01.01.2016
становить 103%.
Відтепер можна складати електронну ТТН
Мінінфраструктури зробило можливим
скласти товарно-транспортну накладну (далі
— ТТН) в електронній формі. Зміни внесено
до
Правил
перевезень
вантажів
автомобільним транспортом в Україні.
Оформлюють ТТН в електронній
формі (далі - е-ТТН) таким чином: підписують
за допомогою електронного підпису водія
та/або експедитора, відповідальних осіб
вантажовідправника, вантажоодержувача.
Сторони можуть внести до ТТН будьяку іншу інформацію, яку вони вважають
необхідною.
Залежно від виду вантажу та його
специфічних властивостей до основних
документів додають інші (сертифікати,
свідоцтва тощо), що визначається правилами
перевезень
зазначених
вантажів
у
паперовому та/або електронному вигляді.
При оформленні е-ТТН супровідні
документи також додають в електронній
формі.
Оформлюють перевезення вантажів
ТТН незалежно від умов оплати за роботу
автомобіля.
При використанні е-ТТН замовник
(вантажовідправник) друкує, підписує і надає
водію (експедитору перевізника) в одному
примірнику паперову копію е-ТТН для
пред'явлення
особам,
уповноваженим
здійснювати контроль на автомобільному
транспорті та у сфері безпеки дорожнього
руху. Водій (експедитор Перевізника) ставить
свій підпис на паперовій копії е-ТТН про
прийняття ним вантажу для перевезення.

У тих випадках, коли в ТТН немає
можливості зазначити всі найменування
вантажу, підготовленого для перевезення, до
такої накладної замовник додає документ
довільної форми з обов'язковим зазначенням
відомостей про вантаж (графи 1 - 10 товарнотранспортної накладної).
В новій формі викладено ТТН.
наказ Мінінфраструктури від 03.06.2019 р. №
413

Валютна лібералізація від НБУ
НБУ врахував численні звернення
бізнесу і відмінив низку обмежень для
українських компаній, іноземних інвесторів та
дипломатичних представництв. Зміни у
валютному
законодавстві
затверджені
Постановою НБУ від 27.06.2019 р. № 86 і
набрали чинності уже 2 липня.
Постановою № 86 Нацбанк:
- скасував ліміт на фінансування
закордонних представництв та відокремлених
підрозділів українських компаній. Водночас,
банки зобов’язані отримувати від компаній
розгорнутий кошторис та інші документи,
якими обґрунтовано необхідність такої
транзакції.
- спростив реінвестування доходів
іноземних
інвесторів
від
операцій
з
українськими цінними паперами. Відтепер,
нерезиденти можуть переказувати кошти,
отримані
за
цінними
паперами,
що
обліковуються
в
іноземному
банкудепозитарії, з коррахунку цієї установи на
власний рахунок в Україні.
- скасував заборону розрахунків
іноземною готівкою оплати фіз- та юрособами
консульських
зборів
за
легалізацію
товаросупровідних
документів
у
дипломатичних
представництвах
або
консульствах країн, які не приєдналися до
Гаазької конвенції від 05.10.1961 р.
- розширив перелік транзакцій, які
дозволено проводити в інвалюті в Україні.
НБУ додав до переліку операції між Кабміном
і фінустановами в рамках міжнародних
договорів про кредити, гранти, позики.
удосконалив
ризик-орієнтований
нагляд банків у частині перевірок іноземних
банків-контрагентів, переказ яким здійснюють
українські
компанії.
Відтепер
банки
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самостійно на підставі інформації з публічних
джерел
визначатимуть
ступінь
ризику
іноземних банків-контрагентів за валютною
операцією.
постановою НБУ від 27.06.2019 р. № 86

Ліміт на репатріацію дивідендів скасовано
НБУ скасував усі обмеження на
репатріацію дивідендів для покращення
інвестиційного клімату. Таку інформацію
розмістили на сайті НБУ.
З 10 липня 2019 року бізнес з
іноземним капіталом більше не обмежують
лімітом на перерахування дивідендів за
кордон або на рахунки нерезидентів в Україні
в розмірі 12 млн євро на місяць для однієї
юрособи.
Чергове валютне послаблення не
матиме
негативних
наслідків
для
макрофінансової стабільності. Репатріація
дивідендів, загалом, не чинить істотного
впливу на ринок, адже купівля валюти на ці
цілі становить близько 4% від загального
попиту клієнтів банків на іноземну валюту.
Скасування ліміту на репатріацію
дивідендів є третім суттєвим валютним
послабленням за останні три тижні. Раніше
Нацбанк скасував вимогу щодо обов’язкового
продажу валютних надходжень і ліміт на
фінансування представництв українського
бізнесу за кордоном.
постановою Правління НБУ від 09.07.2019 р.
№ 91

«Органічний закон» запрацює із 2 серпня
12
липня
у
Мінагрополітики
обговорили стан підготовки нормативних
документів для введення в дію Закону №
2496-VIII "Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції".
"Органічний закон" вводять в дію 2
серпня 2019 року.
Під час заходу було зазначено, що на
сьогодні вже розроблено та затверджено
низку
нормативно-правових
актів,
передбачених Законом № 2496, серед яких:
- наказ Мінагрополітики від 22.02.2019
р. № 67, який затверджує державний логотип
для органічної продукції.

- наказ Мінагрополітики від 19.03.2019
р. № 143, який затверджує Порядок
підтвердження спеціальних знань інспектора
з органічного виробництва та/або обігу
органічної продукції у сфері органічного
виробництва.
Робоча група продовжує працювати
над розробкою інших нормативно-правових
актів,
необхідних
для
законодавчого
врегулювання органічного ринку України.
з офіційного сайту Мінагрополітики.

Облікову ставку знижують до 17%
Правління НБУ знижує облікову ставку
до 17,0% річних із 19 липня 2019 року.
У червні 2019 року споживча інфляція
в
річному
вимірі
становила
9,0%,
наблизившись до траєкторії квітневого
прогнозу після її відхилення у попередні
місяці під дією тимчасових факторів. Базова
інфляція впродовж ІІ кварталу дещо
уповільнилася (до 7,4%) і була близькою до
прогнозу НБУ.
Економіка України буде демонструвати
стійкі темпи зростання на рівні 3-4% у 20192021 роках.
У 2019 році дефіцит поточного рахунку
звузиться до 2,6% ВВП завдяки високому
врожаю
зернових,
зниженню
цін
на
енергоносії, а також скороченню обсягів
репатріації дивідендів. У 2020-2021 роках
дефіцит
поточного
рахунку
дещо
розшириться унаслідок зменшення обсягів
транзиту газу, погіршення умов торгівлі та
збільшення споживчого та інвестиційного
імпорту.
Нагадаємо: востаннє облікову ставку
знижували із 26.04.2019. Тоді її встановили
на рівні 17,5%
офіційний сайт НБУ, рішення Правління НБУ
від 18.07.2019 р. № 493-рш

Перехід бізнесу на токени відклали
У зв’язку з неможливістю суб’єктів, які
здійснюють
продаж
захищених
носіїв
ключової інформації задовольнити попит на
такі носії, вирішено продовжити надавати
електронні довірчі послуги без обов’язкової
генерації особистих ключів користувачів
виключно на захищені носії ключової
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інформації. Про це сповістив Кваліфікований
надавач електронних довірчих послуг ІДД
ДФС.
Нагадаємо: раніше ІДД ДФС уже
скоригував свої повідомлення та вказав, що
ключі згенеровані на незахищені носії
ключової інформації діятимуть до закінчення
строку дії кваліфікованого сертифіката
відкритого ключа. При цьому перейти
самостійно з незахищеного носія на
захищений
можливо
за
допомогою
електронного
сервісу
повторного
(дистанційного) формування сертифікатів за
електронним запитом. Також ІДД ДФС навів
перелік
суб’єктів
господарювання,
які
здійснюють роздрібний продаж захищених
носіїв ключової інформації.
сайт Кваліфікованого надавача електронних
довірчих послуг ІДД ДФС.

Зазнав змін порядок подання фінзвітності
Кабмін затвердив чергові зміни до
Порядку № 419, у якому уточнили, зокрема
перелік:
суб'єктів
господарювання,
які
здійснюють діяльність у видобувних галузях,
які, у свою чергу, мають подавати звіт про
платежі на користь держави за приписами
Закону України "Про забезпечення прозорості
у видобувних галузях";
- підприємств, які подають відповідним
органам скорочену за показниками річну
фінансову звітність у складі балансу і звіту
про фінансові результати;
- розпорядників бюджетних коштів,
яким дозволено звітувати без відміток
Казначейства;
- підприємств, які мають застосовувати
особливий
порядок
проведення
інвентаризації
активів,
зобов'язань
та
власного капіталу в умовах АТО.
постанова КМУ «Про внесення змін до
Порядку подання фінансової звітності» від 17.07.2019
р. № 625

ЗМІНИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Нова форма акцизної накладної

ДФС
додала
в
реєстр
форм
електронних документів форми, які необхідні
платникам акцизного податку. Все завдяки
тому, що уже затверджено наказ Мінфіну від
19.06.2019 р. № 262 (зареєстрований в
Мін’юсті від 09.07.2019 за № 753/33724), який
містить форми:
- заяви про реєстрацію платника
акцизного податку з реалізації пального або
спирту етилового та/або акцизних складів;
- акцизної накладної, розрахунку
коригування акцизної накладної;
- заявки на поповнення (коригування)
залишку пального, заявки на поповнення
(коригування) залишку спирту етилового;
а також Порядок заповнення акцизної
накладної, розрахунку коригування акцизної
накладної,
заявки
на
поповнення
(коригування) залишку пального, заявки на
поповнення (коригування) залишку спирту
етилового.
наказ Мінфіну України від 19.06.2019 р. № 262

Малим підприємствам виділять окремі
рядки в балансі для нематеріальних
активів
Мінфін наказом від 31.05.2019 р. №
226 затвердив Зміни до деяких нормативноправових актів Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку.
Головні новації цього документу
полягають:
по-перше, у визначенні категорій
підприємств
для
яких
встановлюється
скорочена за показниками фінзвітність (у
складі балансу та звіту про фінансові
результати);
по-друге, у відображенні в балансі
малими
підприємствами
нематеріальних
активів відповідно до вимог Директиви ЄС №
2013/34/ЄС.
Загалом, завдяки цим змінам будуть
актуалізовані:
Інструкція про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу,
зобов'язань
і
господарських
операцій
підприємств
і
організацій,
затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р.
№ 291, зокрема в частині застосування
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малими підприємствами та некомерційними
структурами рахунків 8 та 9 класів;
План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій суб'єктів малого підприємництва,
затверджений наказом Мінфіну від 19.04.2001
р. № 186;
НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності";
П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва";
П(С)БО 31 "Фінансові витрати".
Зміни набирають чинності з дня їх
офіційного опублікування.
наказ Мінфіну України від 31.05.2019 р. № 226

Визначено порядок заповнення акцизних
накладних та заявок на поповнення
залишків
Особи, які ввозять на митну територію
України або вивозять за її межі пальне або
спирт етиловий, здійснюють реалізацію
пального або спирту етилового та визначені
платниками акцизного податку складають:
- акцизні накладні та розрахунки
коригування форми до них «П», заявки на
поповнення (коригування) залишку пального у разі реалізації пального;
- акцизні накладні та розрахунки
коригування до них форми «С», заявки на
поповнення (коригування) залишку спирту
етилового - у разі реалізації спирту
етилового.
Порядок заповнення цих документів
встановлений наказом Мінфіну від 19.06.2019
р.
№
262.
Документ
готується
до
публікування 23.0.2019.
Акцизну накладну та розрахунок
коригування до неї складають та реєструють
в Єдиному реєстрі акцизних накладних за
допомогою
засобів
телекомунікаційних
систем в електронній формі.
На складені платником заявки на
поповнення (коригування) залишку пального
та спирту етилового, перші примірники
акцизних накладних, розрахунків коригування
до них накладають кваліфіковані електронні
підписи посадових осіб платника податку,
який здійснює реалізацію пального або

спирту
етилового,
та
кваліфікована
електронна печатка (за наявності).
Особа, яка склала акцизну накладну в
двох примірниках, зобов'язана зареєструвати
перший примірник такої акцизної накладної в
Єдиному реєстрі акцизних накладних, другий
примірник такої акцизної накладної в день її
складення
надіслати
розпоряднику
акцизного складу - отримувачу пального або
спирту етилового.
На
другий
примірник
акцизних
накладних, розрахунків коригування до них
накладають кваліфіковані електронні підписи
посадових
осіб
платника
податку
отримувача пального або спирту етилового
та кваліфікована електронна печатка (за
наявності).
наказ Мінфіну України від 19.06.2019 р. № 262

Нова форма звітності для посередників у
працевлаштуванні
Мінсоцполітики України затвердило
форму звітності № 1-ПА «Інформація про
кількість
працевлаштованих
громадян
суб'єктами господарювання, які надають
послуги
з
посередництва
у
працевлаштуванні», а також Порядок її
подання.
Звітуватимуть за вказаною формою
суб'єкти господарювання, які:
- надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні в Україні,
наймають
працівників
для
подальшого виконання ними роботи в Україні
в інших роботодавців,
- надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном.
Якщо у суб'єкта господарювання є
філії, представництва, відділення, інші
відокремлені підрозділи, зазначену звітність
№ 1-ПА такий суб'єкт господарювання
подаватиме за результатами здійснення
діяльності усіх його підрозділів.
Подавати форму № 1-ПА потрібно
щоквартально
міським,
районним
і
міськрайонним центрам зайнятості не пізніше
15 числа місяця після звітного кварталу (в
електронному чи паперовому вигляді).
наказ Мінсоцполітики України від 03.06.3019
р. № 851
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В Україні встановили єдині норми
природних втрат зерна при його зберіганні
Мінагрополітики України Наказом №
316 затвердило Норми природних втрат
зерна при зберіганні на зернових складах, а
також Порядок розрахунку цих норм.
Документ встановлює єдині норми і
правила для відображення в кількісноякісному обліку зерна та продуктів його
переробки, списання норм природних втрат.
Оскільки
ПКУ
не
передбачає
самостійного
визначення
суб’єктами
господарювання норм природних втрат
зерна, затверджені норми дозволять без
затрат працювати зерновим складам і
зернопереробним підприємствам на базі
чинних програм бухобліку та автоматичних
інформаційно-аналітичних
комплексів
обслуговування роботи цих підприємств.
Це дозволяє вести належний і
коректний облік та формувати операції із
зерном та продуктами його переробки на
зернових складах та зернопереробних
підприємствах.
наказом Мінагрополітики України від
12.06.2019 р. № 316

РОЗ’ЯСНЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Податок на прибуток
Основний
засіб
тимчасово
не
використовують: чи амортизувати його в
податковому обліку
Податківці розповіли чи нараховувати
в
податково-прибутковому
обліку
амортизацію на основні засоби у випадку,
якщо такі основні засоби тимчасово не
використовують, але з експлуатації не
виводять.
Контролери тут згадали про поняття
«амортизація», наведене в пп. 14.1.3 ПКУ,
яке визначають як систематичний розподіл
вартості основних засобів, інших необоротних
та нематеріальних активів, яку амортизують,
протягом строку їх корисного використання
(експлуатації). Аналогічні за своєю сутністю
поняття «амортизація» містяться в П(С)БО 7
та МСБО 16.

Виходячи з цього, контролери дійшли
висновку, що на період тимчасового
невикористання виробничих основних засобів
та відсутності їх експлуатації (корисного
використання), амортизацію на такі основні
засоби нараховувати не потрібно.
ІПК ДФСУ від 02.07.2019 р. № 3031/6/99-99-1502-02-15/ІПК

Зменшення корисності і уцінка
податківці схильні ототожнювати

ОЗ:

Податківці вважають, що фінансовий
результат до оподаткування зменшується на
суму амортизації, визначеної відповідно до п.
138.3.1
ПКУ,
при
розрахунку
якої
враховується вартість основних засобів без
урахування
результатів
їх
переоцінки
(зменшення корисності).
ІПК ДФС від 26.06.2019 р. № 2941/6/99-99-1502-02-15/ІПК

ПДВ
Зведена ПН: як додати або виключити ПН
ДФС розповіла, як виправити помилку
в переліку податкових накладних та в обсягах
постачання, зазначених у зведеній податковій
накладній, складеній відповідно до вимог п.
198.5 ПКУ.
Якщо
із
зведеної
податкової
накладної, складеної відповідно до вимог п.
198.5 ПКУ, необхідно вилучити зайві
податкові накладні, які не підлягали
включенню до такої податкової накладної, то
платник податку повинен скласти розрахунок
коригування.
В
такому
розрахунку
коригування виводять в «0» (обнуляють)
відповідні
рядки
зведеної
податкової
накладної, в яких зазначено зайві податкові
накладні. Код причини коригування — 201
(«Коригування
зведеної
податкової
накладної, складеної відповідно до пункту
198.5 статті 198 розділу V ПКУ»).
Якщо ж необхідно додати податкову(і)
накладну(і), яку(які) не включили до зведеної
податкової накладної, то платник податку
повинен скласти нову зведену податкову
накладну, в якій зазначити дані податкових
накладних не відображених у зведеній
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податковій
накладній.
Таку
податкову
накладну потрібно складати на дату не
пізніше останнього дня звітного (податкового)
періоду,
в
якому
платник
податку
зобов’язаний
був
визначити
відповідні
податкові зобов’язання з ПДВ на підставі п.
198.5 ПКУ.
ІПК ДФСУ від 05.07.2019 р. № 3107/6/99-9915-03-02-15/ІПК

Чи включати в реєстраційний обсяг
безоплатне розповсюдження товарів?
ДФС
розповіла,
чи
потрібно
враховувати в обсягу оподатковуваних
операцій для цілей ПДВ-реєстрації операції з
безкоштовного розповсюдження брендованої
продукції під час проведення рекламних
заходів та надання благодійної допомоги.
Операції
з
безоплатного
розповсюдження/надання товарів/послуг при
проведенні
корпоративних
заходів
і
рекламних
компаній
та
безоплатної
передачі/надання
товарів/послуг
як
благодійної
допомоги
неприбутковим
організаціям
і
фізособам
є
об’єктом
оподаткування ПДВ.
Отже, обсяг таких операцій слід
враховувати при обрахунку граничної суми
від здійснення операцій з постачання
товарів/послуг
для
цілей
обов’язкової
реєстрації платником ПДВ відповідно до п.
181.1 ПКУ.
Утім, трапляються й інші випадки,
наприклад, коли безоплатно передають
товари/готову продукцію (придбані (ввезені)
чи виготовлені) та надають послуги іншим
особам
для
проведення
маркетингових/рекламних заходів (у т. ч. для
безоплатного
розповсюдження)
безпосередньо товариством або через інших
осіб і включають їх вартість до складу
вартості товарів/готової продукції/послуг,
постачання яких пов’язане з отриманням
доходів.
В
такому
разі
безкоштовне
розповсюдження зазначених товарів/готової
продукції/послуг НЕ розглядають як окрему
операцію з постачання.
Іноді
безкоштовно
розповсюджує
придбані
(ввезені)
та/або
самостійно
виготовлені товари у межах проведення

корпоративних заходів і рекламних кампаній з
метою
популяризації
товариства
не
безпосередньо товариство, а інша особа за
його дорученням. Тоді операції з постачання
послуг із розповсюдження зазначених товарів
є об’єктом оподаткування ПДВ у таких інших
осіб
та
їх
оподатковують
у
загальновстановленому порядку.
Зверніть увагу: будь-яка особа, яка
підлягає обов’язковій реєстрації платником
ПДВ відповідно до ст. 183 ПКУ, але не
подала до контролюючого органу заяву за
формою № 1-ПДВ, несе відповідальність за
ненарахування або несплату ПДВ на рівні
зареєстрованого платника ПДВ без права
нарахування
податкового
кредиту
та
отримання
бюджетного
відшкодування
податку (п. 183.10 ПКУ).
ІПК ДФСУ від 18.07.2019 р. № 3324/6/99-99-1503-02-15/ІПК

Продаж товарів «за бонуси» - ПДВ
ДФС пояснила, як оподатковувати ПДВ
операції з продажу товарів із застосуванням
бонусної програми, згідно з якою бали,
накопичені на карті лояльності, покупець
може використовувати під час подальшого
придбання товарів.
Торгівельне підприємство реалізує
товари фізособам - учасникам бонусної
програми. Під час такої реалізації товарів
покупцю, відповідно до правил програми
лояльності, нараховують певну суму бонусів,
яку обліковують на картці лояльності.
Нарахована сума бонусів дає право покупцю
отримати знижку при придбанні товарів у
мережі
торгівельного
підприємства
та
зменшити вартість товарів, які він придбає.
Якщо використовують бонуси під час
придбання товарів, вартість таких товарів
зменшують на суму бонусів. Коли одночасно
купують декілька товарів з використанням
бонусів, - їх вартість зменшують пропорційно.
Нарахування
балів
покупцям
учасникам бонусної програми на картку
лояльності під час придбання ними товарів у
мережі торгівельного підприємства не є
об’єктом оподаткування ПДВ. А тому підстав
для нарахування податкових зобов’язань із
ПДВ за такою операцією у платника податку
не виникає.
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Якщо під час зарахування бонусів в
рахунок оплати вартості (частини вартості)
товарів, вартість таких товарів підприємство
фактично
не
зменшує
(в
бухобліку
постачання таких товарів відображає за
вартістю, що дорівнює сумі коштів, сплачених
безпосередньо покупцем, та сумі бонусів
(перерахованих у грошове вираження),
зарахованих в оплату вартості (частини
вартості)
таких
товарів),
то
базу
оподаткування ПДВ поставлених товарів у
такому випадку визначають виходячи з їх
договірної вартості, яка включає:
суму
коштів,
сплачених
безпосередньо покупцем;
- суму бонусів (перерахованих у
грошове вираження), зарахованих в оплату
вартості (частини вартості) таких товарів.
Якщо ж під час реалізації товарів
договірну вартість таких товарів зменшують
на суму бонусів, нарахованих відповідному
покупцю (в бухобліку постачання таких
товарів відображають за вартістю, що
дорівнює
сумі
коштів,
сплачених
безпосередньо
покупцем),
то
базу
оподаткування ПДВ поставлених товарів у
такому випадку визначають виходячи з їх
договірної вартості, яка включає лише суму
коштів, сплачених покупцем в рахунок оплати
вартості таких товарів.
ІПК ДФСУ від 17.07.2019 р. № 3307/6/99-99-1503-02-15/ІПК

ПДФО, ВЗ
Кілька помилок у формі № 1ДФ – які
штрафи
Якщо в ході документальної перевірки
виявили порушення, зазначені у п. 119.2 ПКУ,
до платника податків застосовують штраф у
розмірі
510
гривень.
Водночас
відповідальність застосовують до загальної
кількості порушень, передбачених абз. 1 п.
119.2 ПКУ, а не до кожного порушення
окремо. Відповідне роз’яснення надали
фахівців ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
Нагадуємо,
що
п.
119.2
ПКУ
передбачена відповідальність за неподання,
подання з порушенням встановлених строків,
подання
не
у
повному
обсязі,
з

недостовірними
відомостями
або
з
помилками податкової звітності про суми
доходів, нарахованих (сплачених) на користь
платника податків, суми утриманого з них
ПДФО, якщо такі недостовірні відомості або
помилки призвели до зменшення та/або
збільшення податкових зобов’язань платника
податку та/або до зміни платника податку.
офіційний сайт ГУ ДФС у Дніпропетровській
області - http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/newsark/383933.html

Інше
Бак автомобіля з пальним не є акцизним
складом
Паливний бак як ємність для
зберігання
пального
безпосередньо
в
транспортному засобі, з якого пальне
потрапляє у двигун та використовується
виключно для роботи двигуна - не є акцизним
складом (акцизним складом пересувним).
Також не виступає акцизним складом й
транспортний засіб (буксир), у якого пальне
знаходиться тільки у паливному баку та
використовується виключно для роботи
двигуна транспортного засобу (буксира).
Ситуація платника податку по якій
зробили висновок податківці полягала в тому,
що буксир має паливний бак місткістю 47 м3
та інших ємностей (резервуарів) для
зберігання пального на буксирі не має. Після
заправки буксира, залите у паливний бак
пальне потрапляє паливною системою у
двигун буксиру, фізичний відпуск пального
іншим особам, до інших транспортних засобів
не здійснюється.
Нафтоналивне судно - баржа як
транспортний засіб (морський, річковий), на
якому переміщується та/або зберігається
пальне на митній території України:
- не є акцизним складом в розумінні
пп.
14.1.6
ПКУ,
оскільки
не
є
приміщенням/територією;
- є акцизним складом пересувним в
розумінні п.п. 14.1.61 ПКУ протягом періоду
його використання для зберігання або
переміщення пального на митній території
України.
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ІПК ДФС від 25.06.2019 р. № 2900/6/99-99-1202-02-15/ІПК.

Як у Звіті про контрольовані операції
показати продаж товару і його часткове
повернення
В ІПК контролери розповіли як
відображати в звіті про контрольовані
операції операції з експорту товару і
повернення частини такого товару протягом
звітного (податкового) періоду (року).
З метою ідентифікації контрольованої
операції у звіті про контрольовані операції
слід відображати всі здійснені господарські
операції за відповідний податковий (звітний)
рік, які можуть впливати на об’єкт
оподаткування податком на прибуток.
Якщо поставка товару і повернення
частини цього товару відбулися протягом
одного звітного календарного року, то такі
операції у звіті про контрольовані операції
слід відображати згорнуто — шляхом
зменшення вартості поставки на вартість
поверненого товару.
ІПК ДФСУ від 01.07.2019 р. № 3009/6/99-99-1502-01-15/ІПК

РРО вийшов з ладу, а КОРО не ведемо: дії
підприємства
Фіскали, відповідаючи на запитання чи
можна використовувати РРО без ведення
КОРО вказали, що це залежить виключно від
власного рішення суб’єкта господарювання.
Для цього необхідно власними розпорядчими
документами затвердити, що у випадку
виходу з ладу РРО або відключення
електроенергії, розрахункові операції не
проводять
до
моменту
підключення
резервного
РРО
або
включення
електроенергії.
Також фахівці ДФС пояснили, як
оприбутковувати готівку якщо РРО вийшов з
ладу, а касова книга та КОРО відсутні.
Підтверджують оприбуткування готівки
у день виходу з ладу РРО одним із таких
документів:
1)
квитанція
до
прибуткового
документа банку на внесення готівки,
підписана відповідальними особами банку та

засвідчена відбитком печатки банку (за
потреби);
2) квитанція/чек банкомата чи ПТКС;
3) третій примірник «Копія супровідної
відомості до сумки з готівкою» засвідчений
підписом та відбитком печатки інкасаторазбирача;
4) чек платіжного термінала в разі
проведення інкасації коштів у режимі
реального часу з використанням платіжних
терміналів.
Зверніть увагу, що факт виходу з ладу
РРО
має
підтверджуватись
записами
представника ЦСО у відповідному розділі
експлуатаційних документів РРО.
ІПК від 05.04.2019 р. № 1461/6/99-99-14-0501-15/ІПК

Відображення в обліку неустойки
Представники Мінфіну нагадали, що
визнаючи дохід
у вигляді отриманої
неустойки (штрафу, пені), підприємство має
показати цю суму на субрахунку 715
"Одержані штрафи, пені, неустойки".
Нагадаємо:
цей
субрахунок
використовують для узагальнення інформації
про штрафи, пеню, неустойку та інші санкції
за порушення господарських договорів, які
визнані боржником або щодо яких одержані
рішення суду, арбітражного суду про їх
стягнення, а також про суми з відшкодування
зазнаних збитків.
лист Мінфіну від 11.07.2019 р. № 35210-0663/17879

Для переміщення пального для власного
споживання
необхідно
оформлювати
заявку
Спеціалісти ДФС роз’яснили, що для
транспортування
пального
або
спирту
етилового необхідно оформити заявку на
переміщення пального або спирту етилового
транспортними засобами, що не є акцизними
складами пересувними (далі – заявка).
Заявку та порядок її заповнення
затверджено наказом Мінфіну від 08.05.2019
р. № 188.
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Складають та надсилають заявки до
контролюючого органу в електронній формі.
Заявку заповнюють державною мовою.
Заявку
складають
щодо
кожної
операції з переміщення пального або спирту
етилового
із
зазначенням
кількох
транспортних засобів (у разі потреби).
У заявці передбачено зазначати:
- транспортний засіб;
розташування
пункту
навантаження/розвантаження;
- код товару/опис пального або спирту
етилового згідно з УКТ ЗЕД;
- дату початку/закінчення періоду
транспортування.
з сайту ГУ ДФС у Хмельницькій області http://km.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/385096.html

Без світла та РРО
підтверджувати?

–

чи

треба

це

Податківці
пояснили,
чи
варто
забезпечити себе додатковими документами,
щоб підтвердити відключення електроенергії.
Якщо вимкнули світло, то, як ми
пам’ятаємо,
замість
РРО
можна
використовувати КОРО та РК. При цьому, як
зазначили податківці, законодавство не
вимагає
отримувати
довідку
від
постачальника електроенергії про зовнішнє
відключення енергопостачання. Такої довідки
також ніхто не вимагатиме і тоді, коли
відключення було внутрішнім.
Також податківці нагадали, що у формі
КОРО на РРО вже немає Розділу 4 «Облік
ремонтів, робіт з технічного обслуговування і
перевірок
конструкції
та
програмного
забезпечення РРО», власне через що
додаткових відомостей про відключення
електроенергії не вносять.
ІПК ГУ ДФС у Запорiзькiй областi від
25.07.2019 р. № 3477/ІПК/08-01-14-08-17

Дата
госпоперації
при
складанні
електронних первинних документів
Податківці
нагадали:
первинні
документи, складені в електронній формі,
застосовують
у
бухобліку
за
умови
дотримання
вимог
законодавства
про

електронні
документи
та
електронний
документообіг.
Водночас податкову накладну та
додатки до неї складають в електронній
формі на дату виникнення податкових
зобов'язань постачальника (продавця) (п. п.
2, 5 Порядку № 1307).
За словами представників ДФС, дату,
яку зазначили у полі "Дата складання"
податкової накладної, вважають датою її
складання.
Податківці також радять для цілей
визначення періоду виникнення доходів та
витрат у бухобліку спиратися саме на дату
складання первинних документів, у т. ч.
електронних.
ІПК ДФС від 22.07.2019 р. № 3389/6/99-99-1502-02-15/ІПК

Наслідки несвоєчасної сплати пені за
порушення строків розрахунків у сфері
ЗЕД
Фіскали
вказали:
за
порушення
терміну
сплати
пені,
нарахованої
контролерами у зв’язку з несвоєчасними
розрахунками
за
ЗЕД-операціями,
резидентам
загрожує
фінансова
відповідальність згідно ПКУ.
У разі порушення терміну сплати пені,
нарахованої контролюючим органом за
порушення резидентами строків розрахунків
за експортно-імпортними операціями, таких
резидентів притягують до відповідальності у
вигляді штрафу у розмірах, встановлених п.
126.1 ПКУ. Водночас КУпАП відповідальності
за порушення такого терміну не передбачено.
Водночас контролери нагадали, що у
разі застосування пені за порушення у сфері
ЗЕД складають податкове повідомленнярішення за формою «С».
Своєю чергою п. 57.3 ПКУ встановлює:
у разі визначення грошового зобов’язання
контролюючим органом за підставами,
зазначеними у пп.пп. 54.3.1 – 54.3.6 ПКУ,
платник податків зобов’язаний сплатити
нараховану суму грошового зобов’язання
протягом 10 календарних днів, що настають
за
днем
отримання
податкового
повідомлення-рішення. Винятком із цього
правила є випадки, коли протягом такого
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строку
платник
податків
процедуру
оскарження
контролюючого органу.

розпочинає
рішення

роз’яснення в категорії 114.10 ЗІР ДФСУ

Трудові відносини
Лікарняні та декретні не індексують
Суми матеріального забезпечення, не
одержані з вини органу, що призначає
матеріальне
забезпечення,
виплачують
застрахованій особі за минулий час з
дотриманням вимог законодавства про
індексацію грошових доходів населення.
Відповідна норма закріплена в абз. 3 ч. 4 ст.
32 Закону України «Про загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування»
від
23.09.1999 р. № 1105-XIV. Чи поширюється
ця вимога на Фонд соцстраху пояснило
Мінсоцполітики.
Міністерство
переконане:
Фонд
соцстраху не є органом, який призначає
матеріальне забезпечення, відтак вказана
норма не стосується фінансування Фондом
страхувальників для надання матеріального
забезпечення застрахованим особам.
Підстави
для
фінансування
страхувальників
оформлена
за
встановленим зразком заява-розрахунок,
Вона містить інформацію про нараховані
застрахованим особам суми матеріального
забезпечення за їх видами.
Робочі органи Фонду соцстраху
здійснюють фінансування страхувальників
протягом десяти робочих днів після
надходження заяви - розрахунку.
Тому
допомогу
по
тимчасовій
непрацездатності за перші п’ять днів
тимчасової
непрацездатності
виплачує
роботодавець у найближчий після дня
призначення допомоги строк, установлений
для виплати заробітної плати. За дні
тимчасової непрацездатності, починаючи з
шостого дня та допомогу по вагітності та
пологах виплачують у найближчий строк,
установлений для виплати зарплати, але уже
після отримання фінансування від робочого
органу
Фонду
на
підставі
поданої
роботодавцем заяви - розрахунку.

Однак, як бачимо, тут жодних
висновків хто ж має індексувати матеріальне
забезпечення у разі його несвоєчасної
виплати.
За логікою Мінсоцполітики - той, хто
призначив матеріальне забезпечення, тобто
роботодавець.
Але ж допомога у зв'язку з вагітністю і
пологами індексації не підлягає, про що
прямо написано у ч. 3 ст. 2 Закону України
«Про
індексацію
грошових
доходів
населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XI. Це ж
стосується й лікарняних як виплат, що
рахують із середньої зарплати з огляду на п.
3 Порядку № 1078.
Окремого ж механізму для індексації
цих
виплат
із
Фонду
соцстраху
законодавством не передбачено.
Тому і виходить, що за затримку із
виплатою лікарняних (декретних) ніхто
компенсації не нараховує.
лист Мінсоцполітики України від 12.06.2019
р. № 313/0/247-19

Грошові штрафи за порушення трудової
дисципліни незаконні – Держпраці
Грошові штрафи як вид покарання за
порушення
трудової
дисципліни
не
передбачені КЗпП. На цьому наголошує ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області.
Тому застосувати
штрафи до
працівників в такому разі незаконно.
За порушення трудової дисципліни до
працівника з огляду на ст. 147 КЗпП можна
застосувати тільки один з таких заходів
стягнення:
1) догана;
2) звільнення.
Законодавством,
статутами
і
положеннями про дисципліну можуть бути
передбачені
для
окремих
категорій
працівників й інші дисциплінарні стягнення.
Разом з тим, згідно із ст. 132 КЗпП за
шкоду, заподіяну роботодавцю при виконанні
трудових обов'язків, працівники, несуть
матеріальну відповідальність у розмірі прямої
дійсної шкоди, але не більше свого
середнього
місячного
заробітку
(крім
працівників, що є посадовими особами, з
вини яких заподіяно шкоду). Матеріальна
відповідальність понад середній місячний
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заробіток допускається лише у випадках,
зазначених у законодавстві.
Окрім того, умови договорів про
працю, які погіршують становище працівників
порівняно з законодавством України про
працю, є недійсними (ст. 9 КЗпП).
Тому,
якщо
до
працівників
застосовують будь-які штрафи, то вони є
недійсними та такими, що прямо суперечать
чинному законодавству, навіть якщо вони
передбачені
трудовим
договором
з
підприємством.
Слід зазначити, що будь-які не
передбачені
законодавством
України
відрахування
із
зарплати
працівників
інспектор праці розцінить як сплату за плати
в неповному обсязі та недодержання
мінімальних державних гарантій в оплаті
праці.
з офіційного сайту ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області.

Журнал
реєстрації
листків
непрацездатності на підприємстві
ФСС
роз'яснив,
чи
необхідно
підприємствам вести Журнал реєстрації
листків непрацездатності (далі -Журнал).
Законодавчими
актами
про
загальнообов'язкове держсоцстрахування не
передбачено обов'язкове ведення такого
Журналу. Але у ст. 739 Переліку № 578/5 від
12.04.2012 р. йдеться про Журнал та строк
його зберігання у 3 роки.
Нагадаємо: зазначений Перелік №
578/5
містить
типові
документи,
які
створюють
під
час
документування
однотипних
(загальних
для
всіх)
управлінських
функцій,
виконуваних
держорганами
та
органами
місцевого
самоврядування,
іншими
установами,
підприємствами та організаціями незалежно
від функціонально-цільового призначення,
рівня
і
масштабу
діяльності,
форми
власності, а також документацію, яку
створюють в результаті виробничої та
науково-технічної діяльності організацій.
У свою чергу, ФСС уважає, що
страхувальникам
з
великою
кількістю
працюючих
доцільно
вести
Журналу.

Оскільки це може мінімізувати конфліктні
ситуації щодо:
строку
надання
листка
непрацездатності застрахованою особою
підприємству;
строку
передачі
листка
непрацездатності на розгляд до комісії із
соцстрахування підприємства та нарахування
матеріального забезпечення бухгалтерією
підприємства;
- втрати листка непрацездатності
підприємством тощо.
з офіційного сайту ФСС http://www.fse.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/articl
e/965056

Звільняти Пенсіонерів
підстав не можна

без

законних

Спеціалісти Держпраці роз’яснили як
звільняють
працівників,
які
досягли
пенсійного віку, при наявності або відсутності
у них бажання продовжувати трудову
діяльність.
Якщо працівник, який досяг пенсійного
віку, не бажає більше працювати, він може
бути ініціатором припинення трудового
договору. Припинення трудового договору з
ініціативи працівника регулюється ст. 38
КЗпП.
Якщо працівник, який досяг пенсійного
віку,
бажає
й
надалі
працювати,
роботодавець може його звільнити за
власною ініціативою лише у випадках,
передбачених ст. 40 та 41 КЗпП. В цих
статтях міститься вичерпний перелік підстав,
за якими з ініціативи роботодавця може бути
звільнений працівник. Звільнення працівника
за будь-якими іншими підставами не
дозволяється. Зазначені особи мають право
працювати та мають право на пенсію, яка
оформлюється ПФУ.
Зверніть увагу! У КЗпП не передбачені
особливості звільнення працівників, які
досягли пенсійного віку. В Україні діє принцип
рівності трудових прав громадян незалежно
від будь-яких обставин.
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СУДОВА ПРАКТИКА
ВСУ дозволив харчування працівників зі
«шведського столу» без ПДФО
Додаткове
благо
повинно
бути
персоніфікованим та пов'язано із конкретною
фізособою. Воно має створювати певні
вигоди для
такої
особи,
надаватись
податковим агентом та виражатися у формі
коштів, матеріальних або нематеріальних
цінностях, послугах чи інших видах доходу.
Саме так підсумовує Верховний суд,
відхиливши касаційну скаргу податківців. І це
безумовно позитивний сигнал для платників
податків.
ВС
розглянув
досить
поширену
претензію
ДПІ
про
необхідність
оподатковувати ПДФО послуги із харчування
працівників за принципом «шведського
столу».
Держустанова згідно колдоговору на
2015 - 2016 рік забезпечувала працівників,
зайнятих на польових роботах, гарячим
харчуванням на час таких робіт за принципом
«шведського столу».
В ході перевірки податківці відмітили в
акті, що харчування працівників велось без
складання списків із зазначенням кількості
наданих обідів конкретним працівникам. Такі
дії установи унеможливили ідентифікацію
конкретних осіб, яким надано послуги з
харчування.
Проте, установа і не сперечалась про
той факт, що дійсно у 2015 - 2016 роках таких
списків не існувало, а причина цього харчування працівників організовано за
принципом «шведського столу».
ВС порадив податківцям при визначені
додаткового блага обов'язково вказувати
фізособу - платника податків, у якої це благо
виникає, та період, у який це додаткове благо
виникло. Але в актах перевірки вони цього
взагалі не визначали.
Тож в підсумку ПДФО донарахували з
суми, на яку надали обіди. Такий підхід не
ґрунтується на нормах ПКУ.
ВС підсумовує: податковий орган не
встановив, що установа нараховувала суми
доходу у вигляді додаткового блага (чи
включала такі суми як інший дохід) за

харчування кожному працівнику та такі суми
не включались до оподатковуваного доходу
цих працівників. Тому об'єкт оподаткування
та база оподаткування ПДФО тут відсутні.
В своїх ІПК ДФС часто апелює до
того,
що
поняття
«шведський
стіл»,
«харчування за принципом «шведського
столу» та «громадське харчування» не
передбачає ПКУ та інші нормативно-правові
акти України. Тому податківці продовжують
наполягати, що безоплатне харчуванням
працівників,
надане
роботодавцем,
є
оподаткованим
доходом.
Така позиція
прозвучала в ІПК від 05.09.2018 р. №
3853/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, від 15.11.2018
р. № 4828/6/99-99-13-02-03-15/ІПК.
постанова ВС/КАС від 10.06.2019 р. у справі №
808/3611/16.

Спори про зобов’язання контрагента
зареєструвати ПН суди не розглядають
Велика Палата Верховного Суду
відмовила у відкритті провадження щодо
зобов’язання
контрагента
скласти
та
зареєструвати в ЄРПН податкові накладні.
Мовляв, така позовна вимога не підлягає
розгляду в суді жодної юрисдикції.
У цій справі підприємство звернулось
до суду із позовом, у якому просило
зобов’язати контрагента (енергогенеруючу
компанію) скласти та зареєструвати в ЄРПН
податкові
накладні
від
господарських
операцій за договорами постачання. Адже
без зареєстрованих в ЄРПН податкових
накладних не можна віднести суми ПДВ до
складу податкового кредиту.
Господарський суд першої інстанції
відмовив у відкритті провадження у справі. І
пояснив це тим, що обов’язок зі складання та
реєстрації податкових накладних виникає
саме на підставі податкового законодавства,
а проведення відповідних перевірок і
встановлення фактів порушення вимог
податкового законодавства є виключною
компетенцією
ДФСУ
та
відповідних
податкових інспекцій. ПКУ містить певний
порядок дій на випадок нереєстрації
контрагентом податкових накладних у ЄРПН.
У разі ж бездіяльності суб’єкта владних
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повноважень позивач вправі звернутися до
окружного адміністративного суду.
Суд апеляційної інстанції скасував
ухвалу господарського суду першої інстанції.
Суд послався на те, що між сторонами
існують
правовідносини,
підставою
виникнення яких є господарський договір.
Отже спір щодо спонукання відповідача
виконати вимоги податкового законодавства
має розглядатись і вирішуватись в залежності
від встановлення судом обставин належного
виконання сторонами умов такого договору
та виникнення у сторін такого договору
відповідних господарських зобов’язань, а
тому такий спір підлягає вирішенню в судах
господарської юрисдикції.
Відповідач з таким рішенням не
погодився і подав касаційну скаргу, указавши
на те, що відшкодування ПДВ здійснює
держава у податкових правовідносинах, які за
своїм характером є публічно-правовими.
Велика Палата Верховного Суду
вказала на те, що така категорія спорів
взагалі не має розглядатись судами. Адже
зобов’язання
зареєструвати
податкові
накладні в ЄРПН для включення до
податкового кредиту суми ПДВ виникає саме
з податкового законодавства, а не з
договірних відносин, тому є податковим, а не
господарським зобов’язанням. Спори, які
можуть виникнути між платниками ПДВ та
державою в особі уповноваженого органу —
суб`єкта владних повноважень щодо суми
сплаченого податку, є адміністративними і
мають розглядатися судами адміністративної
юрисдикції.
На основі цього висновок суду
апеляційної інстанції визнали помилковим.
Тобто Велика Палата Верховного Суду
погодилася з висновком суду першої інстанції
про те, що спір не підлягає розгляду в судах
господарської юрисдикції.
Крім того, Велика Палата Верховного
Суду зауважила, що обов’язок продавця
зареєструвати
податкову
накладну
є
обов’язком платника податку у публічноправових відносинах, а не обов’язком перед
покупцем, хоча невиконання цього обов’язку
може завдати покупцю збитків. Тому позовна
вимога покупця про зобов’язання продавця
здійснити таку реєстрацію не є способом
захисту у господарських правовідносинах і не

підлягає розгляду в суді жодної юрисдикції.
Натомість належним способом захисту для
позивача
може
бути
звернення
до
контрагента з позовом про відшкодування
збитків, завданих внаслідок порушення
контрагентом за договором обов’язку щодо
складання
та
реєстрації
податкових
накладних.
постанова Великої Палати Верховного Суду
від 05.06.2019 р. у справі № 908/1568/18

Калькуляції та лімітно-забірні картки – не є
первинкою
З моменту початку перевірки у
платника податків виникає обов’язок надати
до контролюючого органу на виконання
відповідного запиту інформацію та її
документального
підтвердження.
Невиконання платником таких вимог має
наслідком застосування штрафу.
Судами встановлено, що запити
контролюючого органу були оформленні з
порушенням форми, яка встановлена для
таких запитів, а саме не містили печатки
контролюючого
органу,
підписані
неуповноваженими особами та не містили
місця подання позивачем таких документів.
Не зважаючи на це платником податків
були надані всі первинні документи, які
використовуються в бухгалтерському та
податковому
обліках,
пов’язані
з
обчисленням і сплатою податків і зборів, а
також регістри бухгалтерського обліку.
Запитувані податковим органом документи
такі як калькуляції, лімітно-забірні картки,
технологічні картки, картки розкрою тощо не є
первинними бухгалтерськими документами з
огляду на вимоги Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», у зв’язку з чим віднесення цих
документів податковим інспектором до
первинних бухгалтерських документів є
безпідставним.
Відтак,
суд
касаційної
інстанції
погодився з висновками судів попередніх
інстанцій про неправомірність притягнення
позивача до відповідальності на підставі
положень п. 121.1 ПКУ.
постанова Верховного Суду від 10.06.2019 р. у
справі № 804/5840/16
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Зарплата в трудовому договорі може бути
визначена в еквіваленті іноземної валюти
Якщо договором між працівником та
роботодавцем розмір зарплати визначено у
гривні із зазначенням еквівалента суми в
іноземній валюті, то це не суперечить
законодавству. Так уважає Верховний Суд.
За обставинами розглянутої судом
справи сторони уклали трудовий договір, в
якому було положення:
«За
виконання
обов'язків,
передбачених цим трудовим договором,
заступнику директора щомісяця виплачується
за рахунок коштів товариства заробітна плата
в розмірі 6 500 Євро після відрахування всіх
належних
податків
та
платежів,
що
виплачується в національній валюті України гривні, відповідно до готівкового курсу
продажу грн/євро станом на фактичну дату
виплати».
Товариство, як позивач, уважає, що
КЗпП, Закон України "Про оплату праці" не
передбачають встановлення зарплати в
іноземній валюті.
Відповідач як заступник директора за
відсутності директора, а також за його
наявності до 01 березня 2014 року
самостійно
встановлював
собі
розмір
заробітної плати. При цьому про зміну
істотних умов праці, а саме: розміру оплати
праці в гривні, про нові або зміну діючих умов
оплати праці в бік погіршення відповідач як
представник роботодавця не повідомляв
себе як найманого працівника. Окрім того,
рішення загальних зборів учасників щодо
визначення розміру заробітної плати в гривні
кожного місяця щодо відповідача не
приймалося,
що
суперечить
статуту
товариства.
ВС уважає, що закон передбачає
обов'язковість здійснювати
платежі
на
території України в національній валюті.
Однак
він
не
містить
заборони
використовувати в розрахунках розміру
грошових зобов'язань іноземної валюти або
інших розрахункових величин.
Встановлені у справі обставини
свідчать про те, що трудовий договір
відповідача у первісній редакції (яку позивач
визнає), передбачає застосування обмінного
курсу євро на день платежу при визначенні

розміру заробітної плати, що підлягає сплаті
у гривні. У зв’язку з цим заробітна плата
заступника директора товариства мала
відповідати за розміром еквіваленту 7 872
євро 05 євроцентів у гривні на дату виплати.
Оспорюваною
умовою
додаткової
угоди вказаний розмір зменшено до
еквіваленту 6 500 євро у гривні.
Таким чином, сторони трудового
договору (як у первісній редакції, так і з
урахуванням додаткової угоди) визначили
розмір заробітної плати відповідача у гривні із
зазначенням еквівалента суми в іноземній
валюті, що не суперечить статтям 192, 533
ЦК України.
постанова ВС (Третьої судової палати КЦС)
від 26.06.2019 р. у справі № 761/21776/16-ц.

Алкоголь в представницьких витратах
Понесення
працівниками
компанії
представницьких
витрат
на
закупівлю
спиртних напоїв обумовлюється необхідністю
розширення
партнерських
відносин,
залучення нових клієнтів та розвитку бренду
компанії.
Контролюючі
органи
підтримують
позицію,
що
витрати
працівників
на
придбання спиртних напоїв не можуть
кваліфікуватися як представницькі витрати,
тому компенсація вартості таких витрат
включається
як
додаткове
благо
до
оподаткованого доходу працівників.
Верховний Суд в одній із справ не
погодився
з
наведеною
позицією
Контролюючого
органу,
аргументуючи
наступним:
–
Представницькі
витрати
є
різновидом адміністративних витрат, які
відносяться
до
загальногосподарських,
спрямованих
на
обслуговування
та
управління підприємством в розумінні п. 18
П(С)БО № 16 «Витрати».
–
Витрати, понесені на придбання
спиртних напоїв працівником Компанії, з
метою обслуговування представницького
заходу, є представницькими витратами.
–
Єдиний
виняток,
коли
відшкодування
працівнику
витрат
на
придбання спиртних напоїв включається до
оподаткованого доходу, передбачено пп.
170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу
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України, а саме: до оподатковуваного доходу
платника податку включається додаткове
благо, одержане працівником як компенсація
витрат на придбання алкогольних напоїв, які
було придбано під час перебування такого
працівника у відрядженні.
–
Застосування
податковим
органом норми пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПК
України є помилковим, оскільки витрати на
придбання алкоголю понесені працівником не
під час перебування у відрядженні, а під час
проведення представницьких заходів, тому
не можуть вважатися додатковим благом та
не включається до оподаткованого доходу.
постанова Верховного Суду України від
09.07.2019 р. у справі № 826/15481/18

ПН направили на реєстрацію в останній
день, а квитанцію отримали наступного
дня: чи буде штраф
Окружний адміністративний суд м.
Києва задовольнив позов платника ПДВ. Він
скасував штрафні санкції податківців за
несвоєчасно
зареєстровану
податкову
накладну, яку відправили на реєстрацію
наприкінці останнього операційного дня.
Заступник
головного
бухгалтера
торгової мережі — платника ПДВ направив
податкову накладну від 31.03.2018 на
реєстрацію в ЄРПН 15.04.2018, приблизно о
19:00.
Зазвичай квитанції про прийняття
податкової накладної від ДФС надходять
протягом 5-20 хвилин. Однак, 15.04.2018
станом на 23:59 будь-яка квитанція від ДФС
про
прийняття/не
прийняття/зупинення
реєстрації податкової накладної платнику
ПДВ не надходила. Податкова накладна була
зареєстрована в ЄРПН вже на наступний
день (16.04.2018), тобто після спливу
граничного строку, визначеного п. 201.10
ПКУ.
Після
проведення
податкової
перевірки податківці прийняли податкове
повідомлення-рішення (далі — ППР), яким до
платника ПДВ застосовано штраф за
порушення граничних термінів реєстрації
податкових
накладних/розрахунків
коригування у розмірі 10% у сумі 12 782 861
грн.

Платник вирішив оскаржити таке ППР
в суді, і суд його підтримав.
Дослідивши обставини направлення
податкової накладної від 31.03.2018 для
реєстрації їх в ЄРПН, судом встановлено
факт надіслання позивачем цієї податкової
накладної
протягом
операційного
дня
15.04.2018, тобто у строк, встановлений п.
201.10 ПКУ.
А ось податківці, не надіславши
платнику ПДВ протягом операційного дня
15.04.2018
квитанцію
про
прийняття/неприйняття зазначеної податкової
накладної, порушили вимоги п. 201.10 ПКУ.
Згідно з приписами п. 201.10 ПКУ,
якщо протягом операційного дня
не
надіслано квитанції про прийняття або
неприйняття, або зупинення реєстрації
податкової
накладної/розрахунку
коригування, така податкова накладна
вважається
зареєстрованою
в
ЄРПН.
Відповідно, і податкова накладна від
31.03.2018 вважається зареєстрованою в
ЄРПН — 15.04.2018.
Отже, суд дійшов висновку, що
платник ПДВ повною мірою виконав свій
обов’язок
щодо
реєстрації
зазначеної
податкової накладної у строк, встановлений
п. 201.10 ПКУ.
рішення Окружного адміністративного суду
м. Києва від 25.06.2019 р. у справі № 640/7644/19
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