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1) З 5 квітня Нацбанк пом'якшив валютні обмеження 

Нацбанк постановою від  04.04.2017 р. №30 вніс чергові  зміни до постанови НБУ від 13.12.2016 р. № 

410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України".   

 

1) Пом’якшено вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті. 

Відтепер юридичні особи повинні будуть продавати не 65%, а 50% своїх валютних надходжень. 

Як пояснюють у НБУ, цей крок, насамперед, спрямований на подальше сприяння експортній діяльності 

українських підприємств, які мають потребу в імпорті для виробництва продукції, що згодом продається 

за кордон. Це дозволить зменшити для таких підприємств курсові ризики і прискорити проведення 

зовнішньоторговельних операцій. Водночас це послаблення не призведе до скорочення пропозиції 

валюти на міжбанківському ринку, адже сьогодні підприємства добровільно продають набагато більше 

валютної надходжень, ніж зобов’язані, - понад 90%. 

  

2) Суттєво пом’якшено обмеження на продаж готівкової іноземної валюти населенню. 

Досі населення мало можливість купувати валюту на суму не більше 12 тис. гривень в еквіваленті одній 

особі в день. Відтепер Нацбанк підвищив цю максимальну суму до 150 тис. гривень (тобто до суми, 

понад яку фінансові операції з готівкою підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу). 

Такий крок, на думку Нацбанку, допоможе збільшити глибину та ліквідність офіційного готівкового 

валютного ринку. 

 

 

2) Як змінилися нові податкова накладна та розрахунок коригування 
 Нагадаємо, що 1 березня набрали чинності нові форми податкової накладної (ПН), розрахунку 
коригування (РК)  та зміни до порядку їх складання, затверджені Наказом Мінфіну від 23.02.2017 р. 
№276 

 
Коротко про зміни та реєстрацію нових ПН/РК 

Сама форма податкової накладної не дуже змінилася порівняно зі старою формою. В ній і надалі маємо 
два розділи — А та Б. Але графу 3 розділу Б поділено на три графи для зазначення кодів УКТ ЗЕД та 
кодів послуг, а також  з’явилася нова графа 11 для сільгосптоваровиробників.  
Складати та реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування, датовані до 01.03.2017 р., можна 
було за старою формою лише до 15.03.2017 р. З 16.03.2017 р. використовуємо лише нову форму.  
  

 
Зазначення кодів в ПН 

У новій формі ПН графа 3 буде мати назву «Код» та міститиме три графи:  

 3.1 (код товару згідно УКТ ЗЕД); 

 3.2  (ознака імпортованого товару); 

 3.3 (код послуг згідно з ДКПП). 
Оновлений Порядок №1307 заповнення  ПН описує заповнення цих граф так:  

 графи 3.1 або 3.3 заповнюються на всіх етапах постачання товарів/послуг; 

 у разі постачання товару заповнюється графа 3.1, в якій зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД; 

 у разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка 
"Х". Деталізовано, що така позначка має бути зазначена на всіх етапах постачання імпортних товарів; 

 у разі постачання послуги заповнюється графа 3.3, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП. 
Код товару згідно з УКТ ЗЕД треба зазначати суцільним порядком без будь-яких розділових знаків 
(пробілів, крапок тощо). Крім того, платники ПДВ (за винятком постачання підакцизних товарів та товарів, 
ввезених на митну територію України) мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код 
послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.  
Зверніть увагу! Згідно зі змінами до п. 16 Порядку № 1307, на ДФС покладені повноваження визначення 
умовних кодів товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечення їх оприлюднення на її власному 
офіційному веб-порталі. Тож для тих товарів, яких не має в УКТ ЗЕД, коди встановили податківці (про це 
– у наст. новині). За Наказом №276 встановлено перелік ПН, при складанні якої заповнювати графу 3 
буде не потрібно.  
  

В яких ПН та РК коди послуг та згідно з УКТ ЗЕД не зазначаються 
Без кодів УКТ ЗЕД складаються ПН з типами причин: 

https://docs.dtkt.ua/doc/1045.15969.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1045.15714.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1045.15714.0


 04 - складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 

 08 - складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану 
вартість; 

 09 - складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану 
вартість; 

 13 - складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших 
товарів/послуг не в господарській діяльності); 

 15 - складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 
189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання. 

 Проблема із зазначенням кодів для товарів/послуг для складання ПН за щоденними підсумками 
так й залишилася невирішеною. На жаль, для таких ПН працюватимуть загальні правила 
складання. Тобто, з усіма кодами.  

Запроваджено єдиний тип причини для ПН, складених на суму перевищення бази оподаткування, 
визначеної відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання. Такий тип причини має 
назву назву «15 - Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 
188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання».  
ПН з типом причини «15», за бажанням платника, можна буде складати й один раз на місяць у вигляді 
зведеної ПН, з урахуванням сум ПДВ, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над 
фактичною ціною, визначених окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг.  При цьому:  
- у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник 
(продавець) зазначає власні дані;  
- у графі 2 розділу Б потрібно буде зазначати загальну назву номенклатури: «Перевищення бази 
оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання»; 
- графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 розділу Б у ПН з типом 15 не потрібно заповнювати. 
  

Податкові накладні з умовним ІПН 
Однакові правила складання ПН будуть застосовуватися у разі: 

 здійснення операцій з постачання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові 
зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ та п. 199.1 ПКУ (для товарів/послуг, придбаних або 
виготовлених до 1 липня 2015 року, – якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку 
були включені до складу податкового кредиту) у межах балансу платника податку для невиробничого 
використання; 

 використання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до п. 
198.5 ПКУ (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – якщо під час 
такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), в 
операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування;  

 використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими не були 
нараховані податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ (для виробничих або невиробничих 
засобів, інших товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – якщо під час 
такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), не в 
господарській діяльності; 

 визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за 
товарами/послугами, необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов’язання 
відповідно до п. 198.5 ПКУ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 
1 липня 2015 року, – якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до 
складу податкового кредиту) та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах 
господарської діяльності. 

Тобто з 1 березня у таких ПН потрібно у рядку «Індивідуальний податковий номер» зазначати умовний 
ІПН 600000000000, а в рядку «Отримувач (покупець)» — своє найменування.  
ПН з ІПН 400000000000 буде складатися за операціями з ліквідації основних засобів за самостійним 
рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; 
здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізосіб, які перебувають у 
трудових відносинах з платником податку. 
  

Складання ПН сільгосптоваровиробниками 
У таких ПН у другій частині (після знака дробу) номера ПН код «2» зазначатиметься виключно тими 
платниками ПДВ, які включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, у разі здійснення операцій з 
постачання власно вироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в статті 
16-1 Закону „Про державну підтримку сільського господарства України”.  
Сільгосптоваровиробники заповнюватимуть й нову графу 11 розділу Б. 
  

Зміни у формі Розрахунку коригування до податкової накладної (РК) 
Зміни є аналогічними до змін у податковій накладній. Так, в новій формі РК графи 4.1, 4.2 та 4.3 
відповідають новим графам 3.1, 3.2, 3.3 ПН. У разі коригування сум податкових зобов'язань за 
операціями з постачання товарів/послуг у графі 4.1 РК буде вказуватися код таких товарів згідно з УКТ 
ЗЕД або у графі 4.3 — код таких послуг згідно з ДКПП. 
Усі РК, зареєстровані у ЄРПН з 1 березня 2017 року,  мають бути заповнені за цією формою. 



ДФС вже звертало увагу й раніше, до затвердження нової форми ПН та РК, що з 1 січня 2017 року при 
складанні РК в обов’язковому порядку зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних і 
імпортних товарів – 10 знаків, для інших товарів – не менше 4 знаків).  Таке правило діє незалежно від 
дати придбання чи виготовлення такого товару (до 1 січня 2017 року чи після цієї дати). А отже, 
незалежно від дати складання податкової накладної, до якої складається РК, якщо його датовано з 
01.01.2017 р. і далі!  
З появою нової форми РК та ПН це ж правило діє й для РК до ПН, складених на постачання послуг. 
Тобто при складанні таких РК до ПН потрібно зазначати код послуги за ДКПП.  
  
Також слід пам’ятати про таке: 
  

Граничні строки реєстрації ПН та РК в ЄРПН 
  

• для ПН/РК, складених з 1 до 15 к.д. (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) 
календарного місяця, в якому вони складені; 
• для ПН/РК, складених з 16 до останній к.д. (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня 
(включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. 
  

ПН та РК у ЄРПН можуть реєструватися протягом 365 к.д. з дня їх складання 

Відповідальність за несвоєчасну реєстрації ПН та РК в ЄРПН 

 10% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, - у разі порушення строку реєстрації до 15 к.д.; 

 20% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, - від 16 до 30 к.дн.; 

 30% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, - від 31 до 60 к.дн.; 

 40% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК- від 61 до 365 к.дн. 
Зверніть увагу! З 01.01.2017 року вони не поширюються на ПН та РК, які «не надаються отримувачу 
(покупцю), складені на звільнені операції від оподаткування ПДВ і на операції з оподаткуванням ПДВ за 
нульовою ставкою». 
Ця норма визвала багато сумнівів у бухгалтерів, адже трактувати її можна по-різному. Якщо читати її 
буквально і вважати, що фраза  «складені на звільнені операції від оподаткування ПДВ і на операції з 
оподаткуванням ПДВ за нульовою ставкою» стосується саме ПН та РК які не надаються отримувачу 
(покупцю), то виходить, що коло випадків, в яких ці штрафи не застосовуватимуться, звужено. І ПН та РК, які 
не надаватимуться покупцям, у яких зазначено операції, оподатковані за ставками 20% та 7%, під цей штраф 
потрапляють! 

  

 
 

3) З’явилися умовні коди УКТ ЗЕД для складання податкових накладних 
 
ДФС оприлюднила перший перелік умовних кодів УКТ ЗЕД для складання податкових накладних 
 
14 березня ДФСУ оприлюднила перший перелік умовних кодів УКТ ЗЕД для складання податкових 
накладних, а 28 березня ще доповнила його.  
Ознайомитися з усім переліком кодів можна у таблиці нижче. 

Умовний код товару Назва товару 

00101 житловий будинок 

00102 будівля 

00103 квартира 

00104 житлове приміщення 

00105 садовий будинок 

00106 дачний будинок 

00107 домоволодіння 

00108 житлова будівля 

00109 будинок 

00110 гараж 

00111 кімната 

00112 комплекс 



00113 житлове приміщення 

00114 нежитлова будівля 

00115 нежитлове приміщення 

00116 споруда 

00117 приміщення 

00118 єдиний майновий комплекс 

00119 цілісний майновий комплекс 

00120 інше 

00201 об'єкт незавершеного будівництва 

00301 земельна ділянка 

00401 теплова енергія 

00402 пар 

00403 повітря охолоджене 

00404 повітря кондиційоване 

00405 

вода, крім води, яка 
класифікується в товарних 
позиціях 2201, 2202 УКТЗЕД 

00502 програмна продукція 

 
 

 

4) За яких підстав можуть відмовити в реєстрації податкової накладної 
 
Уряд затвердив підстави для прийняття рішення комісією ДФС про реєстрацію податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій 
реєстрації 
 
Рішення прийняте для забезпечення реалізації механізму зупинення реєстрації податкових накладних, 
запровадженого Законом №1797.  
Кабмін постановою від 29.03.2017 р. № 190 встановив, що комісія ДФС приймає рішення про 
реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації на 
підставі отриманих від платника ПДВ згідно з пп. "в" пп.  201.16.1 ПКУ: 

 письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, 

 та/або копій документів. 
Їх платник податку має право подати до органу ДФС протягом 365 календарних днів, що настають за 
датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН/РК. 
  
Підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування будуть: 
1) ненадання платником податку письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у 
податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації; 
2) ненадання копій документів відповідно до підпункту “в” пп. 201.16.1 ПКУ; 
3) надання копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для 
прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування. 
Комісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додаткових письмових пояснень 
та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, якщо такі пояснення 



та/або копії документів подано платником податку до ДФС за основним місцем обліку не пізніше 
вищезазначеного строку у 365 к.д. 
Зверніть увагу! Відповідно до п. 74.2 ПКУ, у ЄРПН має проводитись постійний автоматизований 
моніторинг відповідності податкових накладних і розрахунків коригування певним критеріям.  
А зазначені критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, повинен визначати Мінфін у відповідному своєму наказі. 
Наразі ці критерії є лише у проекті. Докладніше тут>> 
 

 
5)  Нова декларація з ПДВ: перше знайомство 

1 березня 2017 року набрала чинності не тільки нова податкова накладна, а й зміни до декларації з 
ПДВ (наказ Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276) 
 

Коли вперше звітувати за новою формою? 
У "ЗІР", підкатегорія 101.20, податківці роз'яснили, що вперше потрібно звітувати за оновленою звітністю 
з ПДВ: 

 за березень 2017 року (граничний термін подання - 20.04.2017 р.); 

 І квартал 2017 року (граничний термін подання - 10.05.2017 р.).  
А от оновлений уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ, на думку податківців, 
подається починаючи з 1 квітня 2017 року. Хоча така позиція й суперечить нормі п. 50.1 ПКУ: "У разі 
якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 
цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) 
виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, 
визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової 
декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку."  
  

Загальні зміни 
Спочатку зазначимо загальні зміни, які стосуються декларації та додатків до неї загалом.  
По-перше. З декларації з ПДВ, додатків до неї та уточнюючого розрахунку зникли згадки про спецрежим 
у зв’язку з припиненням дії ст. 209 ПКУ. Тобто більше жодних кодів 0110 – 0130 для зазначення типу 
декларації. 
Як і раніше, уточнюючий розрахунок є документом, який подається окремо для виправлення помилок 
минулого звітного періоду (якщо помилку виявлено до закінчення граничного строку подання декларації, 
вона виправляється за допомогою нової звітної форми декларації).  
  
По-друге. Кількість додатків зменшено з 10 до 9 (з тієї самої причини): 

 Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); 

 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу 
податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2); 

 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); 

 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі 
електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми 
платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) 
(додаток 4); 

 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5); 

 Довідка (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та 
підприємствами (організаціями) інвалідів; 

 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в 
оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7); 

 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів 
податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в 
Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) 
(додаток 8); 

 Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 16-1 Закону України "Про 
державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості 
сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9). 

Як і раніше, додатки додаються до декларацій за наявності подій, які підлягають відображенню у таких 
додатках. 
  
По-третє. У вступній частині декларації з’явився новий рядок 06 „Сільськогосподарський 
товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації”.   
У ньому проставляється цифра: 
„1” – у разі подання декларації платником податку — с/г товаровиробником, який здійснює види 
діяльності, передбачені п. 16-1.3 Закону „Про державну підтримку сільського господарства України”, та 
 внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до цього Закону; 



„2” – у разі подання декларації платником податку — с/г товаровиробником, який здійснює види 
діяльності, передбачені п. 16-1.3 Закону „Про державну підтримку сільського господарства України”, та 
лише претендує на внесення до зазначеного Реєстру.  
А тепер про усі зміни за порядком і докладніше. 
  

Зміни у порядку заповнення та подання декларації з ПДВ 
Крім вищезазначених змін, слід ще звернути увагу на такі: 
1) Уточнення щодо того, який звітний період слід зазначати в декларації, якщо суб’єкт 
господарювання став платником ПДВ не з першого дня календарного місяця. 
Відомо, що  першим звітним (податковим) періодом для такого платника ПДВ є період, який 
розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного 
місяця. Але Мінфін уточнює, що в такому випадку у декларації в полі 02 „Звітний (податковий) період” 
зазначається перший повний календарний місяць!  
2) Уточнення порядку звітування за останній звітний період, якщо анулювання реєстрації 
відбувається не в останній день такого періоду. 
По-перше, Мінфін прописує правила для платників ПДВ із квартальним звітним періодом, аналогічні для 
тих, у кого звітним періодом є місяць. Тобто зазначати в декларації за такий неповний, але останній 
звітний період слід інформацію з його початку до дати анулювання реєстрації платником ПДВ. 
По-друге, Мінфін визначає строки подання декларації з ПДВ для цього випадку: незважаючи на 
неповність звітного періоду вони повинні бути звичайними, встановленими п. 49.18 ПКУ, залежно від типу 
звітного періоду, місячного або квартального. Отже, декларація з ПДВ тими, в кого реєстрацію 
анульовано в середині звітного місяця, подаватися має протягом 20 днів, наступних за місяцем, у якому 
відбулося таке анулювання. А для тих, у кого звітний період квартальний, — протягом 40 днів. 
  

Зміни в бланку декларації 
Як і раніше, декларація складається з трьох розділів. Вони мають звичний вигляд та назви, не змінилася 
навіть кількість рядків. І це незважаючи на те, що деякі рядки з декларації забрали. На їх місце поставили 
ті рядки, які раніше мали службовий характер або входили до загального значення інших рядків.  
Так, розділ І майже не зазнав змін: у рядках 4.1 та 4.2, у яких відображається компенсуюче ПЗ з ПДВ 
за п. 198.5 ПКУ та п. 199.1 ПКУ, та у рядку 6, у якому відображається ПЗ з ПДВ за послугами, 
отриманими від нерезидентів,  з’явилася позначка про необхідність заповнення додатку Д1 (детальніше 
про цей додаток нижче). 
А ось у розділі ІІ змін більше:  

 погашені податкові векселі (за підрозд. 3 розділу XX ПКУ) тепер відображатимуться не в 
службовому рядку 11.3 до рядка 11, а у окремому однойменному рядку 12; 

 ПК з ПДВ за послугами від нерезидентів тепер відображатиметься не в  службовому рядку 11.4 
до рядка 11, а в окремому рядку 13, який отримав назву «Послуги, отримані від нерезидента, 
місце постачання яких знаходиться на митній території України» і нагадування про необхідність 
заповнення додатку Д1 (за потреби); 

 відповідно колишній рядок 12 «Коригування податкового кредиту» отримав номер 14; 

 колишні рядки 13 «Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням 
товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва» та 14 
«Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції  у 
митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121-0123))» з декларації зникли – зі 
зрозумілих причин.  

 Завдяки внесеним змінам нумерація результуючих рядків декларації 9 «Усього податкових 
зобов'язань» та 17 «Усього податкового кредиту» не змінилася, і, як і раніше, розділ ІІІ 
починається з різниці між значеннями цих рядків (додатної або від’ємної).   

 Утім, у зв’язку зі скасуванням сільськогосподарського спецрежиму, у розділі ІІІ:  

 зникла необхідність перерахування коштів на спецрахунок. Отже, в рядку 18 (додатне значення 
ПДВ, яке сплачується до державного бюджету) зникли службові рядки. Саме у рядку 18 
декларації тепер зазначається та сума ПДВ, яку платнику податку самостійно визначає як таку, 
яку він зобов’язаний сплатити до бюджету!  

 забрали у рядках 18 та 19 згадку про заповнення додатку Д10 (якого вже немає).  
Зверніть увагу: наприкінці декларації забрали дані про подання до декларації спецрежимних декларацій 
та відкриті платнику податку спецрежимні рахунки (оскільки їх вже немає). Але замість них наприкінці 
декларації тепер обов’язково треба навести відомості (поставити позначку «х») про ті додатки (Д1 — Д9), 
які подаються разом із декларацією!  
Крім цього, там з’явився рядок про подання разом з декларацією повідомлення про делегування філіям 
(структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (за 
формою згідно додатку 2 до Порядку №21).   
  

Зміни в Уточнюючому розрахунку 
Ці зміни відповідають тим, які були внесені до бланку самої декларації.  
Але зверніть увагу: в Уточнюючому розрахунку (далі — УР) зазначається, крім іншого, й сума штрафу, 
самостійно нарахованого платником податку відповідно до норм п. 50.1 ПКУ.  
Раніше сума такого штрафу зазначалася у рядку 18.3 УР, а тепер — у рядку 18.1. Зміна нумерації рядків 
спричинена скороченням їх кількості, а назва рядка не змінилася – це «сума штрафу, нарахована 



платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки» і нараховується він у розмірі 3% при додатному 
значенні гр. 6 рядка 18 УР.  
Крім цього, в УР є рядок 18.2, якого немає в декларації. Він має назву «Сума, яка включається до 
коригуючого реєстру щодо зменшення залишку сум податкових зобов'язань, несплачених до бюджету за 
звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі (при 
від'ємному значенні гр. 6 р.18)». Цей рядок має й довідкове поле з назвою «Залишок податкових 
зобов'язань, несплачений до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується 
Казначейством до виконання в повному обсязі, на момент подання уточнюючого розрахунку».  
У рядку 18.2 зазначається сума в межах графи 6 рядка 18 та довідкового поля (виключно у випадку її 
від'ємного значення), на яку платник податку бажає зменшити залишок його узгоджених податкових 
зобов'язань, не сплачений до бюджету, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі.  
Тобто, якщо у поданій раніше декларації платник зазначив суму ПДВ до сплати, а потім через УР 
зменшив цю суму в рядку 18, то у рядку 18.2 він зазначає суму, на яку бажає не сплачувати ПДВ до 
бюджету в межах такого зменшення, в разі якщо цей ПДВ ще не був перерахований до бюджету, і це має 
бути  враховано Казначейством. 
  

Зміни у додатках до декларації 
Додаток 1 (Д1). Як і раніше, цей додаток складається лише у випадках, передбачених ст. 192 ПКУ. Тобто 
у разі:  

 повернення товару; 

 повернення передоплати; 

 перегляду цін; 

 виправлення помилки у податкових накладних (зокрема, виходячи з практики, спричинених 
помилками у розрахунках коригування до них).  

Але тепер у ньому (в Таблиці 1) відображаються і коригування ПЗ з ПДВ за  операціями відповідно до п. 
199.1 ПКУ у зв’язку з річним перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в 
оподатковуваних операціях.  
Змінився і зв'язок зазначених у цьому додатку показників із рядками декларації!  

Було Стало 

Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань 

Дані з РК, складених до ПН на покупців - платників ПДВ, відображаються у Таблиці 1 Д1 та переносяться до 
загального значення рядка 7 декларації. 
Те саме стосується РК до ПН, складених на: 

 неплатників податку (умовний ІПН 100000000000); 

 дипломатичні місії, товари/послуги, придбані на кошти міжнародної технічної допомоги  в межах 
операцій на ЧАЕС,  та тих, які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм 
Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (умовний ІПН 
200000000000); 

 експорт товарів (умовний ІПН 300000000000); 

  операції з ліквідації ОЗ за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих ОЗ до 
складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, 
які перебувають у трудових відносинах з платником податку (умовний ІПН 400000000000). 

Дані з РК, складених до ПН за послугами, отриманими 
від нерезидента (умовний ІПН 500000000000), 
відображаються у Таблиці 1 Д1 (він так і називався 
«500000000000») та переносилися до загального 
значення рядку 7 декларації. 

Дані з РК, складених до ПН за послугами, 
отриманими від нерезидента (умовний ІПН 
500000000000) відображаються у рядку Таблиці 
1 Д1 під назвою «Усього за послугами, 
отриманими від нерезидента на митній 
території України» та переносяться 
до загального значення рядку 6 «Послуги, 
отримані від нерезидента, місце постачання 
яких визначено на митній території України»! 
Отже, тепер коригування такого ПЗ не 
відображається у декларації окремо, а 
враховується у загальному значенні ПЗ за такими 
послугами у звітному періоді! 

Дані з РК, складених до зведених ПН за операціями 
згідно п. 198.5 ПКУ та 199.1 ПКУ (умовний ІПН 
600000000000) відображаються у Таблиці 1 Д1 (він так і 
називався «600000000000») та переносилися до 
загального значення рядку 7 декларації. 

Тепер в Таблиці 1 Д1 є два рядки для 
відображення коригування ПЗ до таких ПН. 
Один рядок має назву «600000000000» і дані з 
нього переносяться до рядків 4.1, 
4.2  декларації. У ньому зазначається 
коригування ПЗ з ПДВ у разі виправлення помилок 
у раніше складених ПН або коригування ПЗ у разі 
перегляду постачальником ціни на товар тощо. 
Другий рядок має назву «600000000000 за 
операціями відповідно до пункту 199.1 статті 199 
Кодексу у зв’язку з перерахунком частки 
використання товарів/послуг, необоротних активів 



в оподатковуваних операціях, виходячи з 
фактичних обсягів проведених протягом року 
оподатковуваних та неоподатковуваних операцій». 
Йдеться, звісно, про річний перерахунок, і дані з 
цього рядка також  переносяться до рядків 4.1, 
4.2 декларації. 
Таким чином,  і дані за цими  умовними 
поставками тепер наводяться в декларації 
загальним підсумком: і визначені у поточному 
звітному періоді, і відкориговані за допомогою РК, 
складених у такому звітному періоді! 

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту 

Дані з РК до ПН, складених за послугами, отриманими 
від нерезидента (умовний ІПН 500000000000), 
зазначалися у Таблиці 2 Д1 за таким умовним ІПН та 
переносилися до загального значення рядку 
12 «Коригування податкового кредиту»  декларації. 

Дані з РК до ПН, складених за послугами, 
отриманими від нерезидента (умовний ІПН 
500000000000), зазначаються у Таблиці 2 Д1 у 
спеціальному рядку під назвою «Усього за 
послугами, отриманими від нерезидента на 
митній території України» та переносяться до 
загального значення рядку 13 «Послуги, 
отримані від нерезидента, місце постачання яких 
знаходиться на митній території України» 
декларації. 
Таким чином, і ПК з ПДВ за цими 
операціями зазначається загальним підсумком, 
із одночасним врахуванням 
збільшення/зменшення сум ПДВ за ними! 

 
Окремо слід зазначити про зміни в Таблицях 1 та 2 Додатку 1, які спричинені отриманим 
сільгосптоваровиробниками правом отримувати дотацію від держави. Так, з’явилися: 
- графи 3.2 «Ознака здійснення с/г операцій», в яких проставляється позначка "+" у випадку здійснення 
операцій, визначених ст. 16-1 Закону "Про державну підтримку сільського господарства 
України" платниками податку, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації або які претендують 
на внесення до такого Реєстру; 
- рядки «у т.ч. за операціями, визначеними статтею 16-1 Закону "Про державну підтримку сільського 
господарства України", у яких слід довідково зазначити операції, наведені в цих Таблицях, які нададуть 
право на отримання дотації.  
Зверніть увагу: зазначені графи та рядки заповнюються довідково та не кореспондують із заповненням 
рядків самої декларації!  Адже в декларації таких спеціальних рядків просто немає.   
  
Додаток 2 (Д2). Як і раніше, цей додаток розшифровує від’ємне значення ПДВ, яке зараховується до ПК 
наступного звітного періоду (рядок 21 декларації).  
Але завдяки змінам у ПКУ, у ньому, крім  таблиці, у якій наводиться це розшифрування (Таблиця 1), 
з’явилося дві заяви – кожна з них зі своєю відповідною таблицею. Крім цього, у Таблиці 1 з’явилася нова 
довідкова графа під назвою «в тому числі сума від'ємного значення, отримана платником як 
правонаступником від платника податку, що реорганізувався».  
Нагадаємо, що зміни, внесені до ст. 198 ПКУ (додання нового п. 198.7) передбачають, що сума від’ємного 
значення, що підлягає включенню до податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду 
платника, що реорганізується шляхом: 
- приєднання, злиття, перетворення, — підлягає перенесенню до складу податкового кредиту 
правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акта відповідно до 
законодавства; 
- поділу, виділення, — підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника 
пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом у наступному періоді після 
підписання розподільчого балансу відповідно до законодавства. 
Таке перенесення здійснюється, якщо сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу 
податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується, 
підтверджена документальною перевіркою контролюючого органу.  
Отже, саме тому у Додатку 2 з’явилися:  
1) Заява  платника податку, що реорганізується, яка подається у складі декларації з ПДВ за останній 
звітний (податковий) період). 
В цій заяві за наявності непогашеного від'ємного значення з ПДВ платник податку робить розподіл суми 
такого від'ємного значення між своїми правонаступниками — платниками ПДВ, у яких він реорганізується. 
Для цього він у Заяві: 

 на підставі даних Таблиці 1 зазначає загальну суму такого від'ємного значення (цифрами і словами!); 

 у Таблиці 2 проводить розподіл цього значення згідно з часткою, зазначеною в передавальному 
акті/розподільчому балансу. У випадку реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, 



перетворення зазначається лише один правонаступник – тобто всі 100% від’ємного значення з ПДВ 
переходять до нього. 

2) Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано. 
Така заява подається у складі декларації з ПДВ після узгодження суми від'ємного значення за 
результатами документальної перевірки контролюючим органом!  
Якщо завдяки такому отриманому «у спадщину» від'ємному значенню ПДВ платник податку – 
правонаступник воліє скористатися бюджетним відшкодуванням, йому потрібно буде проставити 
позначку «+» у новій графі 6 «Ознака від'ємного значення, отриманого правонаступником від 
реорганізованого платника податку» Таблиці 2 додатку 3 (Д3) до декларації.  
Право передати правонаступникам невикористаний залишок ліміту реєстрації ПН/РК в ЄРПН призвело 
до змін і у додатку 4 до декларації з ПДВ (про що далі). 
  
Додаток 4 (Д4). Цей додаток втратив Таблицю 1, у якій зазначалися відомості, необхідні для 
формування критеріїв, встановлених пп. 200.19.3 ПКУ (колишнього автоматичного бюджетного 
відшкодування ПДВ). Пункту 200.19 в ПКУ тепер немає, отже, цих критеріїв теж. І зазначена інформація 
більше контролерам не потрібна.   
Зникла з цього додатку і колишня Таблиця 2, де зазначалися відомості про банківську фінансову 
гарантію.  
Тепер додаток 4 починається з інформації, яка раніше наводилася у Таблиці 3 – прохання перерахувати 
належну платнику суму бюджетного відшкодування на поточний рахунок платника податку або в бюджет 
для погашення податкового боргу чи грошового зобов’язання наступних звітних періодів. Із відповідними 
платіжними реквізитами, зазначеними у Таблиці, яка тепер має номер 1. 
Далі наводяться відомості щодо суми коштів на рахунку у СЕА ПДВ, що перевищує суму, яка підлягає 
перерахуванню до бюджету (тепер – нова Таблиця 2). Раніше ця Таблиця містила 5 граф, тепер 4: з 
Таблиці забрано графу 4  «Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на 
додану вартість, що може бути перерахована до бюджету (графа 1 - графа 2)». Як і раніше, зазначені 
відомості наводяться платником податку лише в разі наявності суми коштів на ПДВ-рахунку, що 
перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, та якщо прийнято рішення щодо їх 
перерахування на поточний рахунок або до бюджету в рахунок погашення податкового боргу, яке 
відображено у заяві (в Таблицях 3 та 4).  
Відповідно, статус Таблиці 3 та Таблиці 4 отримали рядки, в яких наводяться числами та словами суми 
надлишку коштів на ПДВ-рахунку, які платник податку просить перерахувати або на свій поточний 
рахунок, або до бюджету (зокрема, для погашення податкового боргу).  
Крім цього, в додатку 4 з’явилися: 
- Заява платника податку, що реорганізується, яка подається у складі декларації з ПДВ за останній 
звітний (податковий) період); 
- Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано. Вона 
подається у складі декларації з ПДВ після узгодження реєстраційної суми за результатами 
документальної перевірки контролюючим органом.  
Механізм заповнення цих заяв аналогічний до зазначеного вище, але мета дещо інша. Адже в цьому 
випадку йдеться вже не про передачу правонаступникам права на податковий кредит за накопиченим 
від′ємним значенням ПДВ, а про передачу їм невикористаного залишку ліміту реєстрації ПН/РК в ЄРПН!  
Той платник ПДВ, що реорганізується, розподіляє свій залишок ліміту реєстрації ПН/РК в ЄРПН у Таблиці 
5. Після того як ці суми будуть документально перевірені податківцями, правонаступник отримає право 
на свою частку від цієї «спадщини» і може зазначити його у Таблиці 6.  
  
Додаток 5 (Д5). Зміни у Додатку 5 невеликі. Як і раніше, цей додаток розшифровує в розрізі ІПН 
значення ПЗ та ПК з ПДВ платника податку за звітний період та складається з двох відповідних таблиць.  
Але як в Таблиці 1 «Податкові зобов’язання», так і в Таблиці 2 «Податковий кредит» з’явився новий 
рядок «за операціями, визначеними статтею 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського 
господарства України"», у якому довідково слід зазначити обсяг таких операцій та ПДВ за ними.  
До того ж з Таблиці 2 зник рядок, у якому довідково зазначалися дані про ПК з ПДВ за податковими 
накладними, складеними до 1 липня 2015 року – оскільки термін використання таких ПН вже давно 
закінчився.  
  
Додатки 6, 7 та 8. У додатках 6, 7 та 8 майже нічого не змінилося. 
  
Додаток 9 (Д9).  Додаток 9, як і раніше, заповнюють лише сільгоспвиробники. Але не всі, а лише ті, які 
отримують або претендують на отримання дотацій з бюджету. Тепер цей додаток носить назву 
«Розрахунок  податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16-1 Закону України "Про 
державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських 
товарів» і викладений в новій редакції.  
Додаток 9 додається до декларації, в якій у полі „Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або 
який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації” наявна позначка „1” або „2” (про 
неї ми говорили вище, коли розглядали зміни до форми самої декларації). 
Додаток 9 складається з двох таблиць:  

 у Таблиці 1 платнику слід зазначити ПЗ та ПК за с/г операціями і визначити додатне значення різниці 
між ними (від’ємне значення з ПДВ при розподілі дотацій до уваги не береться!); 



 у Таблиці 2 платник визначає питому вагу вартості сільськогосподарських товарів. Зверніть увагу, що 
при цьому не враховуються обсяги постачання ОЗ, що перебували у складі ОЗ платника не менше 12 
послідовних звітних періодів сукупно, якщо таке постачання не було постійним і не становило окремої 
підприємницької діяльності. 

Якщо придбані товари/послуги, необоротні активи частково використовуються у видах діяльності, 
передбачених п. 16-1.3 Закону „Про державну підтримку сільського господарства України”, а частково – 
ні, в рядку „Сума податкового кредиту” таблиці 1 ДС9 буде відображатися сума податкового кредиту 
виходячи з частки питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, розрахованої відповідно до 
графи 4 таблиці 2 (ДС9). 
  
Додаток 10 (Д10). Тут все коротко – його скасовано.  
 
 

 
 

6) З 3 квітня працює електронний реєстр відшкодування ПДВ 
 

Мінфін 1 квітня запустив електронний реєстр відшкодування ПДВ. А доступним він став  в перший 

робочий день місяця - 3 квітня 

Тепер кожен підприємець зможе в онлайн-режимі перевірити, на якому етапі знаходиться його платіж. 

  

У чому суть? 

В кінці 2016 року був прийнятий антикорупційний Закон №1797, спільно розроблений з депутатами, 

бізнесом та громадськістю. Міністерство фінансів зараз активно працює над імплементацією цього 

закону. Одним з найважливіших кроків в цьому процесі є запуск електронного реєстру відшкодування 

ПДВ. Розуміючи, що непрозора система відшкодування є однією з найбільших проблем в адмініструванні 

податків, Мінфін послідовно втілює зміни, спрямовані на її покращення. 

  

Як працюватиме новий реєстр 

Всю вхідну інформацію в реєстр формує ДФС на підставі заявок бізнесу та закріпляє це електронним 

цифровим підписом. ДФС вносить цю інформацію в реєстр. Після цього на узгодження суми відводиться 

не більше 30 днів (у передбачених законом випадках – 60 днів) і відбувається автоматичне 

відшкодування на наступний день після закінчення цього строку.  

Відшкодування відбувається в хронологічному порядку (підприємець, який перший подав, першим 

отримує кошти за всіх інших рівних умов) та на щоденній основі. Раніше ПДВ відшкодовували в останні 5 

днів місяця. При такому підході підприємці не могли завчасно планувати. Тепер повертати ПДВ будуть в 

будь-який день місяця після узгодження суми, тому бізнес зможе краще планувати свою діяльність та 

отримає додаткові оборотні кошти, починаючи з 10-х чисел кожного місяця.  

  

Що це дає? 

Прозорий та автоматичний реєстр унеможливлює корупцію при відшкодуванні ПДВ, відновлює довіру 

бізнесу, створює рівні умови для кожного підприємця та полегшує ведення бізнесу в Україні. 

 

 

7) Затверджено нову форму декларації з плати за землю 
 
Звітувати за новою формою декларації з плати за землю потрібно буде в травні за квітень 2017 року 
 
Мінфін наказом від 23.01.2017 р. №9 виклав у новій редакції форму Податкової декларації з плати за 
землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної 
власності).  Наказ набрав чинності 21 березня 2017 року. 
 Як роз'яснює ДФС, відповідно до внесених змін в декларації слід відображати: 
- місяць і рік, а також дату державної реєстрації прав на земельну ділянку, а також дати документа, що 
засвідчує/підтверджує право оренди землі; 
- площу земельної ділянки не лише в га, а й у кв. м; 
- нормативну грошову оцінку одиниці площі земельної ділянки. 

https://docs.dtkt.ua/doc/1214.669.0


Крім того, при уточненні податкових зобов’язань більше не потрібно буде розмежовувати суми 
збільшення/зменшення податкових зобов’язань на ті, за якими ще не настав строк сплати, і на ті, за 
якими строк сплати вже минув. 
Щодо звітування за новою формою податківці зазначили: враховуючи норми п. 46.6 ПКУ вперше 
подавати нову форму декларації треба буде в травні за квітень 2017 року. 

 

 
 
  

8) Нові правила оподаткування спадщини та подарунків 
 
Cпрощено оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця і скасовано оцінку майна при 
спадкуванні/даруванні об'єктів, які оподатковуються за нульовою ставкою 

Законом від 23.02.2017 р. №1910-VIII  внесено зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування 
спадщини. 25 березня Закон набрав чинності і застосовується до доходів, отриманих з 1 січня 2017 року 
платником податків у вигляді спадщини/дарунка. 
  

Коротко про головні зміни 
1)  За нульовою ставкою ПДФО тепер оподатковуватиметься й спадщина, успадкована членами сім’ї 
спадкодавця другого ступенів споріднення, а це: рідні брати та сестри, баба та дід, онуки. 
Нагадаємо, що до цього часу не оподатковувалась лише спадщина, що успадковувалася членами сім’ї 
спадкодавця першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти). 
2) Аналогічні зміни стосуються й подарунків, оскільки вони оподатковуються згідно з правилами, 
встановленими для оподаткування спадщини. Тобто подарунки від родичів першого та другого ступеня 
споріднення будуть також оподатковуватися за нульовою ставкою. 
3) Скасовано необхідність оцінки майна у разі: 

 спадкування будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, 

 дарування об’єктів, які оподатковуються за нульовою ставкою. 
В інших випадках отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини/дарунків об’єктом оподаткування є 
оціночна вартість таких об’єктів спадщини/дарунків, визначена згідно із законом. 
 
 

 
 

9) Списання безнадійної дебіторської заборгованості: податкові наслідки 
 
Податківці надали роз’яснення щодо правильності визнання банкрутом або ліквідації підприємств. 
Зокрема, ними розглянуто коригування фінрезультату на податкові різниці у разі списання 
безнадійної дебіторської заборгованості 
 
ДФС у листі від 09.03.2017 р. №4676/6/99-99-15-02-02-15 нагадує, коли визнавати дебіторську 
заборгованість безнадійною у разі банкрутства контрагента за нормами ПКУ. Про це слід особливо 
уважно прочитати тим платникам податку на прибуток, які мають коригувати визначений на підставі 
П(С)БО фінрезультат на податкові різниці. Як відомо, до таких платників належать підприємства, які 
отримали річний обсяг доходу понад 20 млн грн., та ті підприємства, які самостійно обрали проведення 
коригування фінрезультату на податкові різниці. 
  

Як підприємство визнається банкрутом 
Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону №2343 банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність 
боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити 
встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через 
застосування ліквідаційної процедури.  
Відповідно, банкрут – це боржник, який підлягає ліквідації через таку втрату платоспроможності. І статус 
банкрута підтверджується відповідною постановою господарського суду.  
  

Які наслідки має постанова про банкрутство 
Згідно з п. 1 ст. 37 Закону №2343 ліквідаційна процедура запроваджується господарським судом строком 
на 12 місяців.  
Детально наслідки визнання боржника банкрутом визначені ст. 38 Закону № 2343. А саме: з метою 
виявлення кредиторів здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду 
України в мережі Інтернет.  
Черговість задоволення вимог кредиторів визначена ст. 45 Закону №2343. При цьому вимоги за 
зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, 
можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного 
оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. 



Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після 
закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги 
погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. 
Погашення зобов’язань перед такими кредиторами здійснюється, як правило, за рахунок майна (або 
виручки від його продажу), що належить банкруту. Але за ст. 39 Закону № 2343,  власник майна (орган, 
уповноважений управляти майном) боржника у будь-який час до закінчення ліквідаційної процедури має 
право одночасно задовольнити усі вимоги відповідно до реєстру вимог кредиторів або надати боржнику 
грошові кошти, достатні для задоволення всіх вимог кредиторів, у порядку та на умовах, 
передбачених ст. 31 цього Закону.  
Ліквідація господарського товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з 
дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру (ч. 5 ст. 91 ГКУ). 
Тобто постанова господарського суду – це ще не кінець існування боржника і не 100% гарантія того, що 
ваша дебіторська заборгованість не буде погашена. Можливо, і буде. Але для податкового обліку це не 
має значення. Адже ознаки безнадійної заборгованості з метою застосування положень ПКУ 
визначено пп. 14.1.11 ПКУ. 
Так, за пп. "з" пп. 14.1.11 ПКУ безнадійна заборгованість – це, зокрема, заборгованість суб'єктів 
господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні 
особи у зв’язку з їх ліквідацією.  
Отже, як зазначають податківці у коментованому листі, достатньою умовою для визнання заборгованості 
безнадійною відповідно до вимог пп. «з» пп. 14.1.11 ПКУ є наявність постанови господарського суду про 
визнання боржника банкрутом, прийнятої у судовому засіданні за участі сторін, або припинення 
юридичної особи, що підтверджується записом у Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи. 
  

Порядок коригування фінрезультату на податкові різниці у разі списання безнадійної 
дебзаборгованості 

Про правила коригування фінрезультату у 2017 році на податкові різниці, які виникають при списанні 
безнадійної дебіторської заборгованості, податківці роз’яснили у іншому своєму листі від 03.03.2017 р. № 
4488/6/99-99-15-02-02-15. 
Порядок коригування фінрезультату у разі списання безнадійної дебіторської заборгованості 
встановлено п. 139.2 ПКУ.  І він з 01.01.2017 р. був оновлений.  
За ним при списанні безнадійної дебіторської заборгованості фінансовий результат до оподаткування 
збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до П(С)БО або МСФЗ у 
разі його формування у періоді списання відповідної заборгованості та на суму витрат від списання 
дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів. Якщо ж резерв сумнівних боргів 
формувався раніше за такою сумнівною заборгованістю, то у період її списання не відбувається 
збільшення фінрезультату. 
Також треба буде зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму списаної дебіторської 
заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, 
визначеним пп. 14.1.11 ПКУ. Списання боргу у зв’язку із банкрутством боржника як раз таким ознакам 
відповідає.  
Наприклад, якщо за даними бухобліку підприємство створило резерв сумнівних боргів за звітний рік на 
суму 100 000 грн, а списало безнадійних боргів понад суму такого резерву на суму 30 000 грн, то 
фінрезультат до оподаткування слід збільшити на 130 000 грн.  
І якщо уся сума списаної дебіторської заборгованості відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ, 
фінрезультат до оподаткування одночасно зменшується на ці 130 000 грн.  
Нагадаємо, що відповідно до п. 4 П(С)БО 10 безнадійна дебіторська заборгованість – це поточна 
дебіторська заборгованість, щодо якої є впевненість в її неповерненні боржником або за якою минув 
строк позовної давності. А сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої є 
невпевненість в її погашенні боржником. 
І ось тут виникає цікавий обліковий нюанс – до закінчення процедури ліквідації кредитор не має 
цілковитої впевненості в тому, що належна йому дебіторська заборгованість не буде погашена. Після 
отримання інформації про розпочату процедуру ліквідації кредитор може перевести таку заборгованість 
до сумнівних (створити на її суму резерв сумнівних боргів).  
Але ось списувати з активів він має саме безнадійну дебіторську заборгованість. При цьому П(С)БО 10 
не зазначає, які документи або події  є підставою для виникнення впевненості про неповернення боргу 
боржником. Таким чином, на нашу думку, кредитор має два варіанти:  
1) дослухатися роз’яснення податківців і визнати дебіторську заборгованість безнадійною датою 
прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом (зокрема, зазначеної в 
повідомленні на сайті ВГСУ). В такому випадку, якщо в процесі ліквідації боржника борг все ж таки буде 
погашений, кредитору доведеться визнати дохід (датою отримання коштів або іншого майна); 
2) дочекатися внесення запису у ЄДР про державну реєстрацію припинення боржника і визнати 
дебіторську заборгованість безнадійною датою такого запису.  
І, як зазначено вище, коригування фінрезультату до оподаткування з метою визначення об’єкту 
оподаткування податком на прибуток відбуватиметься у тому звітному періоді, в якому підприємство 
списало безнадійну дебіторську заборгованість (або нарахувало резерв сумнівних боргів).  
 

 



 

10) Первинний облік господарської діяльності підприємців-"єдинників" 
 
Київські податківці у новому листі розглянули питання щодо особливостей первинного обліку 
господарської діяльності підприємця — платника єдиного податку 
 

ДФС у м. Києві у листі від 24.02.2017 р. №1351/К/26-15-13-02-15 навели загальну норму про обов'язок 
ведення обліку платниками податків. За нею платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та 
інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на 
підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, 
пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 
ПКУ). 
Далі податківці вказали, що є підставою для заповнення декларації з єдиного податку. А саме: "При 
заповненні Декларації платника єдиного податку – фізичної особи – 
підприємця використовуються дані Книги обліку доходів або Книги обліку доходів та витрат, тому їх 
показники повинні бути підтверджені первинними документами, які мають право вивчати та 
перевіряти контролюючі органи під час проведення перевірок". 
Не забули податківці зазначити й про порядок оформлення первинних облікових документів. Його 
визначено Законом про бухоблік. 
Так, наразі первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній 
формі і повинні мати такі обов'язкові реквізити: 

 назву документа (форми); 

 дату складання; 

 назву підприємства, від імені якого складено документ; 

 зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 

 посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; 

 особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 
господарської операції. 

Разом з цим, відповідно до п. 1 ст. 9 Закону про бухоблік, підставою для бухобліку господарських 
операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних 
документів можуть складатися зведені облікові документи. 
Виходячи з викладеного, податківці підсумовують: підставою для обліку доходів, витрат та інших 
показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, є первинні 
документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути 
складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо, — безпосередньо після 
її закінчення. 
  
Що буде за неведення та незбереження документів первинного обліку? 
Податківці наполягають, що за незбереження первинних документів до платників можуть бути 
застосовані штрафи відповідно до пункту 121.1 ПКУ. Розмір штрафу становить 510 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 1020 гривень. 
Крім того, до фізосіб, які не ведуть або ведуть з порушенням облік доходів та витрат, застосовується 
відповідальність у формі адміністративного штрафу. За ст. 163-1 КпАПУ незбереження первинних 
документів тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн). Дії, вчинені 
особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за 
собою накладення штрафу у розмірі від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн). 
  
Але, повторюємо: застосувати ці штрафи податківці мають право лише в тому випадку, коли ПКУ 
встановлено обов’язок складання та зберігання таких документів! 
 
 

 
 



 

11) Під час продажу яких складних побутових товарів потрібен РРО - перелік від 
Кабміну 

 

Кабмін затвердив Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному 

ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО. Перелік містить 8 груп 

товарів, 50 підгруп і понад 300 позицій 

Історія з переліком складних побутових товарів, для яких потрібен РРО, наближається до завершення... 

Нагадаємо, що відповідна норма Закону про РРО щодо обов’язкового застосування РРО всіма 

суб’єктами господарювання при продажу технічно складних побутових товарів діє ще з 1 січня 2017 

року.  

У п. 296.10 ПКУ  також внесено зміни щодо застосування РРО фізособами-"єдинниками" з цього приводу. 

Так, РРО не буде застосовуватися платниками єдиного податку: 

• першої групи; 

• другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу 

яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному 

році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є 

обов'язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного 

за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом 

дії свідоцтва платника єдиного податку. 

Тож "єдинники", які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають 

гарантійному ремонту, повинні будуть застосовувати РРО в обов’язковому порядку незалежно 

від обсягу отриманого доходу від такого продажу.  

Але пам'ятайте, що суб'єкти господарювання мають застосовувати РРО, якщо оплата за відповідні 

товари проводиться у готівковій формі. 

Щодо переліку товарів, для продажу яких потрібні РРО, то Кабмін мав його затвердити до 31.03.2017 

р. І він практично встиг. Адже уже  16 березня було відомо, що такий перелік затверджений. Щоправда, з 

умовою подальшого редагування, оскільки документ не був попередньо погоджений з Держрегуляторною 

службою. Уже за тиждень ДРСУ повідомила, що їй вдалося майже вдвічі скоротити перелік груп товарів, 

щодо яких вимагатиметься застосування РРО. Але як саме в результаті змінився перелік - залишалось 

лише здогадуватись. 

І ось нарешті 6 квітня ввечері Кабмін таки опублікував текст постанови на своєму веб-сайті. 

  

При продажу яких складних побутових товарів буде потрібен РРО? 

Отже, постановою КМУ від 16.03.2017 р. № 231 затверджено Перелік груп технічно складних побутових 

товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях 

застосування РРО. 

Перелік містить вісім груп товарів: 

«Вироби із чорних металів», 

«Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої, їх частини», 

«Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна 

апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя», 

«Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та 

обладнання», 

«Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; 

медичні або хірургічні; їх частини та приладдя», 

«Годинники всіх видів та їх частини», 

«Музичні інструменти; їх частини та приладдя», 

«Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя». 

Загалом в групах понад 50 підгруп і усього понад 300 позицій товарів.   
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Окрім того, постановою внесено зміни до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або 

гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою КМУ від 

11.04.2002 р. № 506. З цього Порядку виключено додаток 1 "Перелік груп технічно складних побутових 

товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні". 

  

Коли набирають чинності ці зміни 

Постанова №231 набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.  Опублікована 7 квітня в 

"Урядовому кур'єрі" №66/2017.  

 

 
 

12) Винагорода за цивільно-правовим договором менша за мінімальну зарплату: що з ЄСВ? 
 
Податківці розглянули питання щодо сплати ЄСВ з доходу у вигляді винагороди за договором 
цивільно-правового характеру, який не перевищує розміру мінімальної зарплати 
 
ДФСУ у листі від 03.03.2017 р. № 4496/6/99-95-42-02-15 зазначила: якщо працівник виконує роботу 
(надає послуги) відповідно до цивільно-правового договору за основним місцем роботи, то до бази 
нарахування ЄСВ за звітний місяць включається як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди. Якщо 
база нарахування ЄСВ буде меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то єдиний соцвнесок 
розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки єдиного внеску у розмірі 22%. 
Водночас не за основним місцем роботи вимоги частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ щодо 
нарахування єдиного внеску на дохід у вигляді винагороди за договором цивільно-правового характеру, 
який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не 
застосовуються. ЄСВ нараховується виходячи з розміру 22% на фактично нараховану винагороду за 
договором ЦПХ незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування. 
 
Коментар 
1) Якщо фізособа виконує роботи (надає послуги) за договором ЦПХ не за основним місцем її роботи, 
ЄСВ нараховується на винагороду за договором ЦПХ, незалежно від суми такої винагороди. У цьому 
випадку вимога щодо нарахування ЄСВ не менше мінімального розміру не застосовується. 
Приклад: У такому разі при нарахуванні винагороди у розмірі 500 грн ЄСВ дорівнюватиме: 500 грн × 22% 
= 110,00 грн. 
 
2) Якщо працівник виконує роботу (надає послуги) за договором ЦПХ за основним місцем роботи, до 
загальної бази нарахування ЄСВ за місяць включається як зарплата (дохід), так і сума винагороди за 
ЦПД, і тільки потім здійснюється порівняння із сумою мінімальної зарплати за місяць. 
Приклад: За лютий 2017 року нараховано винагороду за договором ЦПХ у розмірі 500 грн та 
заробітну плату основному працівнику, який працює на 0,5 ставки, у сумі 2600 грн. Загальний дохід у 
сумі 3100 грн (2600 + 500 грн) менше мінімальної заробітної плати, тому нарахований ЄСВ буде на рівні 
мінімального страхового внеску: ((2600 + 500 грн) × 22% + (3200 - (2600 + 500 грн) × 22%)) = 704 грн. 
 
 

 
 

13) Щорічна відпустка з першого числа місяця: правила оплати та нарахування відпусткових 
 
Як нарахувати та виплатити відпусткові, якщо щорічна відпустка починається з першого числа 
місяця. На це питання фахівці Мінсоцполітики відповіли у своєму листі від 06.02.2017 р. №272/0/101-
17/282 
 

Як відомо, згідно зі ст. 115 КЗпП, заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки (так звані 
«відпусткові») виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. Тож виходить, що у разі 
початку відпустки з першого числа місяця відпусткові, як правило, виплачуються працівникові в останні 
дні попереднього місяця.  
Як у такому разі їх розрахувати без даних за останній місяць розрахункового періоду? Адже 
зарплату за цей місяць ще не нараховано. 
Щоб відповісти на це питання фахівці Мінсоцполітики у листі  від 06.02.2017 р. №272/0/101-
17/282 проаналізували правила розрахунку відпусткових за Порядком №100. 
Згідно з абзацом першим п. 2 Порядку №100 обчислення середньої заробітної плати для оплати часу 
відпусток провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують 
місяцю надання відпустки. 
Пунктом 7 Порядку №100 встановлено, що нарахування виплат за час відпусток провадиться шляхом 
ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість 
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календарних днів року за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством. 
Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки. 
Але окремого порядку розрахунку відпусткових, які починаються з першого числа місяця, 
Порядком № 100 не встановлено. Тому бухгалтеру потрібно розраховувати відпусткові за загальними 
правилами.  
  
Фахівці Мінсоцполітики на підставі вищенаведених правил та особливостей надали поради, як бути у 
такому випадку:  
1. на момент, коли відпусткові мають бути виплачені, їх розрахунок здійснюється без даних про доходи 

працівника за останній місяць розрахункового періоду; 
2. після проведення нарахування усіх виплат працівнику за такий останній місяць розрахункового 

періоду, роботодавці можуть здійснити перерахунок середньої заробітної плати із урахуванням цих 
нарахованих сум. 

  
Для розрахунку відпусткових для працівників-"відрядників" фахівці Мінсоцполітики надали окрему 
пораду. На їхню думку, у такому разі розрахунки можуть проводитися з урахуванням останнього абзацу п. 
2 Порядку №100. Ним передбачено: коли відсутні оперативні дані для розрахунку заробітку за останній 
місяць розрахункового періоду для працівників з відрядною оплатою праці, цей місяць може 
замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому періоду.  
Тобто для розрахунку відпусткових працівникам-"відрядникам" роботодавець може в цьому разі змінити 
розрахунковий період з 12 календарних місяців до місяця, в якому починається відпустка, на 12 
календарних місяців до місяця, у якому потрібно виплатити відпусткові. Але для працівників з іншою 
системою оплатою праці такий метод застосовувати не можна.  

***** 
Альтернативна точка зору була наведена у роз’ясненні від Держпраці: виплатити відпусткові не в строки, 
встановлені ст. 115 КЗпП, а після того, коли буде відома нарахована зарплата за останній місяць 
розрахункового періоду. Але для цього потрібна окрема угода мiж працiвником i роботодавцем.  
Одразу зазначимо, що роботодавець, який застосовує таке роз’яснення Держпраці, порушує 
законодавство з праці. Звісно, можна при перевірці посилатися на це роз’яснення, але, оскільки воно 
юридичної сили немає, від штрафів та інших видів відповідальності воно роботодавця не врятує.  

***** 
Насамкінець нагадаємо про відповідальність за несвоєчасну виплату відпусткових, а також за їх 
неправильний розрахунок.  
Порушення законодавства з праці тягне за собою цілих п`ять видів відповідальності. 
Зокрема, згідно зі ст. 265 КЗпП при перевірках Держпраці за порушення встановлених строків 
відпусткових більш як на один місяць або при виплаті їх не в повному обсязі на роботодавця буде 
накладено штраф у розмірі три мінімальні зарплати на момент виявлення порушення (у 2017 році –
 9600 грн).  
А от нарахування відпусткових у розмірі меншому, ніж передбачено за правилами Порядку № 100 
та Закону про відпустки, призведе при перевірці Держпраці до застосування штрафу за недотримання 
мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у 10 мінімальних зарплат на момент виявлення 
порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2017 році - 32000 грн). 
 
 

 
 

14) Одночасна праця за трудовим та цивільно-правовим договором: оплата та 
оподаткування 

 
Розглянемо, який порядок нарахування зарплати та винагороди за договором ЦПХ одному працівнику. 
Як у такому випадку потрібно виконати вимогу щодо нарахування зарплати не нижче від мінімальної? 
Що з ЄСВ? 
 

Нарахування зарплати та винагороди за договором ЦПХ 
Мінсоцполітики у листі від 17.02.2017 р. № 3223/0/2-17/28 зазначило, що є зарплатою у межах чинного 
трудового законодавства.  
Згідно зі ст. 1 Закону про оплату праці заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у 
грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 
роботу. А мінімальна заробітна плата є державною гарантією для працівників, які виконують роботу на 
умовах трудового договору. 
Тож для виконання вимоги щодо нарахування зарплати не нижче від мінімальної слід брати до 
уваги тільки нараховану суму зарплати. При цьому потрібно врахувати, що частиною другою ст. 3-1 
Закону про оплату праці визначено вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні 
розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це — доплати за роботу в 
несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, 
роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Детальніше про них ми писали у 
новинах тут, тут і тут. 



Розмір винагороди визначається у договорі ЦПХ на виконання певних робіт. Оскільки цей договір є 
цивільно-правовим, то його положення, зокрема і щодо оплати за виконання таких робіт, не регулюються 
трудовим законодавством. Саме тому розмір винагороди встановлюється за домовленістю сторін 
договору і не контролюється державою, мінімальних державних гарантій в цьому випадку у працівника 
немає.  
Тож ці два види доходів працівника – зарплата та винагорода за договором ЦПХ — нараховуються 
паралельно і не впливають на розмір одне одного. 
При виконанні працівником місячної норми праці йому мають нарахувати заробітну плату не нижче від 
розміру мінімальної заробітної плати (у 2017 році – 3200). Це нарахування буде відбуватися двома 
шляхами.  
Якщо нарахована зарплата за місяць без врахування виплат, які виключаються із розрахунку для 
виконання гарантії, становить 3200 грн та більше, то доплата не проводиться. Якщо така нарахована 
зарплата становить менше 3200 грн, то доплата до 3200 має проводитися. І винагорода за договором 
ЦПХ при цьому до уваги не береться.  
  
Приклад 1. За березень 2017 року нараховано винагороду за договором ЦПХ у розмірі 500 грн та 
заробітну плату основному працівнику за цілий місяць у сумі 1600 грн. 
Оскільки зарплата за повністю відпрацьований місяць менша ніж 3200 грн, то підприємство має 
нарахувати доплату до мінімальної зарплати у розмірі 1600 грн (3200 - 1600). Окремо йому буде 
нарахована винагорода за договором ЦПХ у розмірі 500 грн.  
  

Місячна норма праці 
У коментованому листі фахівці Мінсоцополітики також розповіли про порядок встановлення місячної 
норми праці.  
Наразі відповідно до ст. 85 КЗпП для нормування праці працівників застосовуються норми виробітку, 
норми часу, норми обслуговування і норми чисельності, які мають установлюватись для працівників 
відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці. Також згідно зі ст. 7 
Закону "Про колективні договори і угоди" у колективному договорі встановлюються, зокрема, норми 
праці.  
Тобто місячна норма праці для кожного працівника може бути різною, але вона повинна бути 
затверджена (колективним або трудовим договором).  
Нагадуємо, що, відповідно до ст. 50 КЗпП, нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 
40 годин на тиждень. Але підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть 
встановлювати меншу норму тривалості робочого часу.  
При цьому розрізняються скорочена норма робочого часу і неповний робочий час. Обидва види 
передбачають встановлення певним працівникам меншої, ніж нормальна, кількості робочих годин. Але: 
- скорочений робочий час регулюється ст. 51 КЗпП, є обов’язковим для деяких категорій працівників і 
головне — працівник має право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу; 
- неповний робочий час регулюється ст. 56 КЗпП, встановлюється тільки за угодою між працівником та 
роботодавцем, і оплата праці в такому разі провадиться пропорційно до відпрацьованого часу або 
залежно від виробітку. При цьому і мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної 
норми праці. 
Обов’язково визначається норма праці і при відрядній системі оплати праці. Про це читайте тут>> 
  

Нарахування ЄСВ 
Ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ встановлено порядок нарахування ЄСВ, якщо база нарахування єдиного 
внеску менша за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано 
дохід. У такому разі сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22%). Таким чином, у 
2017 році роботодавець повинен сплачувати за своїх працівників мінімальний страховий внесок у розмірі 
704 грн.  Але є й виключення.  
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи 
ставка ЄСВ, встановлена цією частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від 
її розміру. Дивіться з цього приводу консультацію ДФС.  
Крім цього, відповідно до частини 13 ст. 8 Закону про ЄСВ, для підприємств, установ і організацій, в яких 
працюють інваліди, ЄСВ нараховується у розмірі 8,41% на суми нарахованої кожній застрахованій особі 
заробітної плати для працюючих інвалідів. Отже, в  цьому разі базою для нарахування ЄСВ буде вже не 
мінімальний розмір зарплати, а фактично нарахована працівнику зарплата (в межах максимальної 
величини доходу, на який нараховується ЄСВ)!  
Але ось у разі коли працівнику нараховують за один і той самий місяць і зарплату, і винагороду за 
договором ЦПХ, зазначені вище правила, на думку податківців, слід виконувати по-різному.  
До загальної бази нарахування ЄСВ за місяць включається як зарплата (дохід), так і сума винагороди за 
договором ЦПХ.  
Але у працівника-сумісника або працівника-інваліда, який працює в юрособи, базою для нарахування 
ЄСВ є фактично нарахований дохід (в межах максимальної величини доходу, на який нараховується 
ЄСВ). 
А ось для працівника, який працює за основним місцем роботи (і не є інвалідом, що працює у юрособи), 
зазначену загальну базу нарахування ЄСВ (зарплата + винагорода за договором ЦПХ) слід порівняти з 



сумою мінімальної зарплати за місяць. І в разі якщо така загальна база нарахування ЄСВ буде меншою 
за мінімальну зарплату, ЄСВ слід буде нараховувати у розмірі мінімального страхового внеску! Зверніть 
увагу: це правило не працює, якщо працівника було прийнято на роботу або звільнено в середині місяця.  
  
Приклад 2. За березень 2017 року нараховано винагороду за договором ЦПХ у розмірі 500 грн та 
заробітну плату основному працівнику, який перебував у трудових відносинах із роботодавцем цілий 
місяць на 0,5 ставки, у сумі 1600 грн.  
Загальний дохід у сумі 2100 грн (1600 + 500) є меншим за мінімальну зарплату, тому нарахований ЄСВ 
буде на рівні мінімального страхового внеску: 704 грн (3200 х 22%).  
  
Приклад 3. За березень 2017 року нараховано винагороду за договором ЦПХ у розмірі 500 грн та 
заробітну плату основному працівнику, який перебував у трудових відносинах із роботодавцем цілий 
місяць, у сумі 1600 грн. 
Оскільки зарплата за повністю відпрацьований місяць менше 3200, то підприємство має нарахувати 
доплату до мінімальної зарплати у розмірі 1600 грн (3200 - 1600).  
Загальний дохід працівника 3700 (1600 + 1600 + 500) більший ніж 3200 грн, тому ЄСВ потрібно 
нарахувати на фактично нарахований дохід. Сума нарахування ЄСВ становить 814,00 грн (3700 х 22%). 
  
Наслідки зловживання договорами ЦПХ 
Договір ЦПХ передбачає менший ступінь відповідальності роботодавця перед працівником та державою, 
працівник має за ним набагато менше гарантій, зокрема, встановлених державою. І що важливо, розмір 
оплати праці за договором ЦПХ державою не контролюється. А це дає можливість роботодавцям суттєво 
зекономити не тільки на витратах з оплати праці, а й на податках.   
Але про це чудово знають усі органи, які контролюють дотримання роботодавцями мінімального розміру 
оплати праці. І якщо укладений з працівником цивільно-правовий договір матиме ознаки, які притаманні 
трудовому договору, відносини із таким працівником будуть визнані трудовими. Наприклад, якщо 
працівник буде виконувати один тип роботи за договором ЦПХ щомісячно, то є ризик, що при перевірках 
Держпраці такі відносини будуть розглядатися як трудові. З усіма наслідками, зокрема, і щодо оплати 
праці такого працівника (за якою на сьогодні немає строків давності, а є суттєві штрафи на користь 
держави).  
Крім цього, з огляду на ст. 265 КЗпП, така ситуація може розглядатися як фактичний допуск працівника 
до роботи без оформлення трудового договору (контракту). А це є порушенням, яке  тягне за собою не 
тільки сторнування суми винагороди та донарахування зарплати та податків і ЄСВ, але й накладання 
штрафу у розмірі 30 мінзарплат (у 2017 році – 96 000 грн).  
 
 

 
 

15) Внесено зміни до порядку проведення зустрічних звірок 
 
Зміни стосуються механізму проведення зустрічних звірок, оформлення їх результатів, порядку 
направлення запитів та довідок про результати зустрічних звірок суб'єктам господарювання 
Уряд постановою від 29.03.2017 р. № 193 вніс зміни до Порядку проведення контролюючими органами 
зустрічних звірок, зокрема, щодо механізму проведення зустрічних звірок, оформлення їх результатів, 
порядку направлення запитів та довідок про результати зустрічних звірок суб'єктам господарювання. 
Прийнятим рішенням цей Порядок приведено у відповідність до Податкового кодексу. 
Зокрема, у Порядку уточнено, що зустрічна звірка полягає у зіставленні даних, отриманих від платників 
податків та інших суб’єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження 
господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і 
якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в 
обліку платника податків. 
Зустрічні звірки проводяться з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв’язку з 
проведенням перевірок платників податків. 
У разі необхідності проведення зустрічної звірки контролюючий орган (ініціатор) надсилає 
контролюючому органу (виконавцю), до компетенції якого віднесено реалізацію повноважень щодо 
здійснення податкового контролю стосовно суб’єкта господарювання, запит про проведення зустрічної 
звірки для підтвердження даних, отриманих від платника податків та інших суб’єктів інформаційних 
відносин. 
Зустрічна звірка може бути проведена контролюючим органом (ініціатором) самостійно, якщо здійснення 
податкового контролю щодо цього суб’єкта господарювання віднесено до його компетенції. 
За результатами проведеної зустрічної звірки складається довідка у двох примірниках, яка 
підписується суб’єктом господарювання або його законним представником і посадовими особами 
контролюючого органу, які її проводили, та реєструється у контролюючому органі. Один примірник 
довідки у 10-денний строк вручається особисто суб’єкту господарювання або його представнику під 
підпис або надсилається у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ. 



 
 

 

16) Мінфін підкоригував порядок формування плану-графіка документальних 
планових перевірок 

 

Зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок 

платників податків затверджено наказом Мінфіну від 27.02.2017 р. №294. 

 

Нагадаємо, що Порядок розроблений з метою забезпечення єдиного підходу до формування 

щоквартального плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків 

  

Загальні положення 

У Порядку тепер прописано, що річний план-графік складається, починаючи з 2018 року. 

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-

сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 

грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. 

Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування територіальними органами ДФС. 

Окрім того, зазначено, що проекти річних планів-графіків складаються територіальними органами 

ДФС не пізніше 1 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні 

планові перевірки. При цьому річні плани-графіки не потребують узгодження з органами державного 

фінансового контролю. 

  

Порядок відбору до плану-графіка платників податків - юросіб, фінустанов, постійних 

представництв та представництв нерезидентів 

При формуванні річного плану-графіка на наступний рік враховуватимуться показники за результатами 

діяльності платника податків за 9 місяців поточного року. Якщо податковим (звітним) періодом для 

податку на прибуток платника податків є календарний рік, то при плануванні враховуватимуться 

показники за попередній рік. 

При включенні підприємств до плану-графіка (коригування плану-графіка) територіальним органам ДФС 

необхідно буде встановити наявність структурних підрозділів, дочірніх підприємств, що входять до 

інфраструктури платників податків - головних підприємств, та направити їх переліки не пізніше 15 числа 

останнього місяця поточного кварталу,  а для річного плану-графіка - до 25 листопада року, що 

передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки, до відповідних 

територіальних органів ДФС, на обліку в яких знаходяться вказані підрозділи, для організації контрольно-

перевірочних заходів, у тому числі шляхом включення їх до плану-графіка (коригування плану-графіка) у 

періоди, на які заплановані перевірки головних підприємств. 

  

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в "Офіційному віснику 

України" № 30 (14.04.2017). 

 



 

17) Перевірка не проводилась більше 1095 днів: скільки часу зберігати документи? 
 
Які терміни передбачені для зберігання документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і 
зборів суб'єктом господарювання, у тому числі, якщо перевірка контролюючим органом не 
проводилась більше 1095 днів? Роз'яснює ДФСУ, коментує редакція 
 
У ЗІР, підкатегорія 135.01, податківці зазначили: документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і 
зборів, повинні зберігатися 3 роки (2555 днів для документів та інформації, необхідної для здійснення 
податкового контролю за трансфертним ціноутворенням). 
Після закінчення строків зберігання документів суб’єкт господарювання в установленому 
законодавством порядку передає їх до архіву. 
Водночас, якщо зазначені вище документи пов’язані з предметом перевірки, проведенням процедури 
адміністративного оскарження прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення або 
судового розгляду, то такі документи повинні зберігатися до закінчення перевірки та передбаченого 
законом строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або вирішення справи судом, але не 
менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності. 

  
Коментар 
Крім ПКУ, який встановлює строки зберігання документів та інформації, необхідної для здійснення 
податкового контролю, в Україні є низка нормативних актів, які регулюють питання зберігання, знищення і 
передачі таких документів до Національного архівного фонду.  
Так, відповідно до ст. 32 Закону №3814, підприємства, установи й організації, що грунтуються на 
приватній формі власності, об'єднання громадян та релігійні організації зобов'язані забезпечити 
збереження документів, що накопичилися за час їхньої діяльності, до проведення експертизи їхньої 
цінності у порядку, встановленому цим Законом.  
Відповідно до Порядку №1004, експертизу цінності документів проводять експертні та експертно-
перевірні комісії за участю власника документів або уповноваженої ним особи. 
Основним нормативним актом, призначеним для використання всіма організаціями під час відбору на 
зберігання та для знищення типових документів, є Перелік №578/5. Цей документ встановлює строки 
зберігання документів, залежно від їх типу. 
  
Формально знищувати документи без проведення експертизи та отримання відповідного 
висновку платник податків не має права. Але на практиці за недотримання термінів зберігання 
бухгалтерських документів передбачено лише адмінвідповідальність: від 136 до 255 грн. 
   
Як випливає з аналізу наведених норм чинного законодавства, строк зберігання документів має бути не 
менший ніж 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені 
документи, а у разі її неподання — з передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності (як 
це передбачено ПКУ). Після закінчення цих строків підприємство не нестиме передбаченої ПКУ 
відповідальності за незабезпечення збереження документів і, з огляду на закінчення строків давності, 
йому не може бути визначено податкове зобов'язання контролюючим органом.  
Знищувати документи без проведення експертизи та отримання відповідного висновку платник податків 
не має права. При цьому часто поруч зі строками зберігання документів у Переліку № 578/5 наводиться 
зауваження: «За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань 
дотримання податкового законодавства, а для органів виконавчої влади, державних фондів, 
бюджетних організацій, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, підприємств і 
організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували 
державне чи комунальне майно, — ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби 
за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), 
порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах — зберігаються до 
ухвалення остаточного рішення».  Тому, як зазначається у листі Державної архівної служби України від 
03.07.2013 р. №01.2/2629, знищення неревізірованних (неперевірених) фінансових та бухгалтерських 
документів не допускається.  
Але на практиці за недотримання термінів зберігання бухгалтерських документів ст. 164-2 
КУпАП передбачено лише адмінвідповідальність (від 136 грн до 255 грн). І наразі ці штрафи можуть 
застосовувати лише органи держфінконтролю (ст. 234-1 КУпАП).  
Отже, якщо порядок зберігання та знищення документів, встановлений Мін'юстом, порушується, але 
податкова перевірка періоду, у якому вони використовувалися, пройшла або минули строки зберігання 
документів, встановлені ПКУ, податківці покарати платника податку не зможуть.  
Так само не зможуть податківці і донарахувати податкове зобов’язання в разі, якщо за певним звітним 
періодом (в тому числі за платником податку, якого вони не перевіряли) минули строки давності, 
встановлені ст. 102 ПКУ: пізніше закінчення 1095 дня (або 2555 дня у разі проведення перевірки 
контрольованої операції), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, 
звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, та/або граничного строку сплати 
грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була 
надана пізніше, — за днем її фактичного подання.   



Адже, як наголошує п. 102.1 ПКУ, якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає 
суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання (в 
тому числі від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не 
підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку. 
 
 

 
 

18) ДФС про штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків 
коригування 

 
У новому листі ДФСУ розглянула питання застосування штрафних санкцій на підставі п. 120-1.2 ПКУ 
за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН 
 
Нагадаємо, що з 01.01.2017 року реєстрація податкових накладних (ПН) та/або розрахунків 
коригування (РК) у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: 
• для ПН/РК, складених з 1 до 15 к.д. (включно) календарного місяця, — до останнього дня (включно) 
календарного місяця, в якому вони складені; 
• для ПН/РК, складених з 16 по останній к.д. (включно) календарного місяця, — до 15 календарного дня 
(включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. 
Згідно з останнім абзацом нової редакції п. 120-1.1 ПКУ, у разі реєстрації ПН та/або РК до початку 
проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог щодо своєчасності реєстрації таких 
документів в ЄРПН, штрафні санкції, передбачені п. 120-1.2 ПКУ цієї статті, не застосовуються.  
А от відсутність реєстрації протягом граничного строку ПН та РК в ЄРПН (крім ПН, що не  надається 
отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від 
оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому 
повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу,  вже  тягне за 
собою накладення штрафу. За п. 120-1.2 ПКУ його розмір становить 50% суми ПЗ з ПДВ, зазначеної у 
такій ПН/РК, або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку 
операцію не складено. 
Відсутність реєстрації в ЄРПН ПН/РК після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання 
платником податку податкового повідомлення-рішення, тягне за собою накладення на платника податку 
штрафу 50% суми ПЗ з ПДВ, зазначеної у такій ПН/РК або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з 
постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не складено. 
У разі зупинення реєстрації ПН згідно з п. 201.16 ПКУ штрафні санкції, передбачені вказаним пунктом, не 
застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття відповідного рішення щодо 
відновлення реєстрації таких податкових накладних згідно з пп. 201.16.4 ПКУ.  
  
Позиція ДФСУ 
І ось нарешті у листі від 03.03.2017 р. № 709/4/99-99-15-03-02-15 ДФСУ зазначила свою позицію щодо 
застосування штрафних санкцій на підставі п. 120-1.2 ПКУ за несвоєчасну реєстрацію податкових 
накладних/розрахунків коригування в ЄРПН. 
Зокрема, роз'яснено, що за порушення термінів або відсутність реєстрації ПН в ЄРПН штрафні санкції, 
визначені ПКУ, не застосовуються виключно до податкових накладних, що не надаються 
отримувачу (покупцю) та складені на постачання товарів/послуг для операцій, які: 

 звільнені від оподаткування; 

 оподатковуються за нульовою ставкою. 
Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з 
постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, реєструються в ЄРПН. 
Статтею 195 ПКУ визначено перелік операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, а 
перелік операцій, звільнених від оподаткування, - статтею 197 ПКУ та підрозділом 2 розділу XX ПКУ. 
Враховуючи зазначене, штрафні санкції, визначені п. 120-1.1 та п. 120-1.2 ПКУ, не застосовуються до 
платників податку за порушення ними граничного строку реєстрації/відсутності реєстрації в ЄРПН 
податкових накладних: 

 що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які 
звільнені від оподаткування, та/або 

 що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які 
оподатковуються за нульовою ставкою. 

Окрім того, п. 198.5 ПКУ встановлено обов’язок платника податку нарахувати податкові зобов’язання та 
скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, 
встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, 
необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 
липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до 
складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх 
використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях. 
Таким чином, у разі порушення платником податку термінів реєстрації/відсутності реєстрації в ЄРПН 
податкових накладних, складених при визначенні ПЗ з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ, до такого 
платника податку застосовуються штрафні санкції, визначені п. 120-1.1 або 120-1.2 ПКУ. 



  
Коментар 
При усному консультуванні податківці зазначали, що штрафи, як й раніше, не поширюються на ПН та РК 
до них, що не надаються отримувачу (покупцю) незалежно від виду операцій.   
Але це перше письмове роз'яснення від ДФС з приводу застосування штрафів за несвоєчасну реєстрації 
ПН та РК в рамках чинного податкового законодавства. Воно містить протилежну думку, ніж усні 
консультації. 
Тож, грунтуючись на цьому письмовому роз'ясненні, податківці почнуть надсилати повідомлення-рішення 
про стягнення штрафів за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН також за ПН, що не надаються отримувачу 
(покупцю), але складені на постачання товарів/послуг для інших операцій, ніж які звільнені від 
оподаткування та оподатковуються за нульовою ставкою. 
Зазначимо, що штрафи податківці зможуть застосовувати й на ПН, які датовані з 01.01.2017 до поточної 
дати, адже на камеральні перевірки щодо своєчасної реєстрації в ЄРПН ПН та РК відповідно до п. 76.3 
ПКУ не поширюється строк проведення у 30 к.д. Такі камеральні перевірки проводиться з урахуванням 
строків давності, визначених статтею 102 ПКУ (тобто 1095 к. д. з граничного дня для реєстрації в ЄРПН 
відповідних ПН або РК). 

 
 
 
 
 

 


