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1) З 30 січня змінено рахунки для сплати деяких податків 
 

Податківці повідомили, про зміну рахунків за деякими платежами 

23 січня ДФС у Чернігівській області першою повідомила про зміну з 30.01.2017 року рахунків з 

наступних платежів: 

 14020800 Акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) 

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів); 

 14021900 Акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) 

Пальне; 

 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

За іншими платежами рахунки залишаються без змін. 

Згодом про зміну рахунків з 30 січня 2017 р. також повідомили: 

 ДФС у м. Києві>> 

 ДФС у Волинській області>> 

 ДФС у Дніпропетровській області>> 

 ДФС у Донецькій області>> 

 ДФС у Житомирській області>>> 

 ДФС у Закарпатській області>> 

 ДФС у Запорізькій області>>> 

 ДФС в Івано-Франківській області>>> 

 ДФС у Київській області>> 

 ДФС у Луганській області>> 

 ДФС у Одеській області >> 

 ДФС у Полтавській області>> 

 ДФС у Рівненській області>> 

 ДФС у Сумській області >> 

 ДФС у Тернопільській області >> 

 ДФС у Херсонській області>> 

 

Інші області поки що не надали такої інформації. Для уточнення цієї інформації рекомендуємо 

звертатись безпосередньо до територіальних ДФС. 

 

 

2) Індексація заробітної плати у січні та лютому 2017 року 
 

Фахівці Мінсоцполітики роз'яснили нюанси індексації зарплати у січні та лютому 2017 року 

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про 

індексацію та Порядком № 1078. 

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (ІСЦ) 

перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %. 

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого 

для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, 

індексації не підлягає. 

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 

1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не 

проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі 

складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. 

http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/283386.html
http://vl.sfs.gov.ua/anonsi-ark/15103.html
http://dp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/283398.html
http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/283354.html
http://zt.sfs.gov.ua/anonsi-ark/15147.html
http://zak.sfs.gov.ua/anonsi-ark/15142.html
http://zp.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://if.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://kyivobl.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://lg.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/283533.html
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/283004.html
http://poltava.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://rv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://sumy.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/283359.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/282782.html
http://kherson.sfs.gov.ua/anonsi-ark/15146.html


Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для 

проведення подальшої індексації. 

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент 

підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної 

плати. 

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення 

заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у 

колективних договорах, але не нижче норм, передбачених Законом про індексацію та Порядком 

№ 1078. 

За даними Держстату України ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для 

проведення індексації, наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

 Місяць   

  2015 р. 

Січень 103,1 

Лютий 105,3 

Березень 110,8 

Квітень 114,0 

Травень 102,2 

Червень 100,4 

Липень 99,0 

Серпень 99,2 

Вересень 102,3 

Жовтень 98,7 

Листопад 102,0 

Грудень 100,7 

  2016 р. 

Січень 100,9 

Лютий 99,6 

Березень 101,0 

Квітень 103,5 

Травень 100,1 

Червень 99,8 

Липень 99,9 

Серпень 99,7 

Вересень 101,8 

Жовтень 102,8 

Листопад 101,8 

Грудень 100,9 

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину 

приросту ІСЦ для проведення індексації у січні та лютому 2017 р. наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Базові місяці  
при обчисленні ІСЦ  
для проведення 
індексації  
(місяці підвищення 
тарифних  
ставок (окладів)) 

Величина приросту ІСЦ  
для проведення  
індексації у 2017 р., %: 

у січні у лютому 

У 2015 р. 

Грудень 9,4 9,4 

У 2016 р. 

Січень 8,4 8,4 

Лютий 8,8 8,8 

Березнь 7,7 7,7 



Квітень 4,1 4,1 

Травень 4,0 4,0 

Червень 4,2 4,2 

Липень 4,3 4,3 

Серпень 4,7 4,7 

Вересень 4,7 4,7 

Жовтень — — 

Листопад — — 

Грудень — — 

У 2017 р.     

Січень     

Приклад обчислення суми індексації 

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2016 р. (базовий місяць), і 

до січня 2017 р. заробітна плата не збільшувалась. 

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у січні 2017 

р. у такому випадку становить 8,4 %. 

Розрахунок ІСЦ: 

8,4 % = 1,041 × 1,041 × 100 – 100, 

де 

1,041 — ІСЦ за лютий — квітень 2016 р. (0,996 × 1,010 × 1,035), 

1,041 — ІСЦ за травень — жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028). 

ІСЦ за листопад — грудень 2016 р. становив 102,7 % (1,018 × 1,009 × 100), тобто не перевищив 

поріг індексації (103 %), тому у лютому 2017 р. проведення індексації зберігається на величину 

приросту ІСЦ — 8,4 %. 

Заробітна плата за січень 2017 р. становитиме 5 000 грн. 

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб (у січні — лютому 2017 р. — 1 600 грн). 

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у січні 2017 р., якщо підвищення 

тарифних ставок (окладів) було у січні 2016 р., становить 8,4 %. 

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, 

на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100. 

Сума індексації доходу дорівнює 134,40 грн (1 600 × 8,4 : 100). 

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5 134,40 грн. (5 000 + 134,40). 

 

 
 

3) Заповнення податкових накладних з 1 січня 2017 року: консультує ДФС 
 
ДФСУ у листі від 20.01.2017 р. №1312/7/99-99-15-03-02-17 роз’яснила деякі особливості 
складання податкових накладних та розрахунків коригування у 2017 році. 
  

Коди УКТЗЕД та послуг у чинній формі податкової накладної 
Код УКТ ЗЕД 
До внесення відповідних змін до форми податкової накладної (далі – ПН) та порядку її 
заповнення при складанні податкової накладної код товару згідно з УКТ ЗЕД слід зазначати в 
графі 3 табличної частини податкової накладної. 
Тобто при здійсненні платниками починаючи з 1 січня 2017 року операцій з постачання товарів 
у податковій накладній 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). При цьому 
код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на всіх етапах постачання товарів від виробника чи 
імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого 
товару (до 1 січня 2017 року чи після цієї дати). 
 
Код послуг 



Податківці у листі зазначили, що чинна форма ПН не містить окремого поля для відображення 
коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Отже, до внесення 
відповідних змін до форми ПН та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код 
послуги тимчасово не зазначається. 
На думку податківців, відсутність коду послуги в ПН, дата складання якої припадає на період з 1 
січня 2017 року до дати набрання чинності відповідних змін до форми податкової накладної, не 
визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної. Хоча окремої 
норми в ПКУ щодо цього немає.  

 
Коди УКТ ЗЕД в розрахунках коригування 

У багатьох платників ПДВ виникає питання щодо проставляння  коду УКТ ЗЕД при складанні РК 
до ПН, складених до 01.01.2017 р.. У листі податківці вважають, що в таких РК треба також 
зазначати УКТ ЗЕД. Але такої норми в ПКУ немає. І які зміни будуть внесені до Порядку №307 
щодо цього, наразі невідомо. 
  

Коли коди УКТ ЗЕД та послуг не зазначаються у ПН 
У цьому самому листі наведено випадки невідображення кодів УКТ ЗЕД та послуг у ПН та РК, а 
саме:  
 складені відповідно до п. 198.5 ПКУ; 
 складені відповідно до п. 199.1 ПКУ. 
  
Чомусь у цьому роз'ясненні не вказано про ПН, які складаються на перевищення бази 
оподаткування над фактичною ціною постачання. В іншому роз'ясненні податківців, наданому у 
журналі «Вісник», про такі ПН було зазначено. 
 

 

4) Помилки при складанні та несвоєчасна реєстрація податкових накладних у 
2017 році: чим це загрожує? 

 

Яка відповідальність передбачена у 2017 році за помилки при складанні податкових 

накладних та розрахунків коригування, а також за порушення їх реєстрації?  

Порушення строку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування 

Завдяки оновленню п.  120-1.1 ПКУ з 01.01.2017 року порушення граничного строку 

реєстрації податкових накладних (далі - ПН) та розрахунків коригування (далі - РК) у ЄРПН 

тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог ст. 192 та ст. 201 

ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі: 

 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. 

І, якщо раніше ці штрафи застосовувалися виключно щодо ПН, які підлягають наданню 

покупцям - платникам ПДВ, та РК до таких ПН, то 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! 

  

Проте, на нашу думку, законодавці мали на увазі відсутність штрафу за три різні випадки 

порушення строків реєстрації ПН та РК, це: 

 ПН та РК, які не надаються покупцю; 

 ПН та РК, які  складені на операції, звільнені від оподаткування ПДВ; 

 ПН та РК, які складені на операції, які оподатковуються нульовою ставкою ПДВ.   



  

За таких умов випадки застосування вищезазначених штрафів, порівняно з минулим роком, не 

зміняться (адже у двох останніх випадках відсутня база для їх застосування).   

Остаточну крапку, як цю норму розуміти, має поставити ДФСУ. Але вона своєї думки з цього 

приводу ще не висловила. Тож щоб не потрапити на штрафи, радимо до появи роз’яснень 

ДФС не зволікати із реєстрацією ПН та РК «які не дають нікому податкового кредиту», крім 

тих, у яких сума ПДВ дорівнює нулю.  

Нагадуємо, що з 01.01.2017 року реєстрація ПН та/або РК у ЄРПН повинна здійснюватися з 

урахуванням граничних строків: 

• для ПН/РК, складених з 1 по 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 абзацем 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. 

Зверніть увагу: і в п. 120-1.1 ПКУ, і в п. 120-1.2 ПКУ зазначається, що штрафні санкції не 

застосовуються на період зупинення реєстрації ПН/РК до прийняття рішення щодо відновлення 

такої реєстрації згідно з пп. 201.16.4 ПКУ! Хоча на практиці ця норма запрацює, разом із 

процедурою зупинення реєстрації податківцями лише з 01.07.2017 р. 

  

Помилки при складанні податкових накладних 

Пунктом 120-1.3 ПКУ передбачено відповідальність за допущення продавцем товарів/послуг 

помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів ПН, зазначених у п. 201.1 ПКУ, якщо такі 

помилки виявлені податківцями за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця. Таке 

порушення тягне за собою накладення на платника податку - продавця штрафу в розмірі 170 

грн та зобов’язання виправити такі помилки. 

Невиконання податкового повідомлення-рішення з попередженням про необхідність 

виправлення платником податків-продавцем допущених помилок протягом 10 календарних 

днів, наступних за днем його отримання, тягне за собою накладення на такого платника 

ПДВ штрафу в розмірі: 

• 10% суми ПДВ, зазначеної в такій ПН, - у разі невиправлення помилок протягом 15 к.д.; 

• 20 % суми ПДВ - від 16 до 30 к.д.; 

• 30 % суми ПДВ - від 31 до 60 к.д.; 

• 40 % суми ПДВ - від 61 до 90 к.д. 

• 50 % суми ПДВ - від 91 до 120 к.д.; 



• 60 % суми ПДВ - від 121 до 150 к.д.; 

• 70 в% суми ПДВ - від 151 до 180 к.д.; 

• 100 % суми ПДВ - після спливу 181 к.д. 

Негативні наслідки будуть і у покупця, який має підтвердити право на ПК з ПДВ такою 

податковою накладною.  

До липня 2017 року податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених п. 201.1 

ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її 

зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є 

підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.  

А з 01.07.2017 р. цю норму п. 201.10 ПКУ замінять на іншу, яка, на нашу думку, є менш 

зрозумілою і потребує додаткового роз’яснення податківців: помилки в реквізитах, визначених 

п. 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену 

операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових 

зобов’язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у 

електронному вигляді.  

Втім, в обох випадках законодавці зробили виключення для помилки в коді товару згідно із 

УКТ ЗЕД. А отже, ПН із такою помилкою протягом усього 2017 року не можуть бути 

підтвердженням права на ПК з ПДВ. Це, враховуючи, що з 01.01.2017 р. постачання всіх товарів 

платником ПДВ призводить до обов’язку вказувати коди УКТ ЗЕД, вимагає дуже ретельної 

перевірки правильності зазначення таких кодів в ПН, і в разі потреби, термінового виправлення 

такої помилки (зокрема, і шляхом змушення постачальника її виправити через скаргу, подану на 

нього покупцем за п. 201.10 ПКУ).  

Зверніть увагу! Пункт 35-1 підрозд. ІІ розд. ХХ ПКУ встановлено, що до 31 грудня 2017 року 

не застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 120-1.3 ПКУ, за помилки, допущені в ПН 

під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним 

класифікатором продукції та послуг. 

 

 

5) Змінено законодавчі правила щодо подання податкової звітності 
 

ДФС коротко розповіла, як саме з 1 січня 2017 року змінено законодавчі правила щодо 
подання податкової звітності (зокрема, у якому випадку можуть не прийняти електронну 
звітність) 
 
Як зазначила ДФС, згідно з новими редакціями п. 49.3 та п. 49.4 Податкового кодексу, 
податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено 
ПКУ, в один із таких способів: 
 особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 
 надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 
  засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо 
електронного документообігу та електронного цифрового підпису. 
  
Єдиною підставою для відмови у прийнятті податкової декларації засобами 
електронного зв'язку в електронній формі є недійсність електронного цифрового 
підпису такого платника податків, у тому числі у зв'язку із закінченням строку дії 
сертифіката відкритого ключа, за умови що така податкова декларація відповідає всім 
вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної 
обробки. 
  
Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові 
декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо 
електронного документообігу та електронного цифрового підпису. 
Податкова звітність з ПДВ подається в електронній формі контролюючому органу всіма 
платниками цього податку з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та 
електронного цифрового підпису. 



У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених 
законом, платник податків має право до складення нового договору подавати податкову 
звітність особисто або поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. 
Змінами впроваджено заборону контролюючим органам в односторонньому порядку розривати 
договір про визнання електронних документів. 

 
6) Фінзвітність: особливості складання та подання за 2016 рік  
Завдяки оновленому абз. 2 п. 46.2 ПКУ фінзвітність тепер є додатком до декларації з 
податку на прибуток та її невід'ємною частиною. Розглянемо докладніше, як, коли та куди її 
треба подавати 
 
Склад звітності та строки її подання 
Основним документом, що регламентує підготовку фінансової звітності, є НП(С)БО 1. Саме 
його додаток 1 містить усі основні форми фінансової звітності. Додаток 2 до НП(С)БО 1 містить 
аналогічні форми для консолідованої фінансової звітності. Методичні рекомендації щодо 
заповнення форм фінансової звітності затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. 
№433. Також у пригоді стануть Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників 
фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 11.04.2013 р. №476. 
Норми п. 5 Порядку №419 регламентують граничний строк для подання річних фінансових звітів 
— 28 лютого наступного за звітним року. Щодо подання фінзвітності до територіальних органів 
ДФСУ, то вона, як і раніше, подається у строки, передбачені для подання декларації з податку 
на прибуток (абз. 2 п. 5 Порядку №419, п. 46.2 ПКУ). Тобто для більшості підприємств, для яких 
базовим звітним періодом є календарний рік, — протягом 60 календарних днів, наступних за 
останнім календарним днем звітного року, — до 1 березня 2017 р. включно (пп. 49.18.3 ПКУ). 
Усі інші (які подають декларації з податку на прибуток щокварталу) подають фінансову 
звітність, як і декларацію з податку на прибуток, протягом 40 календарних днів, наступних за 
останнім календарним днем IV кварталу, — до 9 лютого 2017 р. (пп. 49.18.2 ПКУ). 
До уваги платників ЄП! 
Пам'ятайте: вимога щодо подання фінзвітності до податкової стосується лише платників 
податку на прибуток. Підприємства — платники єдиного податку не зобов'язані подавати 
фінансову звітність до органів ДФСУ. 
Ще один аспект, який часто спричинює запитання у бухгалтерів, — подання уточненої звітності 
до органів ДФСУ. Алгоритму подання податківцям виправленої (уточненої) фінансової звітності 
вже після граничних строків подання податкової звітності не передбачено. Тобто у разі коли вже 
після звітної дати підприємство має потребу внести певні корективи до вже поданої 
фінзвітності, направляти відкориговану звітність ПКУ не вимагає. 
Зверніть увагу! 
Але є приписи ст. 50 ПКУ, які зазначають: «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 <…>, він зобов'язаний надіслати 
уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання 
уточнюючого розрахунку». 
Тобто тепер у разі коли у фінзвітності буде допущено помилку, слід подати уточнюючу звітність, 
і обов'язково з декларацією з податку на прибуток (навіть якщо в ній показники не змінилися), 
адже основою для подання є все-таки декларація з податку на прибуток, а фінзвітність — її 
невід'ємна частина. 
  
Категорія підприємства визначає форму звітності 
Склад фінансової звітності визначено в ст. 11 Закону про бухоблік. Фінансова звітність 
підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської 
діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного 
законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, 
звіт про власний капітал та примітки до звітів — це так званий повний комплект звітності. 
А от для суб'єктів малого підприємництва, неприбуткових підприємств, установ та організацій і 
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності П(С)БО 25 встановлює скорочену 
за показниками звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати. Причому П(С)БО 25 
передбачає два варіанти форм фінзвітності: фінансовий звіт суб'єкта малого 
підприємництва (форми 1-м, 2-м) та спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого 
підприємництва (форми 1-мс, 2-мс). 
Для того щоб визначити, хто який фінзвіт подає, слід звернутися до норм ст. 55 ГКУ, яка 
встановлює класифікацію підприємств за розмірами залежно від обсягів доходів та кількості 
працюючих (див. таблицю). Юридичні особи, які не відповідають наведеним у таблиці 



критеріям, зобов'язані складати та подавати повний фінансовий звіт за формами, визначеними 
НП(С)БО 1 (форми 1, 2, 3, 4 та примітки до звітності). 

Таблиця 
Форми фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва залежно від критеріїв 

обсягу діяльності 

Форма Вид суб'єкта звітування Критерії обсягу діяльності 

Звіт за 
формою 
1-м, 2-м 

Представництва іноземних суб'єктів 
господарської діяльності Критерії обсягу діяльності не встановлено 

Суб'єкти малого підприємництва — 
юридичні особи, які визнані такими 
відповідно до законодавства (крім 
тих, що складають звіт за ф. 1-мс, 
2-мс) 

Середня кількість працівників за звітний 
період (календарний рік) не перевищує 50 
осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 10 
мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом НБУ (інформація 
може бути отримана на сайті НБУ) 

Звіт за 
формою 
1-мс, 2-мс 

Суб'єкти малого підприємництва — 
юридичні особи, що відповідають 
критеріям мікропідприємництва 

Середня кількість працівників за звітний 
період (календарний рік) не перевищує 10 
осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 2 
мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом НБУ 

Суб'єкти малого підприємництва — 
юридичні особи, які ведуть 
спрощений бухгалтерський облік 
доходів та витрат відповідно до 
податкового законодавства 

Юридичні особи — платники єдиного 
податку, які відповідають критеріям, 
визначеним пп. 3 п. 291.4 ПКУ, — протягом 
календарного року обсяг доходу не 
перевищує 5 млн грн (п. 44.2 ПКУ)* 

* Усі «єдиноподатники» — юрособи 3-ї групи, незалежно від того, чи підпадають вони під 
визначення суб'єкта мікропідприємництва (наприклад, за критерієм кількості 
працюючих), зобов'язані складати саме спрощену фінансову звітність. 

Загальний алгоритм та принципи побудови балансу і звіту про фінансові результати в усіх трьох 
комплектах звітності (звичайний фінзвіт, фінзвіт суб'єкта малого підприємництва, спрощений 
фінзвіт суб'єкта малого підприємництва) принципово не відрізняються. Їх відмінність — лише у 
ступені деталізації. Чим дрібнішим підприємством є суб'єкт звітування, тим меншої деталізації 
вимагає фінзвіт. Тому якщо підприємство має глибшу деталізацію, воно при складанні більш 
спрощеної форми просто укрупнює показники, включаючи їх до відповідних більших статей 
звітності. Наприклад, стаття «запаси» у формі 1-мс включає, зокрема, товари, матеріали та 
готову продукцію. Стаття «основні засоби» форми 1-мс включає не лише основні засоби, а й 
нематеріальні активи. 
  
Тим, хто веде облік за МСФЗ 
Відповідно до ч. 4 ст. 8, ч. 3 ст. 12-1 Закону про бухоблік, підприємство самостійно визначає 
доцільність застосування міжнародних стандартів (крім випадків, коли обов'язковість 
застосування міжнародних стандартів визначена законодавством). 
У разі коли підприємство не зобов'язане подавати фінзвітність за міжнародними стандартами 
згідно із законодавством, як видно з наведеного, воно має право прийняти самостійне рішення 
про складання звітності за МСФЗ. 
Підприємства, які складають звітність за МСФЗ для українських користувачів, складають її за 
тими самими формами, що й інші підприємства (крім приміток). Усі форми, наведені в НП(С)БО 
1, є для них актуальними. Слід лише взяти до уваги, що про факт використання МСФЗ треба 
повідомляти позначками в окремих клітинках. Примітки такі підприємства складають у довільній 
формі. Тобто вони не використовують безпосередньо ані форму 5, ані форму 6, але можуть їх 
використовувати у статусі рекомендацій. 
Пам'ятайте: при складанні звітності за МСФЗ складати звітність за українськими стандартами 
вже не треба (лист Мінфіну від 06.03.2012 р. №31-08410-07-29/5792). 
  
Основні акценти фінзвітності 
Річна фінансова звітність має бути складена на підставі даних річної інвентаризації. Наразі не є 
предметом дискусії, наскільки доцільно її проводити, наскільки трудомістким є цей процес на 
великих підприємствах з активним рухом складських залишків. Це вимога чинного 
законодавства (ст. 10 Закону про бухоблік та п. 12 Порядку №419). Таку фінансову звітність 
складають за підсумками року, на останній день календарного року — 31.12.2016 р. — усі 
показники (як активи, так і зобов'язання) мають бути підтверджені річною 
інвентаризацією. 



Чи можна згортати окремі статті звітності? Найчастіше на практиці підприємства згортають 
розрахунки з дебіторами та кредиторами. Iноді з економічної точки зору це допустимо, 
особливо якщо йдеться про однорідні зустрічні вимоги (коли один і той самий контрагент є 
одночасно і дебітором, і кредитором, і відповідні зобов'язання є однорідними, наприклад 
грошовими). Частими є ситуації, коли дебіторська та кредиторська заборгованість є різними за 
строками погашення та неоднорідними, а тому їх треба показувати у балансі розгорнуто. 
Неприпустимо, наприклад, згортати інформацію про розрахунки з різними покупцями та 
замовниками, зокрема якщо перед одним покупцем є товарний борг (унаслідок одержання 
авансу за товар), а інший заборгував підприємству кошти. Iнформація про першого 
відображається у складі кредиторської заборгованості, а про другого — у складі дебіторської. 
Для того щоб відокремити (розмежувати) суми заборгованостей, треба використовувати дані 
субрахунків обліку авансів виданих та одержаних (371, 681), а якщо відповідно до прийнятої 
облікової політики підприємство їх не використовує, — розраховують ці суми на дату балансу 
на підставі даних аналітичного обліку. 
Норми п. 4 розділу II НП(С)БО 1 регламентують можливість додавання статей звітності зі 
збереженням їхніх назв та кодів рядків з переліку додаткових статей фінансової звітності, 
наведених у додатку 3 до самого НП(С)БО. Але тільки у разі коли це є істотним і оцінка 
вписуваної статті може бути достовірно визначена. Відповідні можливі вписувані рядки містять 
коди (номери), які належать до відповідних основних (постійних) рядків відповідної форми 
фінзвіту. Тож наводити в балансі всі можливі вписувані рядки (якщо вони не містять інформації) 
не варто (бо тоді баланс буде загромаджений зайвими рядками, що ускладнить його аналіз 
користувачами і контролюючими органами). Але ті вписувані рядки, інформація в яких є 
істотною для прийняття рішень, мають бути вписані і заповнені (наприклад, деталізовано види 
запасів і готової продукції). Аналогічне стосується й інших форм звітності — форм 2, 3, 4, які 
також можуть мати вписувані рядки. 
  
Відповідальність за неподання фінзвітності 
Багато експертів прирівнюють фінансову звітність до статистичної звітності. Але попри те що 
фінзвітність подається до органів статистики, підстав прирівнювати фінзвітність до статзвітності 
немає. З огляду на це при неподанні або несвоєчасному поданні фінзвітності до органів 
статистики складу правопорушення, передбаченого ст. 186-3 КУпАП1, — порушення порядку 
подання або використання даних державних статистичних спостережень, на нашу думку, 
немає, й адміністративна відповідальність не настає.. 
Адміністративна відповідальність за неподання фінзвітності передбачена ст. 164-2 КУпАП. Цією 
нормою встановлюється відповідальність за відсутність бухобліку або ведення його з 
порушеннями встановленого порядку, внесення недостовірних даних до фінзвітності, 
неподання фінзвітності, несвоєчасне та неякісне проведення інвентаризації. Ці дії тягнуть за 
собою накладення штрафу на посадових осіб від 8 до 15 н. м. д. г. (від 136 до 255 грн). При 
повторному порушенні — від 10 до 20 н. м. д. г. (від 170 до 340 грн). Але, увага, ці штрафи має 
право накладати Держаудитслужба (ст. 234-1 КУпАП), а отже, їх застосовують до підприємств, 
які оперують бюджетними коштами. 
Як ми говорили вище, оновлена норма абз. 2 п. 46.2 ПКУ зазначає, що фінзвітність, яку 
складають та подають платники податку на прибуток і неприбуткові підприємства, установи й 
організації, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про 
використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід'ємною частиною. А це 
означає, що за відсутності фінзвітності податковий орган може не прийняти декларацію як таку, 
що є неповною звітністю! Водночас набуття фінзвітністю статусу додатка до декларації з 
податку на прибуток дозволятиме штрафувати за неподання чи несвоєчасне подання 
фінзвітності до органів ДФС за ст. 120 ПКУ (170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне 
подання). Як ми пам'ятаємо, ця норма передбачає відповідальність за неподання чи 
несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків), а фінзвітність тепер стала частиною 
декларації з податку на прибуток. Наразі немає роз'яснень, чи будуть цей штраф застосовувати 
вже зі звітності за 2016 рік. 
 

                                                           
1
 Протоколи складаються і справи розглядаються органами державної статистики 

згідно зі ст. 244-3, 255 КУпАП 



 

7) Зміни у поданні форм статистичної звітності у 2017 році 
 
Держстат розповів, які зміни відбулися у поданні форм державних статистичних 
спостережень до органів державної статистики у 2017 році 
 
У 2017 році, у зв’язку з переглядом звітно-статистичної документації, відбулися такі зміни у 
поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики: 
- змінено термін/періодичність подання форм державних статистичних 
спостережень (підставою є наказ Держстату про затвердження форми державного 
статистичного спостереження): 
 1-НО (наука/оборона) (квартальна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних 
робіт військового призначення" (17.10.2016 р. №196) ─ зміна періодичності подання з 
"квартальної" на "річну"; 
 1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового 
підприємства" (13.09.2016 р. №181) ─ зміна періодичності подання з "річної" на "один раз на 
два роки"; 
 3-торг (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі" (31.08.2016 р. 
№163)  ─ починаючи з І кварталу 2017 року: 
- зміна періодичності подання з "квартальної, річної" на "квартальну"; 
- зміна терміну подання "квартальна – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним 
періодом; річна  - не пізніше 28 лютого" на "не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним 
періодом"; 
- відмінено форми державних статистичних спостережень (підставою є втрата чинності 
наказом Держстату, яким затверджено форму державного статистичного спостереження): 
 6-ТП (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції" (31.08.2016 р. №162); 
 1-наука (піврічна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (05.09.2016 
р. №166); 
 12-торг (річна) "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію 
сільськогосподарської продукції на них" (31.08.2016 р. №161); 
 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування" (30.12.2016 р. №265); 
 11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії" 
(24.10.2016 р. №202); 
 11-ер (річна) "Звіт про витрати  палива, теплоенергії та електроенергії" (24.10.2016 р. 
№202); 
 11-мтп (паливо) (річна) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів 
продукції і робіт" (24.10.2016 р.№202); 
 11-мтп (вер) (річна) "Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів" 
(24.10.2016 р. №202); 
-   запроваджено форми державних статистичних спостережень (підставою є наказ 
Держстату про затвердження форми державного статистичного спостереження): 
 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії" (31.08.2016 р. №162), у яку 
інтегровано окремі показники форм зі статистики енергетики та промисловості, що втратили 
чинність відповідно до наказів Держстату від 31.08.2016 №162 та від 24.10.2016 №202. 
  
Крім того, у 2017 році органами державної статистики (підставою є наказ Держстату про 
затвердження форми державного статистичного спостереження), згідно із встановленою 
періодичністю: 
- проводяться державні статистичні спостереження за такими формами: 
 7-ПВ (один раз на чотири роки) "Звіт про заробітну плату за професіями окремих 
працівників" (25.08.2016 р. №152); 
 ІНН (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 
2014-2016 років" (25.11.2016 р. №225); 
- не проводяться державні статистичні спостереження за формами: 
 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за 
роботу зі шкідливими умовами праці" (12.06.2015 р. №149); 
 1-інновація (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності промислового 
підприємства" (13.09.2016 р. №181). 
Нагадуємо також, що Держстат на своєму офіційному сайті оприлюднив: 
- Альбом форм державних статистичних спостережень на 2017 рік; 
- Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2017 рік; 
-Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2017 
році; 

http://www.ukrstat.gov.ua/albom/albom_2017/zmist_al.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/table/table_2017/zm_tab_2017.htm
http://dtkt.com.ua/show/0sid0343.html
http://dtkt.com.ua/show/0sid0343.html


- Перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть 
подаватись респондентами в електронному вигляді у 2017 році.  
 
 

 
 

8) Річна звітність з ЄСВ для підприємців: новий лист ДФС 
 
Податківці нагадали, як та коли звітувати з єдиного соцвнеску фізособам-підприємцям 
 
Спосіб подання 
ДФС у листі від 25.01.2017 р. №1592/7/99-99-13-02-01-17 нагадує, що платниками ЄСВ, 
зокрема, є фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему 
оподаткування. 
Звіт з ЄСВ (додаток 5) до податкового органу подається страхувальником або відповідальною 
особою страхувальника за місцем взяття на облік в один із таких способів: 
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації 
ЕЦП відповідальних осіб; 
- на паперових носіях; 
- на паперових носіях разом з електронною формою на електронних носіях інформації; 
- надсилання з повідомленням про вручення та з описом вкладення. 
  
Порядок та строки подання Звіту 
Форми та строки подання Звіту фізособами-підприємцями, у тому числі, які обрали спрощену 
систему оподаткування, передбачено розділом III Порядку №435. 
Так, такі особи формують та подають до контролюючих органів Звіт самі за себе один раз на рік 
до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. 
Звітним періодом є календарний рік. 
Звіт подається за формою №5 згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням типу форми 
«початкова». 
Граничний термін подання звіту за 2016 рік – 9 лютого 2017 року. 
Фізособи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі 
за себе до контролюючих органів Звіт згідно з таблицею 2 додатка 5 до Порядку. 
Пунктом 10 розділу IV Порядку передбачено, що фізособи-підприємці, що перебувають на 
загальній системі оподаткування, самі за себе формують та подають до контролюючих органів 
Звіт згідно з таблицею 1 додатка 5 до Порядку. 
Зверніть увагу! Фізособи-підприємці, які протягом звітного року змінювали систему 
оподаткування, формують та подають до контролюючих органів Звіт з наявним титульним 
аркушем, який включає дві таблиці: таблицю 1 та таблицю 2 додатка 5 до Порядку. 
Відповідальним за правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник. 
Звіт, складений з порушенням, вважається таким, що не подавався. 
 

 
 

9) ДФС про скасування спецрежиму ПДВ з 2017 року 
 
Податківці розповіли про нюанси анулювання реєстрації суб'єктів спецрежиму ПДВ, 
закриття додаткових електронних рахунків, подання звітності з ПДВ та реєстрації 
податкових накладних/розрахунків коригування 
 
Нагадуємо, що з 01.01.2017 року втратила чинність стаття 209 ПКУ, яка регламентувала 
спеціальний режим оподаткування  ПДВ діяльності у сфері сільського та лісового господарства, 
а також рибальства. 
З огляду на це, ДФСУ у листі від 03.01.2017 р. №8/7/99-99-15-03-02 надала роз'яснення щодо 
врегулювання окремих питань, пов'язаних зі скасуванням спецрежиму ПДВ. 
  
Щодо анулювання реєстрації суб'єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ 
З 01.01.2017 р. у зв’язку зі скасуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ усі 
сільгоспвиробники, які зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, будуть 
переведені на загальну систему оподаткування ПДВ. 
Для здійснення переходу від сільгоспвиробника не вимагається подання заяви про зняття його 
з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування або про його реєстрацію як 

http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/zvitn/2017.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/zvitn/2017.htm


платника ПДВ на загальних підставах. Таке виключення із реєстру суб'єктів спеціального 
режиму оподаткування буде здійснено на підставі рішення контролюючого органу. 
  
Щодо подання звітності з ПДВ 
Починаючи з податкової звітності за перший звітний (податковий) період 2017 року 
сільгоспвиробники подають до ДФС виключно податкову декларацію з позначкою "0110" за 
формою, затвердженою наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. №21, у якій відображатимуться 
розрахунки з бюджетом за усіма операціями такого сільгоспвиробника. 
Якщо в сільгоспвиробника за результатами здійснення сільськогосподарської діяльності за 
останній звітний (податковий) період перебування на "спецрежимі" було 
задеклароване від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим 
кредитом (значення рядка 21 декларації), то такі суми податку переносяться із декларації з ПДВ 
із позначкою 0121 - 0123, 0130, поданої за останній звітний (податковий) період перебування на 
спеціальному режимі (грудень 2016 року/ІV квартал 2016 року), до декларації з ПДВ із 
позначкою 0110 (рядок 16.1) за перший звітний період 2017 року (січень 2017 року/І квартал 
2017 року). 
 
Приклад. У декларації з ПДВ із позначкою "0121" за звітний(податковий) період грудень 2016 
року рядок 21 " Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту 
наступного звітного (податкового) періоду" становить 3000 грн. 
У декларації з ПДВ із позначкою "0110" за звітний(податковий) період грудень 2016 року рядок 
21 становить 1000 грн. 
Отже, у декларації з ПДВ із позначкою "0110" за звітний (податковий) період січень 2017 року 
рядок 16.1 становитиме 4000 грн ([3000 грн, значення рядка 21 декларації із позначкою "0121" 
за грудень 2016 року] + [1000 грн, значення рядка 21 декларації з позначкою "0110" за грудень 
2016 року]). 
У разі виявлення з 01.01.2017 р. помилок, допущених у декларації з ПДВ з позначками "0121" 
- "0123" за звітні (податкові) періоди до 01.01.2017 р., застосовуються норми ПКУ, чинні на 
дату виправлення таких помилок. 
Зважаючи на те що з 01.01.2017 р. скасовується дія спеціального режиму оподаткування 
сільгоспвиробників, уточнення показників податкових декларацій з ПДВ з позначками "0121" - 
"0123", здійснюється за формою уточнюючого розрахунку до декларації "0110". 
Якщо за результатами подання у 2017 році та надалі уточнюючого розрахунку до податкової 
декларації з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.01.2017 р. збільшується додатне значення 
різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, таке додатне 
значення підлягає сплаті до бюджету у повному обсязі відповідно до норм ПКУ, чинних на дату 
подання уточнюючого розрахунку. 
  
Щодо закриття додаткових електронних рахунків 
Додаткові електронні рахунки закриваються з дня, наступного за граничним терміном сплати ПЗ 
за грудень 2016 року, а для платників, які обрали квартальний податковий період, - за ІV 
квартал 2016 року. 
Отже, додаткові електронні рахунки будуть закриті після проведення розрахунків з бюджетом за 
деклараціями з ПДВ із позначками 0121 - 0123, за результатами останнього звітного періоду 
2016 року: 
 для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують місячний податковий 
період, - починаючи з 31 січня 2017 року; 
 для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують квартальний податковий 
період, - починаючи з 20 лютого 2017 року. 
Починаючи із зазначених дат усі розрахунки з бюджетом за результатами поданої податкової 
звітності сільгоспвиробниками здійснюються із застосуванням виключно основного 
електронного рахунка в СЕА ПДВ. 
  
Щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування 
Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у 
ЄРПН, складених сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських 
товарів/послуг, визначених відповідно до п. 209.7 ПКУ, має бути здійснена не пізніше 15 січня 
2017 року. 
Реєстрація таких податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових 
накладних не може здійснюватися з порушенням зазначеного терміну. 
Отже, усі податкові накладні/розрахунки коригування, складені сільгоспвиробниками за 
операціями з постачання с/г продукції у межах спеціального режиму оподаткування, у тому 
числі з порушенням терміну реєстрації (тобто ПН/РК, складені сільгоспвиробниками за 
операціями з постачання сільськогосподарської продукції у межах спеціального режиму 



оподаткування, у яких дата складання до 31.12.2016 року включно), можуть бути зареєстровані 
лише до 15 січня 2017 року включно. Починаючи з 16 січня 2017 року реєстрація таких 
податкових накладних та розрахунків коригування здійснюватися не буде. 
 
 

 
 

10) Податок на майно-2017: що і для кого змінилося? 
 
Зміни, внесені до ПКУ законами №1797 та №1791, поширюються й на місцеві податки - 
податок на нерухоме майно, транспортний податок та плату за землю. Що чекає платників 
цих податків з 2017 року? Розглянемо у статті 

 
Податок на нерухомість 

Нові об’єкти нерухомості, з яких не сплачується податок 
Перелік об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які не є об'єктом оподаткування, 
розширено. До нерухомості, яка не є об'єктом оподаткування, додано (пп. «ї» - «л» пп. 266.2.2 
ПКУ): 
- об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних 
закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних 
закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, 
установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій. 
У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається 
платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується 
починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення;  
- об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, 
шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку 
фізичної культури і спорту інвалідів,  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів 
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків 
та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій. 
У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій 
декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а 
податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося таке 
виключення; 
- об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких 
баз має затвердити КМУ; 
- об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких 
виховується п’ять та більше дітей. 
  
Ставка податку 
З 2017 року згідно з оновленим пп. 266.5.1 ПКУ ставки податку для об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних 
територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування 
територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів 
нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування. 
Нагадаємо, що до 2017 року ставка цього податку не могла бути більшою за 3% розміру 
мінімальної зарплати. Зменшення ставки, очевидно, пов’язане зі зростанням розміру 
мінімальної зарплати.   
При цьому, згідно з пп. 12.3.4 ПКУ, місцеве самоврядування вже мало встановити ставку 
податку на нерухомість на 2017 рік до 15.07.2016 року. Тому п. 4 розділу ІІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону №1791 затверджено, що в 2017 році до прийнятих рішень органів 
місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на 
виконання цього Закону, не застосовуються вимога щодо оприлюднення за шість місяців до 
початку нового бюджетного періоду ставок, пільг (тобто пп. 12.3.4 ПКУ). 
Тобто місцеві ради зможуть спокійно переглянути ці ставки протягом 2017 року, а отже 
платникам податку-юрособам потрібно буде постійно перевіряти встановлений розмір таких 
ставок протягом року. Адже така зміна ставок в середині звітного року спричинить необхідність 
подання уточнюючої декларації з цього податку і коригування його суми.  



Мало того, оскільки на дату встановлення ставок податку з нерухомості на 2017 рік місцеве 
самоврядування навіть не здогадувалося про підвищення мінімальної зарплати у два рази, то 
до прийняття нових рішень щодо ставки податку з нерухомості у 2017 році платники цього 
податку застосовують вже визначену ставку податку місцевим самоврядуванням із 
застосуванням коефіцієнта 0,5. Це передбачено п. 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону №1791. Саме таким чином має знівелюватися встановлений розмір ставки 
податку, який прив’язаний до показника «мінімальна зарплата». 
  
Пільги з податку 
Тут є декілька змін: 
1) Дві умови, за наявності яких пільги з податку на нерухомість не надаються фізособам, 
перенесено в окремий пп. 266.4.3 ПКУ. 
З 2017 року пільги з податку, передбачені пп. 266.4.1 та пп. 266.4.2 ПКУ, для фізосіб, не 
застосовуються до: 
- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо їх площа перевищує 5-кратний розмір неоподатковуваної 
площі, встановленої пп. 266.4.1 ПКУ2; 
- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання 
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). 
Раніше такі умови незастосування пільги містилися у пп. 266.4.2 ПКУ, а тому  такі обмеження 
застосовувалися лише до пільг, які були встановлені на відповідній території місцевими 
радами. Тобто вони стосувалися лише додаткових пільг, а не загальних. А ось тепер ці 
обмеження стосуються усіх пільг з податку на нерухомість, установлених як ПКУ, так і 
місцевими радами.  
2) Місцеве самоврядування при встановленні пільги з податку на нерухомість для фізосіб з 
2017 року може брати до уваги не лише тип майна, яке є об’єктом оподаткування, а й майновий 
стан та рівень доходів фізосіб.  
3) Органи місцевого самоврядування мають подавати до відповідної ДФС рішення щодо ставок 
та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати даного податку вже до 25 грудня 
року, що передує звітному, за формою, затвердженою КМУ. 
До внесення змін місцеве самоврядування мало це робити до 1 лютого звітного року та у 
довільній формі. Отже, місцеві пільги з податку на нерухомість на 2018 рік повинні бути 
затверджені до 25.12.2017 р.  
  
Нерухомість в Криму та в зоні АТО 
Законом №1797 додано пп. 38.6 до підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ. За ним об’єкти житлової та 
нежитлової нерухомості, що розташовані на території населених пунктів на тимчасово 
окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які 
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком 
на нерухоме майно відповідно до статті 266 ПКУ у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня 
року, в якому завершено АТО. 
Нараховані та сплачені за період проведення АТО суми податку на нерухоме майно, відповідно 
до ст. 266 ПКУ вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають 
поверненню. 
  

Транспортний податок 
Критерії віднесення авто до об’єкта оподаткування 
Транспортний податок, як і раніше, сплачується фізичними та юридичними особами, в тому 
числі нерезидентами, які є власниками певних легкових авто. При цьому юрособи визначають 
суму цього податку самостійно, а фізособам його розраховуватимуть податківці.  
В 2017 році, як і раніше, обов’язок сплати податку залежить від віку автомобіля і його 
середньоринкової вартості. 
До об’єкта оподаткування належатимуть легкові авто, у яких (пп. 267.2.1 ПКУ): 

                                                           
2 Згідно з пп. 266.4.1 база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, що перебувають у власності фізособи — платника податку, 
зменшується: 
 для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 
 для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів; 
 для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 
одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 
 



 від дати випуску минуло не більше 5 років; 
 вартість яких становить понад 375 розмірів МЗП, встановленої законом на 1 січня (в 
2017 році — це 3200 грн х 375 = 1 200 000 грн)  
Середньоринкова вартість визначається Мінекономрозвитку за методикою, затвердженою 
КМУ, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з: 
 марки; 
 моделі; 
 року випуску; 
 об’єму циліндрів двигуна; 
 типу пального. 
Отже, у 2017 році до уваги вже не братимуться тип двигуна, тип коробки переключення 
передач та пробіг легкового автомобіля. 
Крім цього, щороку до 1 лютого податкового (звітного) року, Мінекономрозвитку на 
своєму офіційному веб-сайті розміщуватиме вже готовий перелік легкових автомобілів, які є 
об’єктами оподаткування даним податком. До виконання цієї норми у 2017 році залишилося 
менш, ніж місяць. Але саме ця інформація повинна бути підставою для заповнення декларації 
на 2017 рік юрособами, які є платниками транспортного податку, та для сплати транспортного 
податку. 
Ставка податку залишилася незмінною — 25 000 грн за календарний рік за кожний такий 
автомобіль  (п. 267.4 ПКУ). 
  

Плата за землю 
Хто звільнений від земельного податку 
Перелік осіб, які звільняються від сплати земельного податку, що передбачено у п. 282.1 ПКУ, 
збільшили. 
Так, до них долучилися: 
- державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і 
відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на 
балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим 
органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 
У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ 
та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня 
виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому 
відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 
- державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, 
центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, 
 дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої 
спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських 
фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є 
неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні 
ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. 
У разі вилучення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій 
декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а 
податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення 
з Реєстру неприбуткових установ та організацій. 
Крім того, в пп. 282.1.4 ПКУ уточнено, що заклади науки звільнені від сплати податку, крім 
національних та державних дендрологічних парків. 
  
Пільги з земельного податку 
Згідно з оновленим п. 281.4 ПКУ, якщо фізособа, визначена у п. 281.1 ПКУ3, має у власності 
декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного 
року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження 
земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. 
                                                           
3  Згідно з п. 281.1 ПКУ, це: 
 інваліди першої і другої групи; 
 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 
 пенсіонери (за віком); 
 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 
 фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 
 



Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) 
періоду, у якому подано таку заяву. 
Таким чином, ПКУ став передбачати можливість самостійно обрати/змінити земельну ділянку 
для застосування пільги зі сплати земельного податку. 
Зверніть увагу, що органи місцевого самоврядування зобов’язані до 25 грудня року, що передує 
звітному, подавати відповідній ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо 
ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або 
фізичним особам, за формою, затвердженою КМУ (абз. 2 п. 284.1 ПКУ). Отже, на початку 
звітного року фізособа вже може дізнатися про усі пільги, якими має право користуватися, і 
зробити вибір щодо відповідної земельної ділянки.  
Ставки плати за землю, як і раніше, встановлюються органами місцевого самоврядування (п. 
284.1 ПКУ). І за загальним правилом пп. 12.3.4 ПКУ зміни до податків та зборів не можуть 
вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть 
діяти нові правила та ставки. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів має бути 
офіційно оприлюднено органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує 
бюджетному періоду. 
Проте п. 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону №1797 передбачено, що у 2017 році в 
частині плати за землю це правило не виконуватиметься. Тож, власники земельних ділянок, 
зверніть увагу: протягом 2017 року місцеві ради зможуть встановлювати і змінювати 
ставки податку на землю за 2017 рік.  
  
Звірка даних 
Змінами до п. 286.5 ПКУ передбачається, що платники податку мають право звернутися з 
письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для 
проведення звірки даних щодо: 
 розміру площі земділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника 
податку; 
 права на користування пільгою зі сплати податку; 
 розміру ставки податку; 
 нарахованої суми податку. 
Раніше таке право саме зі сплати земельного податку норми ПКУ не містили. 
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими 
платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема, документів на право 
власності, користування пільгою) контролюючий орган за місцем знаходження земельної 
ділянки проводить протягом 10-ти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) 
йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення 
вважається скасованим (відкликаним). 
  
Мінімальний розмір орендної плати 
Згідно з оновленою нормою пп. 288.5.1 ПКУ розмір орендної плати за землі державної й 
комунальної власності встановлюється у договорі оренди. Проте річна сума платежу з 2017 
року не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної 
категорії земельних ділянок на відповідній території. Раніше річна сума платежу із орендної 
плати не могла бути меншою за 3% нормативної грошової оцінки. 
Крім цього, з 01.01.2017 р. передбачено, що у загальному випадку розмір орендної плати 
встановлюється у договорі оренди. Але річна сума платежу для баз олімпійської, 
паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується КМУ, не може 
перевищувати 0,1% нормативної грошової оцінки відповідних земельних ділянок. 
За новою редакцією п. 274.1 ПКУ ставка податку: 
• за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не 
більше 3% від їх нормативної грошової оцінки; 
• для земель загального користування, нормативну грошову оцінку яких проведено,  - не більше 
1% від їх нормативної грошової оцінки; 
• для сільськогосподарських угідь, нормативну грошову оцінку яких проведено,  - не менше 
0,3% та не більше 1% від їх нормативної грошової оцінки. 
Раніше не було встановлено окремої ставки для земель загального користування та не було 
визначено мінімальної ставки плати за землю для сільськогосподарських угідь. 
Також зміни внесено й до визначення ставки плати за землю для земель, грошова оцінка яких 
не проведена. 
Загальна ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, так і 
залишилася у розмірі не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АРК 
або по області. Але додано ще ставку плати за землю  для сільськогосподарських угідь, 
нормативна грошова оцінка яких не проведена.  



З 01.01.2017 року вона не може бути меншою за 0,3% та більшою за 5% від нормативної 
грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області. 
Відтепер граничний річний розмір орендної плати за землю для пасовищ у населених пунктах, 
яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку. 
Узагальнено норму щодо мінімальної суми річної орендної плати за землю. Раніше вона 
не могла бути меншою за 3% нормативної грошової оцінки. З 01.01.2017 р. вона не може бути 
меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних 
ділянок на відповідній території. 
Також на нормативному рівні закріпили, що договір оренди земель державної і комунальної 
власності укладається за типовою формою, затвердженою КМУ. Наразі типовий договір оренди 
землі затверджено Постановою КМУ від 03.03.2004 р. №  220. 
  
Індекс споживчих цін 
Досі з метою індексації нормативної грошової оцінки було встановлено лише нижню межу 
індексу споживчих цін. Пунктом 289.2 ПКУ було передбачено: якщо індекс споживчих цін не 
перевищує 100%, такий індекс застосовується із значенням 100. 
З 01.01.2017 р. встановлено нову верхню граничну межу індексу споживчих цін: якщо індекс 
споживчих цін перевищує 115%, такий індекс застосовується із значенням 115.  
Крім цього, у підрозділ 6 розділу ХХ ПКУ, який визначає особливості справляння плати за 
землю, Законом №1791 додано п. 8, який встановлює індекс споживчих цін за 2016 рік: 
- для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та 
перелогів) - 100%; 
- для земель несільськогосподарського призначення - 106%. 
  
Земельні ділянки в Криму та в зоні АТО 
У пп. 38.8 підрозд. 10 розд. ХХ  ПКУ з 2017 року передбачено, що не нараховується та не 
сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки 
державної та комунальної власності) за земельні ділянки, які розташовані на тимчасово 
окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення та 
перебувають у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або 
юридичних осіб, у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено АТО. 
Нараховані та сплачені за період проведення АТО суми плати за землю відповідно до статей 
269-289 ПКУ вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають 
поверненню. Це передбачено новим п. 38.7 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ. 
 
 

 

11) ЄСВ у 2017 році: що нового? 
 
Розглянемо на прикладах, як сплачуватимуть ЄСВ суб’єкти господарювання в 2017 році за 
себе і своїх працівників 
 
ЄСВ, який сплачують роботодавці 
Загальні показники, які роботодавцям слід враховувати при нарахуванні ЄСВ у 2017 році, 
дивіться у таблицях.  

Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів 
  

Вид доходів Ставка ЄСВ 

Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих 
працівників, у т. ч. іноземців 

Роботодавці нараховують та сплачують 
ЄСВ за ставкою 22% 

Винагороди фізособам за цивільно-правовими 
договорами, крім цивільно-правового договору, 
укладеного з фізособою-СПД 

Підприємства та фізособи-підприємці 
нараховують і сплачують 22% на суму 
винагороди 

Допомога з ТВП (як перші п'ять днів за рахунок 
коштів підприємства, так і решта днів хвороби, 
допомога по вагітності та пологах  за рахунок 
коштів ФСС) 

Роботодавці нараховують і сплачують 
22% на суму допомоги 

Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів 
Роботодавці-підприємства нараховують і 
сплачують 8,41% на ФОП 

Таблиця 2. Мінімально та максимально допустимі розміри ЄСВ у 2017 році (грн) 

База нарахування ЄСВ 
з 01.01 до 

30.04 
з 01.05 до 

30.11 
з 01.12 до 

31.12 



Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, грн 1600 1684 1762 

Максимальний розмір бази нарахування ЄСВ (25 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб) 40 000 42 100 44 050 

Максимальний розмір ЄСВ (22% від максимальної бази) 
сплачується добровільно за бажанням платника єдиного 
податку 8800 9262 9691 

Мінімальна заробітна плата 3200 

Мінімальний розмір ЄСВ (22% від мінімальної зарплати) 704 

  
Зростання розміру мінімальної зарплати у багатьох бухгалтерів викликало запитання: 
  
Якщо працівник отримує у січні 2017 року зарплату 1600 грн (виходячи з мінімального 
розміру посадового окладу), чи потрібно донараховувати ЄСВ до мінімального розміру 704 
грн і  здійснювати доплату зарплати до 3200 грн?  
  
Правило перше: «зростання розміру оплати праці – окремо, зростання мінімального 
розміру ЄСВ – окремо».   
Обидві процедури, хоча і спричинені одним і тим самим явищем (підвищенням мінімальної 
зарплати до 3200 грн з 1 січня 2017 р.), відбуваються окремо і регулюються різними 
нормативними актами. Оплата праці – КЗпП та Законом про оплату праці, сплата ЄСВ –
 Законом про ЄСВ. А отже,  це абсолютно різні процедури і відбуваються вони не завжди 
разом.  
  
Приклад 1 (якщо збільшення зарплати і зростання ЄСВ проводяться одночасно). 
Працівнику за основним місцем роботи встановлено оклад 1600 грн, і жодних інших виплат 
він отримувати не повинен. Але оскільки він відпрацював повний місяць і виконав норму 
робочого часу, роботодавець повинен нарахувати йому зарплату за січень 2017 р. у розмірі 
мінімальної заробітної плати 3200 грн.  
Таким чином, фонд оплати праці такого працівника складатиметься із зарплати за 
відпрацьований час згідно з окладом 1600 грн і доплати до розміру мінімальної зарплати 1600 
грн.  
Така нарахована зарплата 3200 грн (а не оклад працівника) буде базою для нарахування ЄСВ. 
При цьому завдяки доплаті виконується вимога ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ: роботодавець 
сплачує ЄСВ у мінімальному розмірі — 704 грн. Але робиться така доплата не для того, щоб 
сплатити ЄСВ у мінімальному розмірі, а щоб виконати мінімальні гарантії в оплаті праці 
працівника.  
  
Приклад 2 (зі суми мінімальної зарплати пропорційно до відпрацьованого часу). 
Працівнику за сумісництвом встановлено оклад 1600 грн, і жодних інших виплат він 
отримувати не повинен. За загальними правилами сумісництво передбачає роботу у вільний 
від основної роботи час. Тому переважно сумісник норму робочого часу за неосновним місцем 
роботи не виконує, а оплата його праці відбувається пропорційно до фактично 
відпрацьованого часу. Але за нормами ст. 3-1 Закону про оплату праці, пропорційно до нього 
має нараховуватися мінімальна зарплата, а не оклад (оскільки мінімальна зарплата є 
більшою за оклад)*.  
Тому  роботодавець не повинен нарахувати йому зарплату за січень 2017 р. у розмірі 
мінімальної заробітної плати 3200 грн. Якщо, наприклад, працівник працює на півставки, то 
йому буде нараховано лише: 3200 х 0,5 = 1600 грн. 
Така нарахована зарплата 1600 грн (а не оклад працівника) буде базою для нарахування ЄСВ. 
При цьому вимога  ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ  не застосовується – роботодавець сплачує 
ЄСВ у розмірі, визначеному з фактично нарахованої зарплати:  1600   х 22% = 352 грн. 
  
Приклад 3 (ЄСВ у мінімальному розмірі, а оплата праці – пропорційно до 
відпрацьованого часу). 
Працівнику за основним місцем роботи встановлено оклад 1600 грн, і жодних інших виплат 
він отримувати не повинен. Але працює він не на повну ставку (наприклад, 0,5 ставки). Тому 
норму робочого часу за основним місцем роботи не виконує, а оплата його праці 
відбувається пропорційно до фактично відпрацьованого часу. І, відповідно до нової ст. 3-1 



Закону про оплату праці, пропорційно до нього нараховується не зарплата, а мінімальна 
зарплата (оскільки вона більша за оклад)4.  
Отже,  роботодавець не повинен нарахувати йому зарплату за січень 2017 р. у розмірі 
мінімальної заробітної плати 3200 грн. Йому буде нараховано лише: 3200 х 0,5 = 1600 грн.    
Але базою для нарахування ЄСВ, оскільки йдеться про цілий місяць, у якому працівник 
перебував у трудових відносинах із роботодавцем за  основним місцем роботи, в цьому 
випадку є мінімальна заробітна плата 3200 (а не оклад працівника або фактично нарахована 
зарплата). Тому роботодавець сплачує ЄСВ у мінімальному розмірі — 704 грн, незважаючи на 
те, що до 3200 нарахована працівнику зарплата не збільшується. Власне, саме так 
відбувалася сплата ЄСВ у 2015-2016 рр. за нормами ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ.  
Правило друге: «мінімальний розмір ЄСВ роботодавець сплачує ще з 2015 року, і в цій 
процедурі нічого не змінилося». 
Встановлено такий обов’язок ще ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ, до якої змін у 2017 р. не вносилося. 
А отже, всі роз’яснення податківців щодо цієї процедури і наші аналітичні матеріали щодо цього 
є актуальними і на сьогодні. 
  
Щодо винагороди за договорами ЦПХ правила нарахування не змінилися:  
1) Якщо фізособа-виконавець  не перебуває із замовником у трудових відносинах, а отже, не 
отримує за певний звітний місяць жодних інших доходів від такого замовника, крім винагороди 
за договором ЦПХ, вимоги ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ в такому випадку не застосовуються і 
базою для нарахування ЄСВ є сума такої винагороди. 
Наприклад, якщо виконавцю нараховано в січні 2017 р. винагороду 500 грн, ЄСВ 
роботодавець має сплатити у  розмірі: 500 х 22% = 110 грн. Тобто жодних доплат — як 
щодо суми такої винагороди, так і щодо суми ЄСВ з неї. 
2) Якщо фізособа-виконавець за договором ЦПХ одночасно перебуває з замовником у 
трудових відносинах, то правила  ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ працюють до загальної суми 
доходу за кожний місяць окремо. 
Наприклад, якщо працівнику нараховано від одного роботодавця в січні 2017 р. зарплату 1000 
грн і винагороду 500 грн, ЄСВ роботодавець має сплатити у мінімальному розмірі 704 грн.  
  
ЄСВ, який сплачують підприємці 
У 2017 році, як і раніше, фізособи-"єдинники" повинні сплачувати ЄСВ за себе у самостійно 
визначеному розмірі, але не нижчому від мінімального страхового внеску, незалежно від факту 
отримання доходу. 
Але для І групи платників ЄП встановили спеціальний зменшений розмір такого 
мінімального страхового внеску!  
Платники ЄП І групи з 01.01.2017 р. сплачують ЄСВ за себе на рівні 0,5 мінімального 
страхового внеску (тобто лише половину від мінімуму, встановленого для решти підприємців).  
  
Таким чином, фізособи-"єдинники" сплачують ЄСВ за себе у 2017 році у таких розмірах: І 
група — у сумі не меншій ніж 352 грн; ІІ та ІІІ групи — у сумі не меншій ніж 704 грн. 
  
У 2017 році залишиться без змін норма щодо звільнення від сплати ЄСВ за себе фізосіб-
"єдинників", які є пенсіонерами за віком або інвалідами. 
  
У ФОП на загальній системі  дві новини — добра і погана (обидві набрали чинності з 
01.01.2017 р.): 
1) ФОП – пенсіонерів за віком та інвалідів на загальній системі оподаткування звільнено від 
сплати ЄСВ за себе. 
Це відбулося завдяки виключенню фрази "які обрали спрощену систему оподаткування" у 
першому реченні частини четвертої статті 4 Закону про ЄСВ.  
2) Усі інші ФОП на загальній системі оподаткування сплачуватимуть ЄСВ за себе вже не за 
власним бажанням, а обов’язково, незалежно від факту отримання у місяці, за який 
сплачується такий ЄСВ, чистого доходу. 
Це відбулося завдяки заміні слів "має право самостійно" на слово "зобов’язаний" у першому 
реченні абзацу другого у пункті 2 частині першій статті 7 Закону про ЄСВ.  
  

                                                           
4
 Утім, остаточну версію того, як повинна застосовуватися ця нова стаття Закону 

про оплату праці на практиці, враховуючи те, що в ст. 56 КЗпП зміни внесені не 

були, чекаємо на роз’яснення від Мінсоцполітики 



Таким чином, фізособи на загальній системі сплачують ЄСВ за себе у 2017 році у таких 
розмірах (див. також таблицю 2): 
 якщо у певному місяці не було отримано чистого оподаткованого доходу або він не 
перевищував 3200 грн, — у сумі не меншій ніж 704 грн; 
 якщо чистий дохід певного місяця був більшим за 3200, але не перевищував 
максимальну величину нарахування ЄСВ, — у сумі, яка розраховується застосуванням до 
розміру отриманого чистого доходу ставки 22%. Наприклад, якщо розмір чистого доходу січня 
2017 р. становить 30 000 грн, то сума ЄСВ з нього: 30 000 х 22% = 6 600 грн; 
 якщо чистий дохід певного місяця був більшим за максимальну величину нарахування 
ЄСВ, у максимальному розмірі ЄСВ, встановленому для такого місяця. Наприклад, якщо розмір 
чистого доходу січня 2017 становить 50 000 грн, то сума ЄСВ з нього: 40 000 х 22% = 8 800 грн. 
 
 

 
 

12) Нові рахунки для сплати ЄСВ для великих платників податків 
 
У зв’язку з реорганізацією Офісу великих платників податків ДФС в січні 2017 року відкрито 
нові рахунки для сплати ЄСВ в розрізі територіальних управлінь Офісу 
 
Про це повідомляє Офіс великих платників податків ДФС. 
Реквізити рахунків для сплати ЄСВ у 2017 році для платників, які перебувають на обліку в Офісі 
великих платників (код 2810) та територіальних управліннях Офісу великих платників (коди: 
2801, 2804, 2806, 2808, 2809) розміщено на веб-сайті Офісу у розділі «Бюджетні рахунки» - 
файл «Рахунки ЄСВ_2017 рік». 
 
 

 
 

13) Неповний робочий день та зарплата менше за мінімальну: як розрахувати 
ЄСВ? 

 
Податківці роз'яснили, як розрахувати ЄСВ, якщо найманий працівник працює неповний 
робочий день та отримує заробітну плату меншу за мінімальну 
 
ДФСУ у ЗІР, підкатегорія 301.04.01, зазначила, що роботодавець має право нарахувати 
працівнику, який працює неповний робочий день, заробітну плату нижчу за мінімальну, але за 
умови що сума нарахованої заробітної плати має бути не менша ніж частина від мінімальної 
заробітної плати, що припадає на фактично відпрацьований час. 
При цьому роботодавець розраховує суму єдиного внеску як добуток розмiру 
мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд 
(прибуток), та ставки ЄСВ незалежно від того, що працівник працював неповний робочий 
день. 
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем 
роботи ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру. 
  
Приклад нарахування ЄСВ на зарплату працівника за основним місцем роботи при 
неповному робочому часі. 
Працівнику за основним місцем роботи встановлено оклад 1600 грн, і жодних інших виплат 
він отримувати не повинен. Але працює він на 0,5 ставки. Тому норму робочого часу за 
основним місцем роботи не виконує, а оплата його праці відбувається пропорційно до 
фактично відпрацьованого часу. І, відповідно до нової ст. 3-1 Закону про оплату праці, 
пропорційно до нього нараховується не зарплата, а мінімальна зарплата (оскільки вона 
більша за оклад).  
Роботодавець зарплату за січень 2017 р. нарахував виходячи із розміру мінімальної заробітної 
плати (3200 грн) пропорційно до відпрацьованого часу. Нарахована зарплата за січень у такому 
разі становить:  3200 х 0,5 = 1600 грн.    
Базою для нарахування ЄСВ, коли  працівник перебував у трудових відносинах із 
роботодавцем за  основним місцем роботи весь місяць, є мінімальна заробітна плата (3200 
грн). 
Тому роботодавець має нарахувати та сплатити ЄСВ на рівні  мінімального страхового внеску, 
якщо нарахована зарплата менша від мінімальної, у розмірі 704 грн (1600 х 22% + ((3200-1600) 
х 22%)). 

http://officevp.sfs.gov.ua/data/files/187704.7z


Саме так відбувалася сплата ЄСВ у 2015-2016 рр. за нормами ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ.  
Звертаємо увагу, що на зовнішніх сумісників це правило не поширюється. Як і раніше, 
нараховувати ЄСВ потрібно на фактично нараховану зарплату за ставкою 22% в межах 
максимальної величини для нарахування ЄСВ. 
 
 

 
 

14) Визначено коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 
2016 рік 

 
Держгеокадастр повідомив про значення коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки 
земель за 2016 рік 
 
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила, що за 
інформацією Держстату індекс споживчих цін за 2016 рік становив 112,4%. 
Пунктом 8 підрозд. 6 "Перехідних положень" ПКУ (в редакції Закону № 1791-VIII) встановлено, 
що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта 
індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням: 
 для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та 
перелогів) – 100%; 
 для земель несільськогосподарського призначення – 106%. 
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно 
залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. 
Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 
 1996 рік – 1,703, 
 1997 рік – 1,059, 
 1998 рік – 1,006, 
 1999 рік – 1,127, 
 2000 рік – 1,182, 
 2001 рік – 1,02, 
 2005 рік – 1,035, 
 2007 рік – 1,028, 
 2008 рік – 1,152, 
 2009 рік – 1,059, 
 2010 рік – 1,0, 
 2011 рік – 1,0, 
 2012 рік – 1,0, 
 2013 рік – 1,0, 
 2014 рік – 1,249, 
 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь 
(рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження). 
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася. 
Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, 
багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) за 2016 рік становить 1,0, для 
земель несільськогосподарського призначення – 1,06. 
 



 
 

15) ДФС має намір контролювати нарахування зарплат, не нижчих за 
мінімальну 

 
Чи мають право контролюючі органи вимагати обов’язкове нарахування мінімальної 
заробітної плати та утримання з її розміру ПДФО? Розповідають податківці. 
 
Податківці в ЗІР (категорія 103.26) нагадали, що мінімальна зарплата є державною соціальною 
гарантією (ст. 3-1 Закону про оплату праці), обов’язковою на всій території України для 
підприємств усіх форм власності і господарювання. 
При цьому за ст. 35 Закону про оплату праці  контроль за додержанням законодавства про 
оплату праці можуть здійснювати й податківці ("Контроль за додержанням законодавства про 
оплату праці здійснюють... органи доходів і зборів"). 
  
Грунтуючись на цих нормах, податківці вважають, що вони мають право здійснювати 
контроль за нарахуванням зарплати, утриманням з її розміру ПДФО. 
  
Яким чином вони будуть проводити перевірки щодо цього? 
За загальними правилами відповідно до п. 75.1 ПКУ контролюючі органи мають право 
проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні 
перевірки.  
Але за  п. 80.1 та пп. 80.2.7 ПКУ за наявності та/або отримання в установленому 
законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного 
оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати 
без сплати податків до бюджету контролюючі органи здійснюють фактичну перевірку без 
попередження платника податків (особи). 
  
Тож, як саме будуть проводитися податкові перевірки у такому разі, залежатиме від виду 
порушення роботодавців. 
  
При цьому саме Пенсійний фонд повідомлятиме ДФС та Держпраці про роботодавців-
порушників.  
 
 

 
 

16) Кого перевірить Держпраці у 2017 році: плани перевірок для усіх областей 
 

Держпраці оприлюднила плани проведення планових перевірок госпсуб'єктів на 2017 рік 

практично для всіх областей 

Зростання розміру мінімальної зарплати, розширення кола контролерів щодо законодавства з 

праці та активізація їх взаємодії між собою, введення астрономічних штрафів за недопущення 

інспекторів з праці до перевірки зробили тему перевірок від Держпраці дуже популярною. 

І ось маємо ще одну тему для обговорення - оприлюднені Держпраці плани проведення 

перевірок на 2017 рік. 

  

Які плани у перевіряльників та чи є в їхніх списках ви?  

Першою чергою Держпраці оприлюднила План проведення перевірок госпсуб'єктів на 2017 рік 

для Київської області. Проте не залишила без уваги й госпсуб'єктів інших областей... 

Ознайомитися з планами перевірок за всіма областями (крім Донецької та Луганської обл.) 

можна у переліку нижче. Повноваження Держпраці у Київській області поширюються як на 

територію Київської області, так і м. Києва, тому киянам слід шукати себе у списку по області.  

  

Зверніть увагу! При натисканні на назву області завантажується файл із сайту 

відповідного управління Держпраці у форматі *.xls, *.doc або навіть *.pdf - кому як 

повезло.  

Шукати можна за допомогою сполучення клавіш Ctrl+F за назвою або кодом ЄДРПОУ. 



  

 Вінницька область http://vn.dsp.gov.ua/grafiki-perevirok/  

 Волинська область http://lutsk.dsp.gov.ua/planuvannya/  

 Дніпропетровська область   http://dp.dsp.gov.ua/reports.html  

 Івано-Франківська область  

 Житомирська 

область  http://zt.dsp.gov.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B

0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html  

 Закарпатська область  http://uz.dsp.gov.ua/index.php/zaplanovani-ta-potochni-zakhody  

 Запорізька область http://zp.dsp.gov.ua/planuvanya.htm  

 Київська область  http://kiev.dsp.gov.ua/planovi-perevirky-na-2017-r/  

 Кіровоградська область  http://kr.dsp.gov.ua/index.php/planuvannia-roboty  

 Львівська область http://lviv.dsp.gov.ua/?cat=17  

 Миколаївська область http://mk.dsp.gov.ua/works  

 Одеська область http://dnop-

odessa.gov.ua/index.php?option=com_jotloader&cid=1&Itemid=98  

 Полтавська область http://pl.dsp.gov.ua/diyalnist/planuvannya  

 Рівненська область 

http://rv.dsp.gov.ua/2016/12/22/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-

%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2017-

%D1%80%D1%96%D0%BA/  

 Сумська область http://sumy.dsp.gov.ua/plans  

 Тернопільська область http://te.dsp.gov.ua/?page=plan.php&st=1  

 Харківська область   http://www.kh.dsp.gov.ua/?page_id=105  

 Херсонська область http://ks.dsp.gov.ua/plans  

 Хмельницька область http://km.dsp.gov.ua/index.php?do=plan_rep  

 Черкаська область http://ck.dsp.gov.ua/?q=plans/list    

 Чернівецька область http://dsp.chv.ua/ct-menu-item-17  

 Чернігівська область http://cn.dsp.gov.ua/cp2cms/w/cntu/plan  

 
 

 
 

17) Нові правила надання податкових консультацій — з 1 квітня 2017 року 
 

Закон №1797, серед іншого, підкоригував й правила надання індивідуальних податкових та 
узагальнюючих консультацій. Коротко розглянемо основні зміни 
 
Пунктом 22 розділу I Закону №1797  у новій редакції викладено статті 52 і 53, які стосуються 
порядку надання податкових консультацій. Ці зміни наберуть чинності з 1 квітня 2017 року. 
 
Порядок та строки отримання індивідуальних податкових консультацій 
За зверненням платників податків контролюючі органи надають їм 
безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих 
норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи, протягом 25 календарних днів (раніше — 30 к. д.), що настають за днем 
отримання такого звернення. 
Окрім того, уповноважена особа органу, який цю консультацію надає, може прийняти рішення 
про продовження строку розгляду звернення, але не більше 10 календарних днів, та 
письмово повідомити про це платнику податків. 
Тепер чітко визначено обов'язкові реквізити такого звернення у письмовій формі: 
 найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, 
 податкову адресу, 
 номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні; 
 код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

http://vn.dsp.gov.ua/idata/download/161228-085523-8460.xls
http://vn.dsp.gov.ua/idata/download/161228-085523-8460.xls
http://lutsk.dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2015/09/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0.xls
http://lutsk.dsp.gov.ua/planuvannya/
http://www.dp.dsp.gov.ua/media/Plan_2017_rik.xls
http://dp.dsp.gov.ua/reports.html
https://yadi.sk/i/jeV1CgIi33gTxo
https://drive.google.com/file/d/0B8BXcc9KStDhbDJ1LTkyVTVHR0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B8BXcc9KStDhbDJ1LTkyVTVHR0k/view
http://zt.dsp.gov.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
http://zt.dsp.gov.ua/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
http://uz.dsp.gov.ua/index.php/zaplanovani-ta-potochni-zakhody/332-plan-provedennia-perevirok-sub-iektiv-hospodariuvannia-upravlinnia-derzhpratsi-u-zakarpatskii-oblasti-na-2017-r
http://uz.dsp.gov.ua/index.php/zaplanovani-ta-potochni-zakhody
http://zp.dsp.gov.ua/_private/planuvanya/Plan%20provedennya%20perevirok%20u%202017.xls
http://zp.dsp.gov.ua/planuvanya.htm
http://kiev.dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/2017-ZVEDENYJ-Alisi.pdf
http://kiev.dsp.gov.ua/planovi-perevirky-na-2017-r/
http://kr.dsp.gov.ua/images/perevirki2017.xls
http://kr.dsp.gov.ua/index.php/planuvannia-roboty
http://lviv.dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/ddff4a23c9a8f3a2b69e34465dfc4dd0.pdf
http://lviv.dsp.gov.ua/?cat=17
http://mk.dsp.gov.ua/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202017%20%D1%80%D1%96%D0%BA.doc
http://mk.dsp.gov.ua/works
http://www.dnop-odessa.gov.ua/index.php?option=com_jotloader&task=files.download&cid=585
http://dnop-odessa.gov.ua/index.php?option=com_jotloader&cid=1&Itemid=98
http://dnop-odessa.gov.ua/index.php?option=com_jotloader&cid=1&Itemid=98
http://pl.dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-2017-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.xlsx
http://pl.dsp.gov.ua/diyalnist/planuvannya
http://rv.dsp.gov.ua/docs/diyalnist/plany_roboty_upravlinnya/2017/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%202017-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://rv.dsp.gov.ua/2016/12/22/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2017-%D1%80%D1%96%D0%BA/
http://rv.dsp.gov.ua/2016/12/22/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2017-%D1%80%D1%96%D0%BA/
http://rv.dsp.gov.ua/2016/12/22/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2017-%D1%80%D1%96%D0%BA/
http://sumy.dsp.gov.ua/files/docs/Plan_2017.pdf
http://sumy.dsp.gov.ua/plans
http://te.dsp.gov.ua/perevirky%202017.pdf
http://te.dsp.gov.ua/?page=plan.php&st=1
http://www.kh.dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96-%D1%83-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BD%D0%B0-2017-%D1%80%D1%96%D0%BA.xls
http://www.kh.dsp.gov.ua/?page_id=105
http://ks.dsp.gov.ua/uploads/2017/plan-perevirok-gu-herson-2017.xls
http://ks.dsp.gov.ua/plans
http://km.dsp.gov.ua/index.php?do=plan_rep
http://km.dsp.gov.ua/index.php?do=plan_rep
http://ck.dsp.gov.ua/?q=article/plan-provedennya-perevirok-subyektiv-gospodaryuvannya-upravlinnya-derzhpraci-u-cherkaskiy-0
http://ck.dsp.gov.ua/?q=plans/list
http://dsp.chv.ua/images/files/%D0%A0%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA_2017.xls
http://dsp.chv.ua/ct-menu-item-17
http://cn.dsp.gov.ua/cp2cms/weceem_uploads/cntu/File/Plan%20perevirok%202017(1).pdf
http://cn.dsp.gov.ua/cp2cms/w/cntu/plan


картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і 
мають відмітку у паспорті); 
 зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації; 
 підпис платника податків; 
 дата підписання звернення. 
На звернення платника податків, що не відповідає цим вимогам, податкова консультація не 
надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про 
звернення громадян". 
  
Форма надання індивідуальної консультації 
За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній або 
письмовій формі. Отже, як бачимо, вилучено згадку про електронну форму консультацій. 
Натомість уточнено, що індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, 
обов’язково повинна містити: 
 назву — податкова консультація; 
 реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій; 
 опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, 
зазначених у зверненні платника податків; 
 обґрунтування застосування норм законодавства; 
 висновок з питань практичного використання таких норм законодавства. 
Окрім того, індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, підлягає 
реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на 
офіційному веб-сайті ДФС, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) 
платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його 
податкової адреси. Доступ до зазначених даних єдиної бази та офіційного веб-сайту буде 
безоплатним та вільним.  
  
Хто надає індивідуальні податкові консультації 
В усній формі консультації надаватимуть контролюючі органи та ДПІ, а у письмовій формі - 
контролюючі органи в АР Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні 
територіальні органи, центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову 
і митну політику. 
  
Узагальнюючі податкові консультації (УПК) 
Мінфін періодично проводитиме узагальнення індивідуальних податкових консультацій, а також 
аналізуватиме обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та 
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 
органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацій. 
УПК підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінфіну протягом 5-ти календарних 
днів з дня їх надання. 
  
Наслідки застосування податкових консультацій 
1) Не може бути притягнуто до відповідальності (у т.ч  фінансової - штрафні санкції та/або пеня) 
платника податків, який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому 
у письмовій формі, а також УПК, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, 
зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або 
скасована. Це правило поширюється  тільки на індивідуальні податкові консультації, які 
зареєстровано в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій. 
2) Якщо положення індивідуальної податкової консультації суперечать положенням 
узагальнюючої податкової консультації, застосовуються положення узагальнюючої податкової 
консультації. 
3) Платник податків та/або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не 
звільняються від обов’язку сплати податкового зобов’язання, визначеного цим ПКУ. 
  
Оскарження податкових консультацій 
Платник податків може оскаржити до суду УПК або надану йому індивідуальну податкову 
консультацію (в письмовій формі), які, на його думку, суперечать нормам або змісту 
відповідного податку чи збору. 
Скасування судом наказу про затвердження УПК або індивідуальної податкової консультації є 
підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду. 
Протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду Мінфін або 
контролюючий орган з урахуванням висновків суду зобов’язані опублікувати УПК або надати 
платнику податків індивідуальну податкову консультацію. 
  



"Доля" податкових консультацій, наданих раніше 
Оновленим п. 39 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ встановлено, що  індивідуальна податкова 
консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 
березня 2017 року (включно), звільняє платника податків від відповідальності (включаючи 
фінансову), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 
2017 року (включно). 
З 1 січня 2018 року індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим 
органом у письмовій або електронній формі до 31.03.2017 року (включно), не 
підлягатиме застосуванню. 
 

 
 


