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1) Держбюджет-2017: основні показники та мінімуми 
 
Які основні показники закладені в Держбюджет та з якими показниками потрібно буде працювати 
бухгалтерам увесь 2017 рік? 
 
26 грудня Президент Петро Порошенко підписав, а 27 грудня ввечері було оприлюднено текст Закону  від 
21.12.2016 р. №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік». 
Основні показники, встановлені Держбюджетом на 2017 рік: 
1. Доходи держбюджету - 731.031.151,7 тис. грн, у тому числі доходи: 

 загального фонду - 673.737.887,7 тис. грн; 

 спеціального фонду - 57.293.264 тис. грн. 
2. Видатки держбюджету - 800.026.255,8 тис. грн, у тому числі видатки: 

 загального фонду - 739.707.337,3 тис. грн; 

 спеціального фонду - 60.318.918,5 тис. грн. 
3. Соціальні показники 
Прожитковий мінімум та пов'язані з ним виплати 

Основні демографічні 
та соціальні групи 

населення 

  Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць 

з  1 січня З 1 травня з 1 грудня 

Загальний показник 1544 грн 1624 грн 1700 грн 

діти до 6-ти років 1355 грн 1426 грн 1492 грн 

діти від 6 до 18 років 1689 грн 1777 грн 1860 грн 

працездатні особи 1600 грн 1684 грн 1762 грн 

особи, які втратили 
працездатність 1247 грн 1312 грн 1373 грн 

  
Мінімальна заробітна плата: 

 у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень; 

 у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні. 
Також встановлено, що у 2017 році  рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) 
для призначення допомоги відповідно до Закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і 
демографічних груп населення становить: 

 для працездатних осіб - 21%; 

 для дітей - 85%; 

 для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100% відповідного прожиткового мінімуму. 
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше 
75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї. 
Закон опублікований 27 грудня в "Голосі України" №248/2016 та набрав чинності 1 січня 2017 року. 
 

 

2) Зміни в оплаті праці з 1 січня 2017 року 
 
Що змінилося в порядку оплати праці з 01.01.2017 року? Які штрафи передбачені за їх порушення 
роботодавцями? Як буде сплачуватися ЄСВ роботодавцями і підприємцями? Розглянемо докладно 
Закон від 06.12.2016 р. № 1774-VIII 
  
Застосування мінімальної зарплати для оплати праці 
З 1 січня 2017 р. в Україні змінюється значення самого терміну «мінімальна зарплата». 
Ця державна гарантія працівників буде стосуватися не окладу (тарифної ставки), а заробітної плати 
працівника за місяць в цілому.  
Таким чином, роботодавець зобов’язаний буде щомісяця виплачувати працівнику із повним робочим 
днем заробітну плату у мінімальному розмірі, яка може складатися з: 

 окладу; 

 систематичних премій; 

 інших постійних доплат (окрім доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного 
ризику для здоров’я за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до 
святкових і ювілейних дат). 

Це передбачено новою статтею 3-1 Закону про оплату праці. І виконувати її потрібно буде як  юрособам, 
так і на фізособам-роботодавцям.  
Зверніть увагу! Таке правило не буде працювати у випадках укладення трудового договору про роботу 
на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі 
місячної/годинної норми праці! 
У цих випадках мінімальна заробітна плата виплачуватиметься пропорційно до виконаної норми праці.  
Тобто, якщо працівники були у відпустках чи на лікарняних або на підприємстві був простій не з вини 
працівника чи він є зовнішнім сумісником, а також у разі встановлення неповного робочого часу, — 
правило нарахування зарплати не нижче від мінімальної не працюватиме. 



А от коли працівник прийнятий на повний робочий день, але фактично працює менше, – це буде 
порушенням. 
За таке порушення може бути застосовано штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого 
скоєно порушення (у 2017 році – 32 000 грн).  
Крім цього, без змін залишилася ст. 12 Закону про оплату праці. Згідно з цією статтею, норми оплати 
праці і гарантії для працівників, а також гарантії та компенсації працівникам в разі переїзду на роботу до 
іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо встановлюються Кодексом 
законів про працю України та іншими актами законодавства України. Тобто працівник, крім права на 
мінімальну зарплату, продовжує мати право на доплати, збереження середнього заробітку тощо у 
випадках, передбачених трудовим законодавством.   
 За ч. 2 ст. 12 Закону про оплати праці ці норми і гарантії в оплаті праці, передбачені частиною першою 
цієї статті та КЗпП, є мінімальними державними гарантіями. Тому у листі від 26.09.2016 р. №9695/1/4.3-
ДП-16 Держпраці дає підстави вважати, що штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно 
порушення, вона застосовуватиме і в разі недотримання цих інших умов оплати праці. Таке вже було 
щодо відповідальності за непроведення індексації зарплати (лист Держпраці від 19.05.2016 р. 
№5548/4/4.3-ДП-16).  
  
Приклад 1. На підприємстві працівнику встановлено посадовий оклад з 01.01.2017 р. — 1600 грн. 
Жодних інших виплат не передбачено. Відпрацьовано всі робочі дні січня. 
За січень 2017 р. підприємство має нарахувати зарплату на рівні 3200 грн (на підставі окладу у розмірі 
1600 грн та доплати у вигляді різниці між сумою мінімальної зарплати та встановленого окладу 1600 
(3200 - 1600). 
У такому разі нараховувати ЄСВ потрібно буде саме на фактично нараховану зарплату за січень 2017 
року, оскільки вона не менша мінімальної. Так, розмір нарахування ЄСВ за січень 2017 року становить 
704 грн (3200 грн х 22%). 
У звіті з ЄСВ нарахування ЄСВ будуть відображені в одному рядку, в якому показана нарахована 
зарплата.  
  
Приклад 2. На підприємстві працівнику встановлено посадовий оклад з 01.01.2017 року — 1600 грн, 
жодних інших виплат не встановлено. Відпрацьовано тільки 10 робочих днів січня. З 01.01.2017 до 
12.01.2017 р. він перебував у щорічній відпустці. Розмір відпускних за час відпустки 1000 грн. Зарплату 
за відпрацьований час січня нараховано у розмірі 800 грн (1600 : 20 р.д. х 10 р.д.). 
Отже, за січень підприємство має нарахувати зарплату у сумі 1800 грн (1000 + 800). Доплачувати до 
мінімального розміру зарплати не потрібно. 
У такому разі нараховувати ЄСВ треба буде на рівні мінімального страхового внеску. Так, розмір 
нарахування ЄСВ за січень 2017 року становить 704 грн (1800 х 22% + ((3200 грн - 1800) х 22%)). 
У такому разі у звіті з ЄСВ донарахування ЄСВ будуть відображені під кодом нарахування 13.  
  
Довідково! 
Розмір мінімальної заробітної плати вже не буде змінюватися протягом року залежно від 
перегляду прожиткового мінімуму. 
  
Але, як і раніше, він буде встановлюватися  ВРУ не рідше одного разу на рік у Законі про Держбюджет. 
За Держбюджетом на 2017 рік її розмір становить 3200 грн. 
  
Система оплати праці 
Заробітну плату або посадові оклади вже не будуть розраховувати на основі мінімальної заробітної 
плати. 
Визначати їх треба на рівні не нижче за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 
січня календарного року (у 2017 році – 1600 грн). 
Також у новій редакції викладено ст. 96 КЗпП та ст. 6 Закону про оплату праці. Згідно з ними, замість 
єдиної тарифної системи оплати праці в Україні з'являться різні: тарифна та інші системи, які 
формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників.  
Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів має затвердити КМУ, а порядок 
розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик — Мінсоцполітики. Тож найближчим часом 
нас чекатимуть як мінімум два нових і дуже важливих нормативних документи в сфері оплати праці та 
трудових відносин. 
У багатьох роботодавців виникає питання: чи можна якось уникнути виконання зазначених норм? Чи 
обов’язково при складанні штатного розпису дотримуватися тарифної сітки?  
Відповідь на це запитання містить останній абз. нової редакції ст. 96 КЗпП: колективним договором або 
наказом керівника підприємства можуть встановлюватися інші системи оплати праці. Але колдоговір або 
наказ видаються тільки після проведення консультацій профспілки або вільно обраними і 
уповноваженими представниками працівників. 
Тобто роботодавець з трудовим колективом можуть придумати власну систему оплати праці і це 
буде цілком легально. Але і в цьому випадку слід буде дотримуватися норм щодо мінімального розміру 
заробітної плати і мінімального розміру посадового окладу!  



Зверніть увагу ті, в кого є колективні договори! Пунктом 5 Перехідних та прикінцевих положень 
Закону №1774 зазначено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не 
застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів.   
Сторонам, які уклали колективні договори й угоди, у тримісячний строк треба привести їх норми у 
відповідність із Законом № 1774 згідно із законодавством. 
До внесення змін до  колективних договорів і угод усіх рівнів  щодо незастосування мінімальної 
заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб (у розмірі 1600 грн). 
  
Нові штрафи за порушення трудового законодавства  
До наявних штрафів, встановлених ст. 265 КЗпП, відповідно до норм Закону № 1774 буде додано ще два, 
а саме: 

• штраф у розмірі 3-х мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до 
перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з 
працівниками та виплата зарплат в „конверті”. При перевірках у 2017 році штраф 
становитиме 9600 грн. 

• штраф у розмірі 100 мінімальних зарплат при недопущенні державного інспектора праці до 
перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими 
трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ (виплата 
зарплати в „конверті”). При перевірках у 2017 році штраф становитиме 320 000 грн. 

  
Перевірки виконання законодавства про працю 
З 2017 року перевірки додержання законодавства про працю та зайнятість населення будуть проводити 
не тільки фахівці Держпраці, але й органи місцевого самоврядування та виконавчі органи міських рад 
міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад. 
Також факти використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю 
будуть виявляти органи ПФУ. До їх прав буде додано (у разі виявлення за результатами аналізу даних 
реєстру застрахованих осіб Державного реєстру недостовірних відомостей про застрахованих осіб) 
вимогу від платників ЄСВ інформації щодо цих відомостей та усунення порушень. 
Також не забуваймо, що право перевіряти правильність нарахування та виплати зарплати й решти 
виплат працівникам мають і фахівці ДФС. 
Але зазначені штрафи встановлюються за недопущення до перевірки саме державних інспекторів 
з праці (фахівців від Держпраці). А отже, щодо інших перевіряльників вони не застосовуються. 
  
Зміни щодо ЄСВ 
Склад доходів, на які нараховується ЄСВ, не змінюється. 
Також не змінюється порядок визначення максимальної величини доходу, на який нараховується ЄСВ: як 
і в 2016 році, вона становить 25 прожиткових мінімумів працездатних осіб. Розмір мінімального 
страхового внеску, як і раніше, залежатиме від розміру мінімальної зарплати.  
  

База нарахування ЄСВ 
з 01.01 до 
30.04.2017 

з 01.05 до 
30.11.2017 

з 01.12 до 
31.12.2017 

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
грн 1600 1684 1762 

Максимальна величина доходу, на який 
нараховується  ЄСВ (25 розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб) 40 000 42 100 44 050 

Мінімальна заробітна плата 3200 

Мінімальний страховий внесок (22% від мінімальної 
зарплати) 704 

А це означає дві дуже важливі речі, які почнуть працювати з 01.01.2017 р.: 
• роботодавцям доведеться не тільки переглянути оклади працівників, а й здійснювати доплату 

з ЄСВ у розмірі не менше від мінімального страхового внеску при нарахуванні зарплати та 
інших виплат працівникам, у новому збільшеному розмірі; 

• зросте і навантаження на підприємців, адже з наступного року мінімальна щомісячна сума 
ЄСВ «за себе» для них зросте вдвічі (у грудні 2016 р. вона становила 352 грн).  

Нормами Закону № 1774 внесено зміни до статей Закону про ЄСВ, які стосуються правил сплати ЄСВ 
підприємцями «за себе». Відповідно до змін з 01.01.2017 року: 

• усі підприємці-пенсіонери за віком або інваліди, незалежно від обраної ними  системи 
оподаткування, звільняються від сплати ЄСВ «за себе»; 

• усіх інших підприємців зобов’яжуть сплачувати ЄСВ не нижче від мінімального страхового 
внеску з розрахунку на місяць. Тобто підприємцям на загальній системі слід чекати 
додаткових витрат у вигляді сплати ЄСВ "за себе" за місяці, коли вони не отримають доходи. 

Для підприємців-"єдинників" нічого не зміниться – вони й надалі сплачуватимуть "за себе" ЄСВ в 
самостійно визначеному розмірі, але з розрахунку на місяць не нижче від мінімального страхового 
внеску. 



Але, у зв’язку зі встановленням нового розміру мінзарплати, "єдинники" І групи отримають пільгу. 
Вони зможуть сплачувати ЄСВ «за себе» на рівні 0,5 мінімального страхового внеску, тобто у розмірі 352 
грн (704 грн х 0,5). При цьому до страхового стажу для нарахування пенсій такі місяці будуть 
враховуватися пропорційно до сплаченого ЄСВ. 
  
Різні штрафи та платежі, які були прив’язані до мінімальної зарплати 
Розмір деяких (на жаль, не всіх) платежів "відв’язали" від розміру мінімальної зарплати і прив’язали до 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.  
Пунктом 4 Перехідних та прикінцевих положень Закону № 1774 визначена також доля розмірів різних 
адмінпослуг. Так, до внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо 
незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних 
послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень. 
  
Доля Фондів соцстраху 
Передбачається завершити реорганізацію старого ФСС та запровадити діяльність нового Фонду 
соціального страхування України як нової соціальної інституції. 
Окрім того, планується відновити щорічний перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим на 
виробництві та перерахунок страхових виплат потерпілим на виробництві, розміри яких у перерахунку на 
100% втрати працездатності менші від мінімальної заробітної плати. 
  
Пенсії  
Передбачається продовжити застосування максимального розміру пенсії у розмірі 10 740 гривень. 
Також пропонується продовжити невиплату пенсій працюючим пенсіонерам, які працюють на посадах та 
на умовах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і 
статус суддів», «Про Кабінет Міністрів України». 
Не омине продовження дії обмежень щодо розміру пенсій для працюючих пенсіонерів інших професій та 
посад. Так,  якщо  розмір їх пенсії перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які 
втратили працездатність, пенсія буде виплачуватися в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 
150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. 
Законом № 1774 буде внесено зміни у ст. 42 Закону № 1058. Так, крім індексації пенсії, щороку буде 
здійснюватися перерахунок раніше призначених пенсій через збільшення показника середньої 
заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено ЄСВ, на коефіцієнт, що відповідає не менш як 20% 
показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено ЄСВ, порівняно з 
попереднім роком.  
Розмір та порядок такого підвищення пенсії визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за 
рішенням Кабміну. 
Також буде внесено зміни у ст. 47 Закону № 1058, якою встановлено порядок виплати пенсій. 
Так, з 01.01.2017 року пенсія виплачуватиметься щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за 
який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного 
проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або 
через установи банків у порядку, передбаченому Кабміном. 
  
Контроль Мінфіну за призначенням соцвиплат та субсидій 
Про передачу цього контролю Мінфіну говорили і у 2016-му році. Але коментованим Законом 
впроваджується механізм проведення такого контролю.  
Для моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і 
в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що 
здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, 
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Мінфін отримав право доступу 
до: 

 відомостей про фізичних осіб, що містяться у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян; 

 персональних даних, які збирають такі бюджети і фонди.   
Також Мінфін буде мати право використовувати дані Держреєстру майнових прав і   ЄДР.  
  
Стипендії 
Стипендії студентів ВНЗ з 01.01.2017 р. будуть поділені на соціальні та академічні.  
Соціальні стипендії надаватимуться студентам (курсантам) вищого навчального закладу виходячи з 
рівня доходу сім’ї та успіхів у навчанні, у порядку, визначеному КМУ. Гарантоване право на отримання 
такої стипендії матимуть студенти (курсанти) вищого навчального закладу з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в 
період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків. 
Академічні стипендії надаватимуться особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій 
діяльності згідно з критеріями, встановленими КМУ. Частка студентів (курсантів), які мають право на 
отримання академічних стипендій, встановлюється вченою радою вищого навчального закладу у межах 
визначеного КМУ загального відсотка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних 
стипендій, та стипендіального фонду.  



Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, крім повного 
державного забезпечення, виплачується стипендія в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. 
Наразі питання стипендіального забезпечення затверджені постановою КМУ від 12.07.2004 р. №882. Але, 
на відміну від правил, які діяли раніше, з 2017 року стипендії вже не будуть переглядатися у зв’язку з 
підвищенням прожиткового мінімуму протягом року.  
  
Інші соціальні виплати 
З 2017 року передбачається новий підхід у перегляді розмірів допомоги сім’ям на неповнолітніх дітей та 
інших видів матеріального забезпечення молоді, яка отримує професійно-технічну, вищу освіту у 
відповідних навчальних закладах. Так,  держава, враховуючи прожитковий мінімум та виходячи з 
реальних можливостей бюджету, буде підвищувати їх розміри.  
Крім цього, з 01.01.2017 року одноразову грошову допомогу також будуть призначати і виплачувати у разі 
інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), а також у зв’язку з 
загибеллю військовослужбовця строкової військової служби. 
 

 

3) Особливості нарахування та сплати ЄСВ у 2017 році 

 

ДФСУ надала роз'яснення щодо нарахування та сплати ЄСВ фізособами – підприємцями, у тому числі 

тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну 

діяльність 

ДФСУ у листі від 30.12.2016 р. № 41658/7/99-99-13-02-01-17  повідомила про набрання чинності з 1 січня 

2017 року Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VІІІ. Цим Законом, зокрема, внесено зміни до Закону 

про ЄСВ щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізособами – підприємцями, у тому числі тими, які 

обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність. 

Так, з 01.01.2017 р. підприємці-"спрощенці", віднесені до I групи платників ЄП, мають право сплачувати 

ЄСВ у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів 

здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 

Закону №1058-IV, пропорційно сплаченому єдиному внеску. 

Базою нарахування ЄСВ для платників, зазначених у пунктах 4 (крім підприємців, які обрали спрощену 

систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 Закону про ЄСВ, є сума доходу (прибутку), 

отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою 

за розмір мінімального страхового внеску на місяць. З 2017 року якщо такими платниками не отримано 

дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити 

базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, встановленої цим 

Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового 

внеску. 

Згідно з нормами частини п’ятої статті 8 Закону про ЄСВ єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску 

(крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22% до визначеної статтею 7 цього Закону бази 

нарахування єдиного внеску. 

  

Щодо сум ЄСВ, які необхідно буде сплатити у 2017 році 

Податківці нагадують, що Законом про держбюджет-2017 визначено: 

- прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2017 рік: 

 з 1 січня   2017 року – 1600 грн; 

 з 1 травня 2017 року – 1684 грн; 

 з 1 грудня 2017 року – 1762 грн;    

- мінімальну заробітну плату з 1 січня 2017 року – 3200 грн. 

Враховуючи розмір ЄСВ (22%) та норми Закону № 1801, максимальна величина бази нарахування 

ЄСВ для фізичних  осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність на 2017 рік 

становитиме: 

 з 1 січня 2017 року – 40000 грн (1600 х 25); 



 з 1 травня 2017 року – 42100 грн (1684 х 25); 

 з 1 грудня 2017 року – 44050 грн (1762 х 25). 

Якщо сума доходу (прибутку) на місяць перевищує цю суму, то ЄСВ сплачується лише з максимальної 

величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством. Тобто максимальна сума 

ЄСВ, яку необхідно сплатити фізособі – підприємцю та особі, яка провадить незалежну 

професійну діяльність, за 2017 рік становитиме: 

 з 1 січня 2017 року – 8800 грн (40000 х 22%); 

 з 1 травня 2017 року – 9262грн (42100 х 22%); 

 з 1 грудня 2017 року – 9691 грн (44050 х 22%). 

Для підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, крім фізичних осіб – 

підприємців віднесених до I групи платників ЄП, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, 

сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано 

дохід (прибуток). Отже, мінімальна сума ЄСВ для таких осіб за 2017 рік: 

 з 1 січня – 704 грн (3200 х 22%). 

Для ФОП, віднесених до I групи платників ЄП, визначених у пп. 1 п. 291.4 ПКУ, та скористалися 

зазначеною нормою, мінімальна сума ЄСВ у 2017 році: 

 з 1 січня 2017 року – 352 грн (3200 х 0,5 х 22%). 

Водночас податківці наголошують, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно 

сплаченому ЄСВ.     

  

 Щодо звільнення від сплати єдиного внеску 

З 01.01.2017 р. фізособи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та ФОП, які 

перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони є 

пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну 

допомогу. 

Ця норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. 

         

Щодо термінів сплати ЄСВ 

Терміни сплати ЄСВ для фізосіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему 

оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у 2017 році залишаться 

незмінними, а саме: Фізособи – підприємці, які обрали: 

- підприємцями-"єдинниками" - до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний 

внесок; 

-  підприємцями-"загальносистемниками" - до 10 лютого наступного року; 

- особи, які провадять незалежну професійну діяльність - до 1 травня наступного року. 

    

Щодо строків та порядку подання обов’язкової звітності підприємцями та особами, які провадять 

незалежну професійну діяльність         

Строки та порядок подання Звіту з ЄСВ (додаток 5) залишилися незмінними. 

  

Щодо періоду, за який необхідно сплати ЄСВ у разі припинення підприємницької діяльності, та 

подання Звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна» 

Фізособа – підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до ЄДР запису про державну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою, а отже і позбавляється 

статусу платника єдиного внеску. 

Таким чином, останнім періодом, за який необхідно сплатити ЄСВ, буде період з дня закінчення 

попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької 

діяльності такої фізичної особи. 



У разі припинення діяльності фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну 

діяльність, зобов'язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім 

звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної 

реєстрації припинення підприємницької діяльності . 

Термін сплати зобов’язань, визначених фізичною особою –підприємцем або особою, яка провадить 

незалежну професійну діяльність, у Звіті з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого 

Звіту. Відповідно ЄСВ необхідно сплатити до дати подання Звіту включно. 

Крім цього, зняття з обліку фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему 

оподаткування, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, 

наданих державним реєстратором, а осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – за їхньою 

заявою, після проведення перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного 

розрахунку. 

У разі держреєстрації припинення підприємницької діяльності підприємця або особи, яка провадить 

незалежну професійну діяльність, така особа користується правами, виконує обов’язки та несе 

відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску в частині діяльності, яка здійснювалася 

нею як фізичною особою-підприємцем або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. 

 

 

4) Єдиний податок: зміни з 1 січня 2017 року 

 

1 січня 2017 року набрали чинності Закони №1797 і №1791. Розглянемо, які зміни чекають "єдинників" у 

новому 2017 році. Змін цих небагато, але усі вони досить важливі 

Ставки податку 

Розмір ставок єдиного податку (далі - ЄП) для платників 1-3 груп не змінюється, але для платників 1-ї 

групи змінюється база для оподаткування.  

Згідно із Законом №1791 ставки ЄП з 01.01.2017 р. застосовуватимуться: 

- для І групи -  у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня звітного року; 

- для ІІ групи — у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінзарплати, встановленої законом на 1 січня 

звітного року; 

- для ІІІ групи — у відсотках до доходу. 

Відповідні зміни внесені у п. 293.1 та у пп. 1 п. 293.2 ПКУ. 

Оскільки на 01.01.2017 р. розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1600 грн, а 

розмір мінімальної зарплати – 3200,00 грн, то максимальна ставка ЄП: 

 для платників І групи - 160 грн на місяць, 

 для платників ІІ групи – 640 грн.  

Втім не все так просто! Адже це максимальна ставка, а реальну для кожної адміністративно-

територіальної одиниці мають встановити органи місцевого самоврядування. 

За звичайних умов ці ставки мали бути визначені ще до 15.07.2016 року, спираючись на норми ПКУ, які 

діяли на той момент.  

Але, оскільки мінімальна зарплата раптом зросла в два рази (чого у першій половині 2016 року 

законодавці і урядовці передбачити не могли), в ПКУ внесено дві тимчасові норми щодо розміру 

ставок ЄП у 2017 році.   

Як і в минулому році, місцеві ради отримали право переглядати ставки ЄП для 1-2 груп протягом 

звітного податкового року, на який вони встановлені. Тобто, в 2017 році до прийнятих рішень органів 

місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, не застосовуються вимога, щодо 

оприлюднення за шість місяців до початку нового бюджетного періоду ставок, пільг  (п. 4 розділу ІІ Закону 

№ 1791). 

Отже, платники 1-2 груп, уважно стежте за рішеннями місцевих рад щодо розміру ЄП протягом 

2017 року!  



Згідно з п. 3 розділу ІІ Закону №1791, до прийняття місцевими радами нових рішень щодо ставки з ЄП у 

2017 році, платники даного податку I групи застосовують вже визначену для них на цей рік ставку податку 

із застосуванням коефіцієнта 0,5.  

Для платників єдиного податку ІІІ групи ставки не зміняться. Як й у 2016 році, у 2017 році, для ІІІ 

групи (платників ПДВ) ставка буде 3%, для ІІІ групи (неплатників ПДВ) - 5% від усієї суми оподаткованого 

доходу. 

Не омине збільшення податкового навантаження 4 групу ЄП. Так, за Законом №1791: 

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) 

розмір ставок податку з одного гектара буде встановлено на рівні 0,95 (у 2016 році - 0,81); 

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, -  0,57 (у 2016 

році - 0,49); 

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях) - 0,57 (у 2016 році - 0,49); 

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19 (у 2016 

році - 0,16); 

- для земель водного фонду ставка залишиться на рівні 2,43; 

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, 

які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому 

ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди - 6,33 (у 2016 році - 5,4). 

При цьому  з 2017 року прибрано норму пп. 292-1.3 ПКУ, яка передбачала, що підставою для 

нарахування ЄП платникам 4 групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. Водночас скасовано обов’язок щомісячно (а також за запитом) 

надавати відповідну інформацію податківцям органами держвлади, які ведуть зазначені кадастр та 

реєстр, з метою визначення розміру ЄП.  

Однак, як і раніше, за пп. 295.9.5 ПКУ, платники ЄП 4 групи зобов’язані подавати в органи ДФС додаток 

до декларації під назвою «Відомості про наявність земельних ділянок», у якому щодо таких ділянок 

зазначаються не тільки правовстановлюючі документи, а й дані про державну реєстрацію цих прав, і 

кадастровий номер земельної ділянки (за наявності).   

  

Кількість працівників 

ФОП 2-ї групи не враховуватимуть в такому критерії для перебування в цій групі платників ЄП як кількість 

працівників, не тільки декретниць, а й мобілізованих працівників. Зміни передбачено до пп. 291.4.1 ПКУ. 

  

Виплата дивідендів 

Дивіденди, які виплачуються платниками ЄП - юридичними особами, у 2017 році оподатковуються за 

правилами, встановленими розділами II і IV ПКУ. 

Отже, юрособи – платники ЄП 3 та 4 групи при виплаті дивідендів юрособам повинні будуть сплачувати 

авансові внески з податку на прибуток за правилами п. 57.1-1 ПКУ. А при виплаті дивідендів фізособам – 

ПДФО за ставкою 9% (замість 18%!) за оновленим п. 167.5 ПКУ.  

Чому це важливо? Раніше  деякі платники 4-ї групи намагалися відстояти позицію, що вони не зобов’язані 

сплачувати авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів. А з 01.01.2017 р. вони 

відмовлятися від такої сплати не зможуть – правила п. 57.1-1 ПКУ  поширюватимуться і на них.  

А найгірше в цьому те, що, як і раніше, у підприємств-"єдинників" сума авансових внесків з податку на 

прибуток вважається окремим грошовим зобов’язанням перед бюджетом. І сума таких авансових внесків 

не зменшує суму єдиного податку або інших податків до сплати у бюджет. 

  

Змінено критерії, за якими особа не зможе стати платником ЄП 



З 2017 року, згідно із оновленою нормою пп. 291.5.8 ПКУ, не зможуть бути платниками ЄП 1-3 групи будь-

які платники податку (тобто як СГ, так і не СГ), які  на день подання заяви про реєстрацію платником 

єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії 

обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

Отже, фізособам, які планують стати платниками ЄП з початку підприємницької діяльності, перш, ніж 

подавати документи держреєстратору, варто поцікавитися, чи немає за ними будь-якого податкового 

боргу в органі ДФС за місцем проживання.  

Що ж стосується платників 4 групи, то для них підкориговано пп. 291.5-1.2 ПКУ – додано ще одне 

виключення, коли можна обрати 4 групу. Так, з 01.01.2017 року можуть бути такими платниками ЄП 

госпсуб'єкти, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії, виробленої кваліфікованими 

когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації 

такої енергії не перевищує 25% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  такого СГ. 

  

Припинення діяльності 

Відкориговано закінчення останнього податкового (звітного) періоду при припиненні госпдіяльності, що 

передбачено у п. 294.6 ПКУ. Це вже буде не період, у якому подано заяву про відмову від спрощеної 

системи у зв'язку з припиненням провадження госпдіяльності, а період, у якому ДФС отримає від 

держреєстратора повідомлення про проведення держреєстрації такого припинення. 

Нагадаємо, що до 2017 року держреєстрація припинення підприємницької діяльності фізособи 

здійснюється на підставі лише її заяви, поданої держреєстратору. Тоді як юрособі, після подання 

аналогічної заяви держреєстратору, спочатку слід пройти перевірку в органі ДФС та Фондах, погасити 

борги перед бюджетом (за їх наявності), отримати відповідні довідки від цих органів, надати їх 

держреєстратору, і тільки після цього держреєстратор викреслить таку юрособу із Державного реєстру.   

У зв’язку з цим, згідно з оновленим п. 295.8 ПКУ, зобов’язання зі сплати ЄП будуть нараховуватися 

такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за 

рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від держреєстратора повідомлення про 

проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності. 

Отже, для підприємців-"єдинників" сплата ЄП закінчиться одразу після держреєстрації 

припинення їх підприємницької діяльності. Оскільки така держреєстрація відбувається зараз за 

спрощеним варіантом, то проблем немає. 

А ось із юрособами – не зрозуміло. Навряд чи процедура їх ліквідації стане коли-небудь такою ж 

швидкою, як для підприємців. 

Що ж тоді юрособам доведеться сплачувати ЄП аж до кінця процедури зняття з реєстрації у 

держреєстратора?Так, але найбільше не пощастить в цьому випадку 4-й групі. Адже сума єдиного 

податку, яку сплачують юрособи 3-ї групи, залежить від факту отримання доходів (на відміну від 1-2 груп, 

які сплачують цей податок у фіксованій сумі, або 4-ї групи, яка сплачує цей податок у відсотках від 

грошової оцінки землі).   

З іншого боку, 4-та група не сплачує земельний податок за землі, які використовує у власній 

сільськогогосподарській діяльності! І право юрособи добровільно перейти на загальну систему 

оподаткування ніхто не відміняв. Тому, якщо юрособа 4-ї групи планує припинити діяльність та 

ліквідуватися, їй варто буде порахувати, де податкове навантаження буде вищим (за відсутності 

доходів), і задіяти певні кроки для податкової оптимізації.  

У зв’язку із зазначеними змінами виникає питання: а чи потрібно тоді взагалі подавати заяву про відмову 

від спрощеної системи у зв'язку з припиненням провадження госпдіяльності? Адже норма пп. 298.2.1 

ПКУ, у якій йдеться про її подачу, та пп. 7 пп. 298.3.1 ПКУ про зазначення відомості про дату (період) 

припинення, не зазнали змін. 

Вважаємо, що не обов’язково, адже подача заяви саме з таким формулюванням причини не нестиме 

жодних наслідків.  А що стосується пп. 298.2.1 ПКУ, то у ній у загальному розумінні говориться про 

відмову від спрощеної системи, наприклад, у зв’язку з добровільним чи обов’язковим переходом на 

сплату інших податків і зборів. Норма пп. 7 пп. 298.3.1 ПКУ, дійсно, у зв’язку із внесеними змінами на 

практиці не працюватиме. Однак усе-таки варто буде дочекатися роз’яснень від податківців. 



  

Подання звітності "єдинниками" 1 та 2 групи 

Законом збільшується перелік випадків, коли такі "єдинники" повинні подавати звітність у строки, 

встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Так, в оновленому пп. 296.5.1 

ПКУ передбачено, що у такі квартальні строки (протягом 40 календарних днів після закінчення звітного 

податкового кварталу) слід подавати декларацію у разі відмови від застосування спрощеної системи 

оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ. 

Цим вирішено ще одне дискусійне питання – коли звітувати, якщо підприємцю-"єдиннику" встановлено 

річний звітний період, а перехід на загальну систему відбувається протягом року - узаконено те, що 

податківці до цього вимагали на практиці. 

  

"Єдинники" і РРО 

Завдяки Закону №1791 норма п. 296.10 ПКУ про звільнення ФОП-"єдинників" від застосування РРО не 

поширюватиметься на продавців, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що 

підлягають гарантійному ремонту. 

Що є «технічно складними побутовими товарами», визначено у Законі про захист споживачів. Ними є 

 непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з 

вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні 

характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк. 

Але це загальне визначення цього терміну.  Конкретний перелік товарів, які вимагатимуть застосування 

РРО, має встановити КМУ. 

Тому, як роз’яснює Мінфін, фактично ці зміни щодо застосування РРО запроваджуються не з 1 січня 

2017 року, а лише після того, як КМУ затвердить перелік технічно складних побутових товарів. 

Заплановано, що це відбудеться  до 31.03.2017 р. Протягом цього періоду штрафні санкції з тих ФОП, які 

не застосовують РРО у готівкових розрахунках за такі товари, стягуватися не будуть. 

 

 

5) Податок на прибуток: правила оподаткування у 2017 році 

 

Повернення нульової ставки на п’ять років, прискорена амортизація необоротних активів, та 

збільшення об’єкту оподаткування на певні «негосподарські» витрати – і це ще не всі нововведення, 

які чекають платників податку на прибуток у 2017 році 

1 січня 2017 року набрали чинності Закони №1797 та №1791, які вносять зміни до ПКУ, зокрема, і в 

частині оподаткування податком на прибуток. Що саме зміниться, а що залишиться без змін, - 

розглянемо докладно у статті. 

  

Що залишається без змін 

1) Строки і порядок сплати авансових внесків при виплаті дивідендів. 

Хоча інститути спільного інвестування звільняються від обов’язку сплати таких авансових внесків. 

2) Коло платників податку. 

Зокрема, серед неплатників залишаються неприбуткові організації з тим самим порядком їх визначення. 

Але, хоча вони є неплатниками цього податку, обов’язок подавати звітність для них залишається. Тепер 

вже офіційно – для тих неприбуткових організацій, які не сплачують податок на прибуток, встановлено 

річний податковий період щодо подання звітності (новий пп. 133.4.7 ПКУ). 

3) Коло платників податку на прибуток, які мають здійснювати коригування фінрезультату для визначення 

об’єкту оподаткування.  

4) Основна ставка податку на прибуток – 18% і порядок його сплати. 

  



 Що ж змінюється у 2017 році? 

Податок на нерухомість більше не зменшує нарахований податок на прибуток 

З 01.01.2017 року виключено норму, яка регулювала зменшення податку по прибуток на суму 

нарахованого податку на нерухоме майно в частині нежитлової нерухомості – п. 137.6 ПКУ. 

Таким чином, виключено із ПКУ подвійне зменшення податку на прибуток (яке діяло в 2015-2016 роках), 

коли спочатку податок на нерухомість враховувався  у витратах, чим зменшував фінрезультат до 

оподаткування, а потім додатково зменшував податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету 

платниками податку. 

Водночас, незважаючи на таке виключення, при розрахунку податку на прибуток за 2016 рік, 

підприємства зможуть скористатися таким подвійним зменшенням. Це передбачено новим п. 45 

підрозділу 4 р. ХХ ПКУ. 

  

Різниці, пов’язані з основними засобами (ОЗ) та нематеріальними активами (НА) 

ОЗ та НА. Основними засобами, як і раніше, вважатимуться необоротні матеріальні активи вартістю 

понад 6000 грн. А ось визначення «нематеріальні активи», яке містилося у пп. 14.1.120 ПКУ, з 01.01.2017 

року виключено. 

І, враховуючи норми ст. 5 ПКУ, для визначення того, що є НА, платнику податку доведеться звертатися 

до інших нормативних документів, наприклад, до П(С)БО 8. Втім, це правило буде поширюватися лише 

на визнання нематактивів з 2017 року.  

  

Невиробничі ОЗ та НА. Згідно з оновленої нормою пп. 138.3.2 ПКУ з 2017 року терміни "невиробничі 

основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" означають відповідно основні засоби, нематеріальні 

активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку. 

До 31.12.2016 року містився термін лише «невиробничі основні засоби» й означав він ОЗ, які не 

використовуються у госпдіяльності платника податку. Це давало можливість контролюючим органам 

говорити, що, наприклад, ОЗ, що перебували на консервації, поліпшенні, капітальному ремонті, не 

експлуатуються у госпдіяльності, а отже є невиробничими (див. листи ДФС від 02.06.2015 р. 

№11385/6/99-99-19-02-02-15, від 05.11.2015 р. №23598/6/99-99-19-02-02-15). З 01.01.2017 р. головним 

чинником буде напрямок подальшого використання таких активів, який визначатиметься самим 

платником податку.  

  

Амортизація ОЗ та НА. Завдяки проведеним змінам, з 01.01.2017 р.: 

-  фінансовий результат до оподаткування збільшуватиметься: 

 на суму бухгалтерських витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення 

невиробничих ОЗ та нематактивів; 

 на суму бухгалтерської залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих ОЗ або невиробничих 

нематактивів, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта; 

- фінансовий результат до оподаткування зменшуватиметься: 

 на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих ОЗ або 

нематактивів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі 

віднесених до витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта невиробничих 

ОЗ або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого 

продажу. 

Податкова амортизація ОЗ та нематактивів повинна буде розраховуватися виходячи з вартості ОЗ та 

нематактивів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень 

бухобліку.  

Також, за оновленою редакцією пп. 138.3.2 ПКУ, з 01.01.2017 р. не підлягатимуть амортизації та 

проводитимуться за рахунок відповідних джерел фінансування активи, що не підлягають амортизації 

відповідно до П(С)БО або МСФЗ, а також: 

• вартість гудвілу; 



• витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих ОЗ, невиробничих нематеріальних 

активів; 

• витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення  невиробничих ОЗ, невиробничих 

нематеріальних активів. 

Водночас, згідно з новим п. 43 підр. 4 р.ХХ ПКУ платники податку на прибуток можуть розраховувати на 

прискорену амортизацію ОЗ. 

Так, під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо ОЗ четвертої групи (машини й 

обладнання) можуть використовувати починаючи з 01.01.2017 року мінімально допустимий строк 

амортизації, який дорівнює 2 роки,замість 5 років, якщо: 

- витрати на придбання таких ОЗ понесені (нараховані) платником податків після 01.01.2017 р.; 

- та якщо для таких ОЗ одночасно виконуються вимоги: 

 ОЗ не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України; 

 ОЗ введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 

2017 року до 31 грудня 2018 року; 

 ОЗ використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не надаються в 

оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з 

надання в оренду майна). 

У разі недотримання цих вимог до закінчення періоду нарахування амортизації з використанням 2-

річного строку амортизації, починаючи з дати введення ОЗ в експлуатацію, платник податку у 

податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання ОЗ у власній господарській 

діяльності або їх продаж, зобов’язаний: 

- збільшити фінрезультат до оподаткування на суму нарахованої амортизації ОЗ протягом податкових 

(звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації відповідно до п. 43 підр.4 р. ХХ ПКУ; 

- зменшити фінрезультат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких основних засобів 

відповідно до п. 138.3 ПКУ за відповідні податкові (звітні) періоди. Тобто перерахувавши амортизацію ОЗ, 

виходячи із  мінімального строку амортизації у 5 років для ОЗ із групи 4. 

  

Резерв сумнівних боргів 

Нарешті додано норму у пп. 139.2.2 ПКУ, згідно з якою фінрезультат до оподаткування зменшується на 

суму списаної дебіторської заборгованості (у т. ч. за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка 

відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ. 

Адже у 2016 році створювати такий резерв було невигідно, оскільки витрати на його створення лише 

збільшують фінрезультат до оподаткування, без відповідного зменшення в разі його використання для 

списання такої заборгованості.  

Крім цього, уточнено норму пп. 139.2.1 ПКУ, згідно з якою фінрезультат до оподаткування збільшується 

вже не на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним 

пп. 14.1.11 ПКУ, а в розмірі перевищення суми витрат від списання дебітори понад суму резерву 

сумнівних боргів. 

Зауважимо, що пп. 14.1.11 ПКУ також зазнав змін – уточнено пп. «г» та «ґ»:  

"г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов’язаних з 

таким кредитором, та осіб, які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, та осіб, які 

 перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення трудових 

відносин таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує три роки; 

ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не 

перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для 

порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб -заборгованість, що не 

перевищує 25 відсотків  мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня 

звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства 

фізичних осіб). " 



Зрозуміло, що остання зміна прямо пов’язана зі зростанням розміру мінімальної зарплати на 01.01.2017 

р.  

  

Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат 

У пп. 139.1.1 та пп. 139.1.2 ПКУ уточнено, що забезпечення (резерв) витрат на сплату ЄСВ, що 

нараховується на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, не приймають 

участь у коригуванні фінрезультату до оподаткування. Що це означає?  

При створенні резерву на оплату відпусток, відповідно до норм П(С)БО 11 та Інструкції № 291, потрібно 

враховувати не тільки планову суму відпусткових, а й суму ЄСВ, яку планується нарахувати на такі 

відпусткові протягом року. Отже, йдеться не про кардинальну зміну, а про логічне уточнення – як сума 

резерву в частині витрат на оплату відпустки, так і сума цього резерву в частині витрат на ЄСВ з суми 

таких відпусткових однаково не коригуватимуть фінрезультат до оподаткування.   

  

Проценти за боргами нерезидентам – пов’язаним особам 

Пунктом 71 Закону №1797 уточнено, на яку суму слід збільшити фінрезультат до оподаткування при 

виплаті процентів нерезидентам, які є пов’язаними особам з платником податку на прибуток. 

Зазначено, що робити таке збільшення потрібно лише в частині різниці, обчисленої з процентів за 

борговими зобов’язаннями, які виникли саме перед нерезидентами - пов’язаними особами, а не з усіх 

процентів, які були нараховані в звітному періоді за борговими зобов’язаннями.  

Аналогічне уточнення зазначено і щодо суми самих боргових зобов’язань, які беруться до уваги при 

визначенні обов’язку здійснювати коригування за пп. 140.2 ПКУ – це середнє арифметичне значень 

боргових зобов'язань, що виникли за операціями лише з пов’язаними особами – нерезидентами. 

А відповідно до оновленого п. 140.3 ПКУ проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 

140.2 ПКУ, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до 

оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5% не до повного її 

погашення, а від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового результату 

до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 ПКУ. 

  

Коригування щодо дивідендів, які підлягають утриманню 

Відомо, що сума дивідендів, яка в бухобліку була включена до доходу при її нарахуванні (одночасно з 

виникненням відповідної дебіторської заборгованості), в податковому обліку тими, хто проводить 

коригування фінрезультату до оподаткування, зменшує цей фінрезультат. Простіше кажучи, податок на 

прибуток з отриманих дивідендів не сплачується. Але зовсім не тому, що йдеться про розподіл чистого, 

тобто вже оподаткованого прибутку. Несплата податку на прибуток одержувачем дивідендів напряму 

пов’язана зі сплатою того, хто їх виплачує, авансового внеску з податку на прибуток (про це йшлося у пп. 

140.4.1 ПКУ). 

Але в 2017 році ця ситуація має змінитися, тому ті, хто планує й далі здійснювати таке зменшення, 

зверніть увагу!В оновленій нормі пп. 140.4.1 ПКУ уточнено, що фінрезультат до оподаткування 

зменшується на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на користь 

платника податку тільки від платників податку на прибуток (крім інститутів спільного інвестування та 

платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, 

звільненого від оподаткування) та платників єдиного податку. Тобто, незалежно від того, чи сплатив той, 

хто виплатив дивіденди, авансовий внесок, сума дивідендів зменшуватиме фінансовий результат до 

оподаткування. 

  

Якщо операція контрольована, то коригування проводиться лише за результатами податкового 

(звітного) року 

Податківці вже давно роз’яснюють, що коригування, передбачені у п. 140.5 ПКУ, слід проводити лише за 

результатами звітного року, адже лише тоді відомо чи є операція контрольованою чи ні. З 2017 року це 

вже закріплено на нормативному рівні. 



Відповідно до закінчення звітного року відповідно проводити коригування фінрезультату до 

оподаткування, визначеного за даними квартальної звітності, на різниці, передбачені пп. 140.5.1 та  пп. 

140.5.2 ПКУ не проводяться. 

  

Різниці за придбаними товарами у неприбуткових організаціях 

З 2017 року на підставі оновленого пп. 140.5.4 ПКУ фінрезультат податкового (звітного) періоду 

збільшується на суму 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім 

операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 ПКУ, та операцій визнаних контрольованими відповідно 

до ст. 39 ПКУ), придбаних у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій на дату такого придбання, крім випадків: 

- коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких 

організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. У 2016 році обмеження 

становило 50 розмірів мінімальної зарплати, але її зростання призвело до зменшення критерію 

податкової різниці; 

- коли товари, у тому числі необоротні активи, роботи та послуг, придбані у бюджетних установ і 

неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є 

умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону. 

  

Різниці по роялті 

Згідно з оновленої нормою пп. 140.5.7 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду тепер (з 

01.01.2017 року) не збільшується на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті 

нараховані на користь нерезидентів, що зареєстровані у низькоподаткових державах (на територіях). 

Щодо решти випадків застосування такого коригування, зазначених у пп. 2-6 140.5.7 ПКУ, то якщо раніше 

коригування можна було не проводити, якщо сума роялті відповідала рівню звичайних цін, з 2017 року 

винятків немає.  

Тобто, незалежно від того, чи є операція із нарахування роялті контрольованою, слід проводити 

коригування фінрезультату до оподаткування у бік збільшення, якщо виконуються вимоги пп. 2-6 140.5.7 

ПКУ. 

  

Нові різниці, на які збільшується фінрезультат 

Ці зміни пропонувалося внести до ПКУ ще в минулому році (нові пп. 140.5.10- 140.5.13 ПКУ).  

З 01.01.2017 року фінансовий результат до оподаткування слід збільшувати: 

- на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) 

особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за 

ставкою 0% відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, крім безповоротної фінансової допомоги 

(безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, 

робіт, послуг, для яких застосовується положення пп. 140.5.9 ПКУ; 

- на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного 

законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім 

фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п.44 

підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ; 

- на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час 

перебування на спрощеній системі оподаткування. 

  

«Перехідні» доходи та витрати 

Уточнено положення щодо уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового результату до 

оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 

01.01.2015 р. 



Так, в новому п. 42 підрозділу 4 р. ХХ  ПКУ зауважено, що суми доходів або витрат, що враховані при 

визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року, та враховані у складі 

доходів або витрат відповідно до положень бухобліку при визначенні фінрезультату до оподаткування 

після 1 січня 2015 року, не підлягають повторному врахуванню при визначенні такого об’єкта та 

формують різницю, згідно з якою фінансовий результат до оподаткування: 

• зменшується на суму таких доходів; 

• збільшується на суму таких витрат. 

  

Особливості оподаткування доходів нерезидентів 

Ставка податку на репатріацію із нарахованих (виплачених) доходів нерезиденту у вигляді процентів за 

позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, оподатковуються за ставкою в розмірі 5 

% у джерела виплати таких доходів та за рахунок таких доходів  з одночасним дотриманням таких 

умов: 

- кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені ним шляхом розміщення 

іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого 

КМУ; 

- кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені з метою надання (прямо 

або опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту; 

- нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним особа (якщо проценти 

виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату розміщення нерезидентом 

іноземних боргових цінних паперів включені до переліку держав (територій), затвердженого КМУ 

відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ. 

Ці зміни передбачено оновленим пп. 141.4.2 та новим пп. 141.4.11 ПКУ. 

Крім цього, п. 46 та п. 47 підрозділу 4 р.ХХ ПКУ передбачено, що звільняються від оподаткування 

доходи: 

- які сплачені або сплачуються резидентом на користь нерезидента або уповноваженої ним особи у 

вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам до 31 грудня 2016 

року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, були залучені шляхом 

розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам пп."б" 

і "в" пп. 141.4.11 ПКУ; 

- які сплачуються резидентом на користь нерезидента або уповноваженої ним особи у вигляді процентів 

за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у період з 1 січня 2017 року до 31 

грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають умовам пп. 141.4.11 ПКУ. 

Як бачимо, така пільга в оподаткуванні не має часових меж, тож має діяти аж до внесення відповідних 

змін п. 46 та п. 47 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ. 

Також варто зауважити, що не зрозуміло що мали на увазі законотворці, вживаючи слово «сплачені» 

доходи у п. 46 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ. Невже платник податку зможе повертати із бюджету сплачений 

податок при нарахуванні (виплаті) доходу у вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, що 

були надані резидентам до 31 грудня 2016 року? Чекаємо на офіційні роз’яснення фахівців ДФС. 

  

Податкові «канікули» 

Нарешті – обіцяне Мінфіном «солодке» - це новий п. 44 підр. 4 розд. ХХ ПКУ (зміни вводяться пп. 2 п. 135 

р. І Закону №1797). 

Передбачається при цьому, не за бажанням платника податку, а без будь-яких інших варіантів, на 

період до 31 грудня 2021 року застосування нульової ставки податку на прибуток, для 

підприємств у яких: 

1) річний дохід не перевищує 3 млн грн; 

2) розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не 

меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати (з 2017 року це 6400 грн); 

3) за умови відповідності критеріям:  



• утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року; 

• діючі, у яких протягом 3-х послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з 

моменту їх утворення пройшло менше 3-х років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не 

перевищує 3-х млн грн, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду 

становила від 5 до 20 осіб; 

• які були зареєстровані платниками ЄП в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний 

рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 3-х млн грн та 

середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб. 

Звучить знайомо, чи не так? 

Так, це адаптована Мінфіном версія раніше існуючої в ПКУ норми – ви і зараз її можете побачити в п. 16 

підр. 4 розд. ХХ ПКУ, а ще раніше вона була в скасованій попередній редакції розділу ІІІ ПКУ. 

Втім, у зв’язку зі сьогоденними реаліями досягнути 3 млн грн доволі легко, а ось виплачувати 6400 грн 

кожному працівнику складно. Тому скористатися даним «полегшенням» зможуть лише обрані. 

Ті, хто про неї пам’ятає, не дивуються й тому, що скористатися такими канікулами не зможуть суб'єкти 

господарювання, які здійснюють діяльності, яка перераховані у тому ж п. 44 підрозд. 4 р.ХХ ПКУ, серед 

них: 

1) суб'єкти господарювання, утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, 

поділу, перетворення), приватизації та корпоратизації; 

2) суб'єкти господарювання, які здійснюють: 

- діяльність у сфері розваг, визначену в пп. 14.1.46 ПКУ; 

- виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів; 

-  виробництво, оптовий та роздрібний продаж ПММ; 

- видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому 

числі органогенного утворення;  

- фінансову та страхову діяльність (гр. 64 - гр. 66 Секції K КВЕД ДК 009: 2010); 

- діяльність з обміну валют; 

- видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення; 

- операції з нерухомим майном (гр. 68 КВЕД ДК 009: 2010); 

- поштову та кур’єрську діяльність (гр. 53 КВЕД ДК 009: 2010); 

- діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або 

антикваріату; 

- діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону "Про 

телебачення і радіомовлення"; 

- охоронну діяльність; 

- ЗЕД (крім діяльності у сфері інформатизації); 

- виробництво продукції на давальницькій сировині; 

- оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі; 

- діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води; 

- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (гр. 69 КВЕД ДК 009: 2010); 

- діяльність у сфері інжинірингу (гр. 71 КВЕД ДК 009: 2010). 

Якщо платники податку, які застосовують нульову ставку податку на прибуток, у будь-якому звітному 

періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої 

заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним в новому п. 44 

підр. 4 розд. ХХ ПКУ, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у 

такому звітному періоді, за ставкою 18%. 

Зверніть увагу! Такі "нульовики", які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам 

(власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку в порядку, встановленому 



п. 57.11 ПКУ, та сплачують податок на прибуток за ставкою 18% за звітний податковий період, у якому 

здійснювалося нарахування та виплата дивідендів. 

  

Нерезиденту – довідку про податок на репатріацію 

Згідно з новим п. 137.7 ПКУ нерезиденту контролюючим органом має надаватися документальне 

підтвердження сплати податку на прибуток на території України. Така норма раніше містися у п. 152.7 

ПКУ, але, оскільки з 01.01.2015 р. розділ ІІІ ПКУ "перекроїли", то про неї зовсім забули.  

Порядок видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форму 

цієї довідки затверджено наказом Мінфіну від 03.12.2012 р. №1264. Він створювався саме під раніше 

діючий п. 152.7 ПКУ. Але після появи в ПКУ нового п. 137.7 ПКУ, звісно, що до цього Порядку будуть 

внесені відповідні зміни та й сам він буде актуалізований під сучасний ПКУ.  

  

Неприбуткові організації 

Приведення установчих документів у відповідність. Як відомо, неприбуткові організації 

завдяки Закону №652 мали до 01.01.2017 року привести свої установчі документи у відповідність з пп. 

133.4.1 ПКУ, а саме: 

- установчі документи повинні містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 

ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.; 

- установчі документи повинні передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи 

(у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Ця вимога не поширюється на 

об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

Законом №1797 (пп. 2 п. 135 р. І ПКУ), термін приведення установчих документів неприбуткових 

організацій для відповідності критеріїв віднесення до неприбуткових як до неплатників податку не 

прибуток подовжено до 01.07.2017 р. 

Нагадаємо, що для релігійних організацій цей термін продовжено до 01.01.2018 р.  

  

Нові правила віднесення установи до неприбуткових. Тут внесено два уточнення: 

1) вимоги наявності в установчих документах заборони про розподіл доходу та наявність передачі активів 

не поширюються на бюджетні установи; 

2) зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи 

для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня 

державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх 

державної реєстрації. 

  

Наслідки від недотримання вимог п. 133.4 ПКУ. У пп.133.4.3 ПКУ уточнено, що у разі недотримання 

неприбутковою організацією цих вимог вона вважається платником податку на прибуток для цілей 

оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення (раніше це 

не прямо не випливало із такої норми), і, як наслідок, зобов’язана: 

1) Не лише зазначити у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації суму 

самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, а й обов’язково сплатити її 

(раніше у пп. 133.4.1 ПКУ дослівно вимагалося лише зазначити зобов’язання з податку на прибуток). 

Щоправда про терміни сплати зобов’язання не зазначено. 

2) За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня 

податкового (звітного) року щокварталу подавати декларацію з податку на прибуток (з наростаючим 

підсумком) та сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову 

звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток; 



3) З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає декларацію з податку на 

прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому р. ІІІ ПКУ для 

платників податку на прибуток. 

  

Податковий період. Доповнено п. 133.4 ПКУ підпунктом 133.4.7 ПКУ. Згідно з ним з 2017 року вже 

офіційно встановлено, що для неприбуткової організації, яка відповідає вимогам п.133.4 ПКУ та яка 

внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, податковий звітний період дорівнює року.  

  

Платники податку на прибуток - виробники с/г продукції 

Як і раніше, виробники сільгосппродукції зможуть бути платниками податку на прибуток із річним 

податковим періодом. Крім цього, вони й надалі можуть обирати період, за який обчислюється та 

сплачується податок на прибуток: 

- з 1 січня по 31 грудня звітного року; 

- або з 1 липня минулого календарного року по 30 червня поточного року. 

При цьому, якщо вони обирали другий варіант податкового періоду, то на практиці виникали питання з 

визначенням об’єкта оподаткування. Саме для них у пп. 134.1.1 ПКУ додано абзац, згідно з яким такі 

платники податку на прибуток фінрезультат до оподаткування за податковий (звітний) період 

обчислюють шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування за минулий звітний рік на 

фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя такого року та збільшення на фінансовий 

результат до оподаткування за перше півріччя поточного звітного року, що визначені відповідно до 

П(С)БО або МСФЗ. 

 

 

6) Скасовано спецрежим ПДВ 
 

Податківці в новому листі розповіли про нюанси анулювання реєстрації суб'єктів спецрежиму ПДВ, 

закриття додаткових електронних рахунків, подання звітності з ПДВ та реєстрації податкових 

накладних/розрахунків коригування 

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. 

При цьому 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 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". 

При цьому, 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 позитивне значення різниці 

між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, таке позитивне 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 вказаного 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. 

 

 
 

7) Податкові накладні та розрахунки коригування: що змінюється у 2017 році? 

 

Розглянемо докладно порядок складання та реєстрації в ЄРПН у 2017 році податкових накладних та 

розрахунків коригування до них 

Податковий кредит за «старими» ПН/РК 

Підстави та періоди виникнення податкового кредиту (далі - ПК) з ПДВ залишаються без змін. 

Але зверніть увагу: змінюються строки, протягом яких покупець може скористатися ПК за 

«старою» податковою накладною (далі - ПН)!  

Передбачається, що право на  ПК протягом 365 к.д. зберігається за покупцем-платником не тільки з дати 

складання ПН, а й  з дати складання розрахунку коригування до такої податкової накладної (далі - РК). 

Тобто з 01.01.2017 року складання РК до ПН фактично подовжується строк, протягом якого покупець 

може користуватися правом на ПК за такою ПН.  

Приклад>> Якщо ПН була складена 01.01.2017 р. (і своєчасно зареєстрована в ЄРПН), покупець зможе 

відобразити ПДВ, зазначений в ній, у складі ПК протягом 365 днів з дати її складання. Але якщо 

01.04.2017 р. до такої ПН складається РК, то у покупця строк використання ПК з ПДВ за такою ПН 

збільшується на три місяці. Тобто використати право на ПК за такою ПН на підставі РК можна буде 

до 01.04.2018 року!  

Уточнено в п. 198.6 ПКУ і порядок користування ПК за несвоєчасно зареєстрованими ПН/РК. Суми 

ПДВ за такими документами включаються до ПК за той звітний податковий період, в якому відбулася їх 

реєстрація,  але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати їх складання!  

При цьому в обох випадках робиться зауваження щодо нової процедури, яка може відбутися щодо ПН та 

РК – це зупинення їх реєстрації «в ручному режимі» контролюючим органом. В періоді такого зупинення 

«строки давності» по користуванню ПК за цими податковими накладними не діють:  перебіг зазначеного 

строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури 

зупинення їх реєстрації. 

  

Податкова перевірка за скаргою на контрагента 

В умовах СЕА ПДВ жодного права на ПК (або зменшення ПЗ) на підставі скарги на постачальника або 

покупця не буде. Передбачається збільшити до 90 к.д. (зараз 15 к.д.) період, протягом якого податківці 

на підставі скарги покупця (постачальника) мають проводити позапланові перевірки.  

За результатами такої перевірки контролюючий орган приймає рішення про донарахування суми ПЗ з 

ПДВ та/або про необхідність складення та реєстрації податкової накладної в ЄРПН або виправлення 

помилок, допущених при зазначенні реквізитів ПН. Про це такому платнику буде  вручатися податкове 

повідомлення-рішення. 

Платник податку протягом 10 к.д. з дня узгодження податкового повідомлення-рішення повинен: 

 скласти відповідну ПН та зареєструвати в ЄРПН, а у разі виправлення помилок, допущених при 

зазначенні реквізитів ПН, скласти РК до такої ПН та надати його платнику податку-покупцю для 

реєстрації в ЄРПН; 

 скласти відповідну ПН та зареєструвати її в ЄРПН. 

Отже, скарга на контрагента-порушника не тільки призведе до перевірки і штрафів для нього, а й 

до права на ПК (або зменшення ПЗ) у того, хто таку скаргу подав. Щоправда, не напряму, а після 

виконання порушником приписів від перевіряючих.  

  

Коригування ПЗ та ПК з ПДВ 



Порядок коригування ПЗ та ПК з ПДВ залишатиметься майже без змін. 

Але Законом № 1797 внесено зміни до абз. 5 п. 192.1 ПКУ. Цими змінами деталізували порядок 

реєстрації РК до деяких видів ПН:  

- РК, що передбачають збільшення ПЗ постачальника, до податкових накладних, що складені до 

01.02.2015 р., реєструватиме сам постачальник (незалежно від того, чи надавалася така ПН покупцю, чи 

ні); 

- РК, що передбачають збільшення ПЗ постачальника,  до ПН, які не підлягали наданню отримувачу 

(покупцю) - платнику податку (це ж які, цікаво?), реєструватиме сам постачальник (незалежно від дати їх 

складання); 

- РК, що передбачають зменшення ПЗ постачальника та ПК отримувача, складені після 01.07.2015 року 

до ПН, складених до 1 липня 2015 року на отримувача (покупця) - платника податку, реєструватиме 

отримувач (покупець) товарів/послуг. 

Як і раніше, РК, що складається до ПН, складеної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце 

постачання яких розташоване на митній території України, підлягає реєстрації в ЄРПН самим резидентом 

- отримувачем (покупцем) таких послуг. 

  

 Порядок складання і реєстрації ПН/РК 

Про ці зміни ми частково писали раніше, але нагадаємо їх і тут:  

1) Косметична правка: замість цілого коду УКТ ЗЕД, в ПН/РК потрібно буде зазначати  його перші 

чотири цифри. Але:  

 код УКТ ЗЕД потрібно буде зазначати для усіх товарів (а не тільки імпортних та підакцизних, як до 

цього)! 

 для послуг теж  треба буде зазначати перші чотири цифри коду послуги згідно з Державним 

класифікатором продукції та послуг. 

Хоча новим п. 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 податковій 

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

класифікатором продукції та послуг. 

2) У разі здійснення звільнених від ПДВ операцій, незалежно від того, якою нормою ПКУ це 

встановлено, у ПН потрібно буде робити запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідні  норми ПКУ 

та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування ПКУ. Раніше таке 

правило було законодавчо встановлено лише для звільнення, передбаченого ст. 197 ПКУ, тому решта 

пільгових норм залишалися поза чіткими правилами складання ПН.  

3) ПН та/або РК до неї, складені та зареєстровані після 1 січня 2017 року в ЄРПН платником ПДВ, 

який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою 

підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до ПК та не потребує будь-якого іншого 

додаткового підтвердження. 

Сподіваємося, це поставить крапку у питанні "Який пакет документів має бути наданий покупцем 

перевіряючим для підтвердження його права на ПК за кожною ПН?". Тепер офіційно – жодного (якщо 

ПН/РК зареєстровані в ЄРПН). 

При цьому з 01.07.2017 р. 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 для їх реєстрації в ЄРПН. 

4) За новим абзацом одинадцятим п. 201.4 ПКУ платники ПДВ в разі здійснення постачання 

товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, перевищує 

фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в 

якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих 

виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо по кожній 

операції з постачання товарів/послуг.  



Тобто, навіть за кількома такими операціями можна буде скласти одну зведену податкову 

накладну.  

5)  Передбачено встановлення довгоочікуваної норми щодо права реєструвати ПН та РК в ЄРПН 

протягом 365 к.д. з дня їх складання (а не 180, як це було в 2016 році). 

6) Визначено нові граничні строки реєстрації РК та ПН, залежно від дати їх складання. Так, з 

01.01.2017 р. реєстрація у ЄРПН має бути здійснена: 

 для ПН/РК до ПН, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня 

(включно) місяця, в якому вони були складені; 

 для ПН/РК до ПН, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа 

(включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені. 

  

Зупинення реєстрації ПН та РК 

Законом № 1797 вводиться зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в 

ЄРПН у разі їх відповідності сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, встановлених п. 74.2 ПКУ. Пункт 

74.2 ПКУ, своєю чергою, говорить, що такі критерії має встановити Мінфін  (і, звісно, їх ще немає). А як же 

бути зараз?  

Порядок зупинення міститися у новому п. 201.16 ПКУ. Але звертаємо увагу: ця норма (а отже, сама 

процедура зупинення) набирає чинності з 1 квітня 2017 року. 

При цьому п. 57 підрозд. ІІ розд. ХХ ПКУ встановлюється, що період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 

2017 року є перехідним періодом, протягом якого процедура блокування реєстрації ПН та РК у ЄРПН 

 здійснюється без фактичного зупинення реєстрації ПН та РК у ЄРПН. Що це означатиме?  

Що реєстрація ПН та РК відбуватиметься, але (щоправда, поки що у невідомих випадках) із 

попередженням платників ПДВ про зупинення реєстрації цих документів. По суті, без фактичного 

зупинення такої реєстрації отримання такого попередження буде, на нашу думку, сигналом для платника 

про ризик невизнання збільшення податкового кредиту або зменшення податкового зобов’язання при 

наступних перевірках.   

Так, з 01.04.2017 року у разі зупинення реєстрації платнику податку протягом операційного дня 

податковий орган в автоматичному режимі надсилатиме відповідну квитанцію. У квитанції про 

зупинення реєстрації зазначатимуться:  

 порядковий номер та дата складення ПН/РК; 

 визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації; 

 пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за виключним 

переліком) достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої ПН/РК у 

ЄРПН.  

Зазначимо, що виключний перелік таких документів теж має бути визначено Мінфіном. І протягом січня-

червня 2017 р. подавати їх в ДПІ буде не обов'язково. А ось з 01.07.2017 р. – так. І зробити це можна 

буде лише протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, 

відображеного у такій ПН/РК. Інакше – зареєструвати таку ПН чи РК стане неможливо. А це означатиме і 

відповідальність за непроведену реєстрацію для винної особи, і неможливість скористатися ПК або 

зменшити ПЗ за такими документами. При цьому обов’язок продавця своєчасно визнати ПЗ навіть при 

зупиненні реєстрації ПН – ніхто не відміняв, його потрібно відобразити в декларації з ПДВ за відповідний 

звітний період.  

За пп. 201.16.3 ПКУ письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до 

контролюючого органу відповідно до пп. 201.16.2 ПКУ, розглядаються податковою комісією. Порядок 

роботи комісії визначатиметься Мінфіном, а підстави для прийняття нею рішень - КМУ (на що у нього є 

ще 3 місяці).  

Зазначена комісія приймає рішення про: 

 реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН; 

 відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. 



Таке рішення надсилатиметься платнику ПДВ протягом п’яти робочих днів, що настають за днем 

отримання пояснень та документів. І таке рішення може бути оскаржено в адміністративному або 

судовому порядку. 

  

Ліміт реєстрації ПН та РК 

Тут цього разу обійшлося без великих змін.  

Але з 01.01.2017 року запрацює новий п. 200-1.9 ПКУ. 

Якщо у платника податку загальна сума ПЗ, зазначених ним у поданих деклараціях з урахуванням 

уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься в складених таким платником 

податкових накладних та розрахунках коригування до них, зареєстрованих в ЄРПН (∑Перевищ), а сума, 

визначена пунктом 200-1.3 ПКУ (∑Накл), є недостатньою для реєстрації таким платником ПН або РК за 

звітні періоди виникнення такого перевищення, платник податку має право зареєструвати податкову 

накладну або розрахунок коригування на суму податку, що дорівнює значенню показника ∑Перевищ, 

зменшеного на суму задекларованих до сплати ПЗ за періоди  з 1 липня 2015 року (включаючи ПЗ які 

були сплачені платником податку, та ПЗ, які не були сплачені) та збільшеного на значення показника 

∑ПопРах незалежно від значення показника ∑Накл, визначеного відповідно до пункту 200-1.3 ПКУ. 

Приклад>> Платник ПДВ зареєстрований з 01.01.2016 р. Сума ПЗ, зазначених ним у деклараціях за 

січень 2016 - січень 2017 р. становить 70 тис. грн, а зареєстрував він в ЄРПН податкових накладних 

та розрахунків коригування лише на 65 тис. грн. Втім, ліміту реєстрації такому платнику не 

вистачає, щоб зареєструвати ще 5 тис. грн ПЗ з ПДВ. У такому разі платник може провести таку 

реєстрацію ПН, не звертаючи увагу на значення ліміту реєстрації (∑Накл).  Але так платник податку 

має право зареєструвати тільки податкові накладні за ті звітні періоди,  в яких виникло зазначене 

перевищення ПЗ.  

Також новий п. 53 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ вносить зміни, які напряму пов’язані як із розрахунком ліміту 

реєстрації, так і з поверненням надміру сплачених сум ПДВ з бюджету. 

У 2016 році  зайво сплачені суми ПДВ, згідно зі ст. 43 ПКУ, поверталися тільки на ПДВ-рахунок (при 

цьому ліміт реєстрації не збільшувався, адже така операція поповненням ПДВ-рахунку згідно з п. 200-1.3 

ПКУ не вважається). Далі, якщо платнику за його заявою ці кошти з ПДВ-рахунку поверталися на його 

поточний рахунок, значення ліміту реєстрації на суму такого повернення зменшувалося. Що ж 

змінилося? 

По-перше, повернення таких коштів з 01.01.2017 р. відбуватиметься тільки на поточні рахунки платника 

ПДВ.  

По-друге, передбачається збільшення зареєстрованим платникам ПДВ ліміту реєстрації ПН/РК на суму 

таких коштів, повернутих з бюджету платнику податку на рахунок в СЕА в період з 01.01.2016 р. до 

01.01.2017 р.  

  

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК 

Як і раніше, порушенняграничного строку реєстрації ПН та РК у ЄРПН тягне за собою накладення на 

платника ПДВ, на якого відповідно до вимог ст. 192 та 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.д.; 

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

 40% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК- від 61 до 365 к.д. 

Але, якщо раніше ці штрафи не стосувалися ПН, які складено було на неплатника ПДВ, 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; 

-  складені на операції з оподаткуванням ПДВ за нульовою ставкою. 



Зазначимо, що п. 120-1.1 ПКУ також встановлено випадки незастосування штрафів передбачених цим 

підпунктом. 

Так, у разі зупинення реєстрації ПН та РК в ЄРПН ці штрафні санкції не застосовуються на період 

зупинення такої реєстрації до прийняття  рішення щодо відновлення їх реєстрації в рамках пп. 201.16.4 

ПКУ. 

Також штрафи не застосовуються у разі реєстрації ПН/РК у ЄРПН до початку проведення перевірки, 

предметом якої є дотримання вимог щодо своєчасності реєстрації таких документів в ЄРПН. 

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. 

Передбачено, що і цей штраф не застосовується до платника ПДВ у разі зупинення реєстрації його 

ПН/РК до прийняття відповідного рішення. Але оскільки зареєструвати ПН/РК в цьому випадку потрібно 

буде на підставі рішення податківців, навряд чи податківці зупинять реєстрацію таких документів.  

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. 

П. 120-1.3 ПКУ передбачено відповідальність за допущення продавцем товарів/послуг помилок під 

час зазначення обов’язкових реквізитів ПН виявлених податківцями за результатами перевірки, 

проведеної за заявою покупця. Таке допущення 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. 

 
 



 

8) Новий статус первинних документів та зміни у експорті послуг 
 
3 січня 2017 року набрав чинності Закон від 03.11.2016 р. № 1724-VIII «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг». Розглянемо, що і для 
кого зміниться з цього часу 
 
Коли запрацюють зміни 
Як зазначено у тексті Закону №1724, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, 
але вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.  
Оскільки цей Закон було опубліковано 02.12.2016 р., він набрав чинності 03.12.2016 р. Але вводиться в 
дію з 03.01.2017 р.! 
  
Зміни у складанні первинних документах  
Законом № 1724 буде змінено визначення первинного документа, раніше встановлене ст. 1 Закону про 
бухоблік. 
З 03.01.2017 р. первинний документ буде мати статус документа, який має містити тільки відомості 
про господарську операцію. При цьому скасовано вимогу щодо підтвердження здійснення операції. 
Тобто первинним вважатиметься не тільки той документ,  який складається для підтвердження 
здійснення операції. Саме тому рахунок (інвойс) з 3 січня 2017 року матиме статус первинного 
документа.  
Відповідні зміни внесено й у ст. 9 Закону про бухоблік. Зокрема, виключено вимогу щодо порядку 
складання первинних документів в момент здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - 
безпосередньо після її закінчення. 
Крім того, з 3 січня первинні та зведені облікові документи будуть складатися у паперовій або в 
електронній формі. Тобто тепер в головному бухгалтерському законі чітко зазначено право складання 
первинних та зведених документів в електронній формі. 
Але як паперові, так і електронні первинні документи повинні містити усі обов’язкові реквізити, 
встановлені ст. 9 Закону про бухоблік. І вони теж зазнали змін. Зокрема, виключено: 
- реквізит «місце складання»: 
- вимогу про аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно 
до Закону «Про електронний цифровий підпис». 
Але, як і раніше, первинні документи, складені в електронній формі, можуть застосовуватися у 
бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та 
електронний документообіг. До цих змін податківці у роз’ясненнях наводили вимоги до оформлення 
первинних документів в електронній формі. Докладніше про це читайте тут, тут і тут. 
Також внесено зміни до правил ведення аналітичного бухгалтерського обліку. Відповідно до нової 
редакції другого речення ч. 3 ст. 9 Закону про бухоблік, дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні 
відповідним рахункам синтетичного обліку не на перше число кожного місяця, а на кінець останнього дня 
кожного місяця. Утім, враховуючи, що більшість юросіб тепер веде бухгалтерський облік автоматизовано, 
за допомогою відповідного програмного забезпечення, вони цю вимогу вже виконують.  
  
Зміни в укладанні ЗЕД-договорів 
Внесено зміни до визначення договору ЗЕД. Відтепер зовнішньоекономічний договір (контракт) – це 
домовленість двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, 
спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у 
зовнішньоекономічній діяльності. 
Змінено і форму укладання ЗЕД-договору. Так, з 03.01.2017 р. договір буде укладатися суб'єктом ЗЕД 
або його представником у простій письмовій формі або електронній формі, якщо інше не передбачено 
міжнародним договором України чи законом. Відповідно до нового речення ч. 2 ст. 6 Закону про ЗЕД у 
разі експорту послуг (крім транспортних) ЗЕД-договір зможе укладатися одним із таких шляхів: 

 прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти); 

 обміну електронними повідомленнями; 

 в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, 
за надані послуги. 

Завдяки цьому відносини між резидентом-виконавцем та замовником-нерезидентом при наданні послуг 
можна буде підтверджувати на підставі виставленого рахунку (інвойсу), в т.ч. складеного в електронній 
формі. 
А повноваження представника на укладення ЗЕД-договору можуть підтверджуватися дорученням 
(довіреністю), а також установчими документами, договорами та іншими підставами, які не суперечать 
Закону про ЗЕД. 
Зміни вносяться також до ч. 1 та 3 ст. 31 Закону про міжнародне приватне право, яка встановлює вимоги 
щодо укладання договорів ЗЕД. Відтепер, якщо сторони правочину перебувають у різних державах, 
вимогам права має відповідати не тільки місце проживання, а й місцезнаходження сторони, яка зробила 
пропозицію, якщо інше не встановлено договором. Зазначена зміна стосується, звісно, юросіб. 
Нагадаємо, що з метою цього Закону місцезнаходженням юридичної особи є держава, у якій юридична 
особа зареєстрована або іншим чином створена згідно з правом цієї держави. 



Відповідно до змін, внесених до ч. 3 ст. 31 цього Закону, договір ЗЕД (якщо хоча б однією стороною є 
громадянин України або юридична особа України) може укладатися у формі, передбаченій законом. 
Тобто і цими змінами регулюється можливість укладання українськими суб’єктами господарювання ЗЕД-
договорів не тільки у простій письмовій формі (як було раніше), а й в електронній формі. 
  
Зарахування валютної виручки від експорту 
Змінюється також вимоги щодо зарахування валютної виручки від експорту. Сама вимога щодо 
зарахування виручки на валютні рахунки експортерів в уповноважених банках у строки виплати 
заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 к. д., — залишається. Але відтепер вона 
буде поширюватися тільки на експортерів робіт, товарів та транспортних й страхових послуг.  
Відповідно до змін, внесених до ст. 1 Закону № 185/94-ВР, вищенаведені вимоги не поширюються на 
експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних 
прав. Отже, більшість експорту послуг з 03.01.2017 р. уже не буде обмежено строками розрахунків 
із замовниками-нерезидентами!  
Для всіх експортерів встановлено право банків вимагати від резидентів перекладу українською мовою 
складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунка (інвойсу), крім викладених англійською 
мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) 
мовою. Наголошуємо: таке правило з 03.01.2017 р. поширюється тільки на експортні операції. 
Банківський контроль імпортних операцій залишається без змін 

 

9) Нові розміри посадових окладів за ЄТС з 1 січня  
 
Уряд прийняв рішення щодо встановлення з 1 січня 2017 року посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1600 гривень. 
 
Про це йдеться у постанові КМУ від 28.12.2016 р. №1037. 
Зокрема, уточнено (у примітці 1 до додатка 1 постанови № 1298), що посадові оклади (тарифні ставки, 
ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу 
(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року (тобто 1600 грн). 
Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери доручено 
забезпечити: 

 встановлення з 1 січня 2017 р. в штатному розписі нових розмірів посадових окладів (тарифних 
ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року; 

 диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у 
межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням 
складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його 
роботи. 

Постанова набрала чинності з 1 січня 2017 року. 
 

 

10) Індексація заробітної плати у грудні 2016 року та січні 2017 року 
 
Фахівці Мінсоцполітики на прикладі пояснили нюанси індексації зарплати у грудні 2016 року та січні 
2017 року 
При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про 
індексацію та Порядком № 1078. 
Індексація здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду 
України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 
відповідний рік. 
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 приймається 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. 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, визначених 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 

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величина 
приросту ІСЦ для проведення індексації у грудні 2016 р. та січні 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 грудні 
у 2016 р. 

у січні 2017 
р. 

У 2015 р. 

Січень 52,0 52,0 

Лютий 44,3 44,3 

Березень 30,2 30,2 

Квітень 14,2 14,2 

Травень 11,8 11,8 

Червень 11,3 11,3 

Липень 12,6 12,6 

Серпень 13,5 13,5 

Вересень 10,9 10,9 

Жовтень 12,3 12,3 

Листопад 10,1 10,1 

Грудень 9,4 9,4 

У 2016 р. 

Січень 8,4 8,4 

Лютий 8,8 8,8 

Березень 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 

Жовтень — — 



Базові місяці при обчисленні 
ІСЦ  

для проведення індексації  
(місяці підвищення тарифних  

ставок (окладів)) 

Величина приросту ІСЦ  
для проведення  

індексації, %: 

у грудні 
у 2016 р. 

у січні 2017 
р. 

Листопад — — 

Грудень — — 

Приклад обчислення суми індексації 
Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2015 р. (базовий місяць) і до грудня 
2016 р. заробітна плата не збільшувалась. 
Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у грудні 2016 р. у 
такому випадку становить 52 %. 
Розрахунок ІСЦ: 
52 % = 1,053 × 1,108 × 1,140 × 1,022 × 1,015 × 1,058 × 1,041 × 100 – 100, де: 
1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 : 100), 
1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 : 100), 
1,140 — ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 : 100), 
1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102,2 : 100), 
1,015 — ІСЦ за червень — листопад 2015 р. (1,004 × 0,990 × 0,992 × 1,023 × 0,987 × 1,020 × 100 : 100), 
1,058 — ІСЦ за грудень 2015 року — квітень 2016 р. (1,007 × 1,009 × 0,996 × 1,010 × 1,035 × 100). 
1,041 — ІСЦ за травень — жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028 × 100). 
ІСЦ за листопад 2016 р. становив 101,8 %, тобто не перевищив поріг індексації (103 %), тому у січні 2017 
р. проведення індексації зберігається на величину приросту ІСЦ — 52 %. 
Обчислення суми індексації. 
Заробітна плата за грудень 2016 р. становитиме 4 500 грн. 
Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 
грудні 2016 р. — 1 600 грн). 
Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у грудні 2016 р., якщо підвищення тарифних 
ставок (окладів) було у січні 2015 р., становить 52 %. 
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на 
величину приросту ІСЦ, поділеного на 100. 
Сума індексації доходу дорівнює 832 грн (1 600 × 52 : 100). 
Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5 332 грн (4 500 + 832). 
Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою 
заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком №1078 підлягають індексації.  
Заробітна плата разом зі сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства. 
 
 

 

11) Затверджено нову форму декларації з рентної плати 
 

Мінфін виклав у новій редакції декларацію з рентної плати та додатки до неї 
 
Міністерство фінансів наказом від 07.11.2016 р.  № 927 внесло  зміни до форми Податкової декларації з 
рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. №719, виклавши її у новій редакції. 
Відповідно до п. 46.6 ПКУ, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності 
для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх 
оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. 
У тексті Наказу №927 зазначено, що він набере чинності з дня його офіційного опублікування 
(30.12.2016). 
Отже, звітувати за новою формою декларації з рентної плати потрібно буде:  
- тим, для кого встановлено місячний базовий податковий період, — в лютому за січень 2016 року. 
- тим, для кого встановлено квартальний базовий податковий період, — в другому кварталі за перший 
квартал 2017 року.  

Проте наразі офіційних роз'яснень ДФСУ щодо цього немає.  



 
 

 

12) Виплата зарплати один раз на місяць за заявою працівника є порушенням 
 
Можливість вчинення порушень щодо строків виплати заробітної плати на підставі заяви працівника 
чинним законодавством не допускається, - ДФС 
 
Строки виплати зарплати 
Податківці нагадують, що відповідно до ст. 115 КЗпП заробітна плата виплачується працівникам 
регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом 
роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим 
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — 
представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом). 
Проте така виплата повинна проводитися: 

 не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів; 

 не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 
У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, 
заробітна плата виплачується напередодні. 
Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або 
нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації 
чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких 
органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за 
фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника. 
Можливість вчинення порушень щодо строків виплати заробітної плати на підставі заяви 
працівника чинним законодавством не допускається. 
  
Відповідальність за порушення 
Таким чином, роботодавець, який на підставі заяви працівника здійснює виплату заробітної плати 
один раз на місяць, вчиняє порушення.  
За це згідно зі ст. 41 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 
510 до 1 700 грн (у разі повторного вчинення порушення — від 1 700 до 5 100 грн). 
Крім того, абзацом шостим частини другої ст. 265 КЗпП передбачено штрафну санкцію у розмірі одної 
мінімальної заробітної плати (на сьогодні це 1 600 грн). 
 

 

13) Нацбанк зберіг чинні обмеження на грошово-кредитному та валютному ринках 
 
16 грудня набрала чинності Постанова НБУ №410, якою продовжено чинні тимчасові обмеження на 
грошово-кредитному та валютному ринках 
 
Які саме обмеження подовжено? 
Як повідомляє прес-служба Нацбанку, Постановою Правління НБУ від 13.12.2016 р. № 410  "Про 
врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" продовжено, зокрема, 
дію таких обмежень: 
1) обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб, які не є 
уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних 
представництв) на рівні 65%; 
2) 120-денний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів; 
3) одноденний строк резервування гривні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному 
ринку; 
4) заборона на дострокове погашення кредитів від нерезидентів; 
5) купівля готівкової валюти фізичними особами на суму до 12 тис. гривень в день;   
6) ліміт на зняття готівки з валютного рахунку на суму до 250 тис. гривень в день тощо. 
Надалі, у разі зниження зазначених ризиків та за наявності  сприятливих передумов на грошово-
кредитному і валютному ринках та в українській економіці в цілому, Національний банк планує й 
поступово пом’якшувати тимчасові обмеження, встановлені даною постановою. 
  
Строки дії Постанови №410 
Як пояснили в НБУ, "щоб не створювати у учасників ринку хибних календарних орієнтирів щодо 
процесу лібералізації", Національний банк прийняв рішення зробити безстроковою постанову №410. 
Тобто ця постанова буде діяти до моменту скасування останнього з антикризових обмежень. 
Зверніть увагу! 
Строк дії не буде встановлюватися для всіх обмежень, окрім двох: 
- обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті; 
- граничного строку для розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів. 
Ці дві вимоги встановлюються на строк 6 місяців до 15 червня 2017 року та можуть бути змінені 
достроково або подовжені у разі необхідності. 



"Безстроковість цієї постанови не означає, що Національний банк відмовляється від подальшої 
валютної лібералізації. Навпаки, ми продовжуємо йти проголошеним шляхом. Але, приймаючи рішення 
про послаблення певних вимог, Національний банк орієнтується не на строки відповідної тимчасової 
постанови, а на наявність належних передумов. Тому ми вирішили забрати календарні строки, які 
могли неправильно тлумачитися учасниками ринку як часові орієнтири у процесі валютної 
лібералізації", — пояснив Олег Чурій. 
 
 

 

14) Готівкові обмеження у розрахунках: правила та відповідальність 
 

З 4 січня НБУ постановою  від 25.11.2016 р. №407у 3 рази (з 150 до 50 тис. грн) зменшив граничний 
розмір суми, на яку фізособи можуть проводити готівкові розрахунки в день. Розглянемо, на які види 
відносин поширюється ця норма, та яка відповідальність очікує за порушення застосування граничних 
сум розрахунків готівкою 

  

Правила застосування обмежень 

За п. 2.3 Положення №637, підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між 

собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами 

в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління НБУ. Ось 

саме цим правом НБУ і скористався, коли встановив такі обмеження: 

- 10 тис. грн - для розрахунків між собою для суб’єктів господарювання  

- 50 тис. грн - для розрахунків, у яких хоча б однією стороною  (платником або одержувачем коштів) є 

звичайна фізособа. Таке ж обмеження встановлено і для розрахунків між фізособами за договором 

купівлі-продажу,  який підлягає  нотаріальному посвідченню.  

Зверніть увагу! З 4 січня 2017 р. готівкове обмеження (50 000 грн) між  фізичною  особою та 

підприємством (підприємцем) протягом одного  дня застосовується не за товари, роботи та послуги, як 

було раніше, а при будь-яких розрахунках, крім окремо зазначених у п. 2.3 Положення № 637.  

За п. 2.3 Положення №637 обмеження щодо готівкових розрахунків не поширюються на: 

 розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами; 

 добровільні пожертвування та благодійну допомогу; 

 використання коштів, виданих на відрядження. 

Тож виходить, що видача зарплати та інших виплат працівникам, внесок до статутного капіталу готівкою, 

отримання та надання готівкою поворотної фіндопомоги (позики), оплата за придбаний товар, роботи, 

послуги, в готівковій формі, повернення боргу, оплата матеріальної шкоди тощо однаково обмежені 

граничними сумами розрахунків. Детальніше про це тут.  

Платежі понад установлені граничні суми повинні проводитися через банки або небанківські фінансові 

установи шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до 

банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. 

Зверніть увагу! Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, 

протягом дня не обмежується. Тобто витратити або прийняти до оплати готівкою протягом дня можна хоч 

і мільйон, але щодо різних осіб і так, щоб розрахунки з кожною не перевищували граничний розмір.  

  

Обмеження щодо готівкових розрахунків поширюються і на операції з придбання товарів (послуг) 

для підприємства працівником за власні кошти. 

  

Працівник, який придбаває для підприємства та від його імені товари (послуги, роботи), діє за 

дорученням цього підприємства. Підтвердженням того, що підприємство приймає витрати, здійснені 

працівником, як такі, що були здійснені за його дорученням і з його згоди, є затверджений звіт про 

використання коштів від працівника. 

У разі придбання працівником підприємства за власні готівкові кошти товарів (продукції, послуг) він звітує 

за витрачені кошти у визначеному законодавством порядку з пред’явленням при цьому відповідних 



документів (товарних і касових чеків, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур тощо), що 

підтверджують здійснені витрати. 

Ці обмеження, а також санкції за їх порушення поширюються і на випадки, коли працівник придбаває 

товари (роботи, послуги) для підприємства з використанням власних готівкових коштів. 

Обмеження щодо готівкових розрахунків стосується також розрахунків під час оплати за товари, що 

придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою 

електронного платіжного засобу. Отже, якщо працівник отримав кошти під звіт (чи зняв їх з корпоративної 

картки підприємства) на закупівлю товару від імені підприємства, то у випадку розрахунків готівкою слід 

стежити за дотриманням граничної суми розрахунків. 

  

Приклад 1. Підприємство має намір отримати від засновника фіндопомогу готівкою у розмірі 200 000 

грн. Як провести оприбуткування фіндопомоги готівкою, щоб не порушити обмеження? 

Оскільки однією стороною у такому випадку є звичайна фізособа, то в день засновник може внести у касу 

підприємства допомогу тільки у сумі 50 тис. грн. Решту фіндопомоги (150 тис. грн) засновник може внести 

протягом трьох наступних днів.  

Або фізособа може зарахувати усю суму такої фіндопомоги готівкою через касу банку на рахунок 

підприємства. Але, зверніть увагу! Оформити таку операцію в банку потрібно саме як поворотну 

фіндопомогу, сплачену на рахунок підприємства фізособою на підставі відповідного договору.  

  

Приклад 2. Підприємство планує надати засновнику фіндопомогу готівкою у розмірі 200 000 грн. Як 

оформити надання фіндопомоги, щоб не порушити обмеження? 

Оскільки однією стороною у такому випадку є звичайна фізособа, то в день засновник може отримати з 

каси підприємства допомогу тільки у сумі 50 тис. грн. Решту фіндопомоги (150 тис. грн) засновник може 

отримати протягом трьох наступних днів. 

  

Приклад 3. ТОВ «А» отримало в касу з банку та має видати директору 100 тис. грн. для відрядження. 

Чи поширюється на таку видаткову касову операцію готівкове обмеження? 

Ні, на таку операцію не поширюється обмеження, тому підприємство має право видати кошти на 

відрядження в будь-якій сумі на підставі норми п. 2.3 Положення №637. 

  

Що буде за порушення граничних розмірів розрахунків готівкою 

Порушення цього обмеження тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст. 163-

15 КУпАП:  накладення штрафу на фізособу - підприємця, посадових осіб юридичної особи від 100 до 200 

н.м.д.г. (від 1700 грн до 3400 грн).  

За повторне порушення, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню 

за таке ж порушення, передбачено штраф від 500 до 1000 н.м.д.г. (8500 – 17000 грн). 

Зверніть увагу, що на сьогодні податківці дотримуються позиції, що таку адміністративну відповідальність 

передбачено як для платника готівки, так і для особи, яка приймає готівку. Але, оскільки, на нашу думку, 

таке порушення має разовий, а не триваючий характер, і оскільки рішення про стягнення штрафу мають 

приймати не суди, а органи доходів і зборів (ст. 234-2 КУпАП), то адміністративна 

відповідальність щодо нього може застосовуватися лише протягом 2 місяців з дати вчинення (ст. 

38 КУпАП).  

 

  


