
 

Висвітлені матеріали мають ознайомчий характер, прийняття будь-яких управлінських рішень на основі наданих матеріалів здійснюється на власний 

ризик читача. ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» не несе відповідальності за повноту та відповідність поданих матеріалів. ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» не несе 

відповідальності за фінансові або податкові наслідки, що можуть бути спричинені використанням наданої інформації у практичній господарській 

діяльності. Всі матеріали надані всеукраїнським бухгалтерським тижневиком «Дебет-Кредит», що несе повну відповідальність перед замовником за 

зміст цієї публікації станом на 05.07.17 р. 

Випуск №74 від 6 липня 2017 року 

ЗМІСТ  
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2) З 1 липня 2017 року - блокування податкових накладних 
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4) Затверджено зміни до декларації акцизного податку та акцизної накладної  
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7) Внесено косметичні зміни до декларації з екологічного податку  
8) Звіт про використання доходів неприбуткової організації - в новій редакції!  
9) Надання послуг, які не зазначені в ЄДР: як скласти податкову накладну? 
10) Оновлено Порядок інформування про порушення застосування податкової 

соціальної пільги  
11) Витрати на таксі не є додатковим благом: нова позиція ДФС  
12) Валютні операції у "єдинників"   
13) Особова картка працівника: алгоритм заповнення та обов’язок ведення  
14) Які виплати коригуються на коефіцієнт підвищення окладів при розрахунку 

середньої зарплати для відпусткових  
15) Хто, коли та яку відповідальність несе за організацію та ведення бухобліку 



1) З 10 липня - нові форми реєстраційних документів для 
отримання ЕЦП 

АЦСК ІДД ДФС повідомив про затвердження нових форм реєстраційних документів для 

отримання послуг електронного цифрового підпису 

АЦСК ІДД ДФС повідомили, що наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 

29.06.2017 р. №88 «Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання послуг 

електронного цифрового підпису» затверджено нові форми реєстраційних документів: 

 Договір про надання послуг електронного цифрового підпису 

 Реєстраційна картка (для юридичної особи); 

 Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця); 

 Додаток до Реєстраційної картки; 

 Заява про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа; 

 Додаток до заяви про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа. 

Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового 

підпису наберуть чинності з 10 липня 2017 року. 

Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися віддаленими 

пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 7 липня 2017 року включно. 

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг 

електронного цифрового підпису можна у розділі «Реєстрація користувачів». 

 

2)  З 1 липня 2017 року - блокування податкових накладних 
 

З 1 липня 2017 року податківці отримали право зупиняти реєстрацію як податкових 

накладних, так і розрахунків коригування до них вже не в тестовому, а в реальному режимі 

Наказами Мінфіну від 13.06.2017 р. №566 та №567 затверджено:  

 Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Критерії 
оцінки); 
 Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію 
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; 
 Порядок роботи комісії ДФСУ, яка приймає рішення про реєстрацію податкової 
накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації.  
Ці нормативні документи набрали чинності 20.06.2017 р. Розглянемо їх докладніше. 

Загальну процедуру зупинення та відновлення реєстрації податкових накладних/розрахунків 

коригування можна поділити на кілька етапів.  

 Етап перший. Моніторинг податкових накладних/розрахунків коригування 

Перш ніж зупинити реєстрацію податкової накладної або розрахунку коригування, 

постачальнику потрібно їх скласти і надіслати до ЄРПН. І ось саме такі надіслані документи 

підлягатимуть аналізу (моніторингу) щодо того, дозволити їх до реєстрації чи ні.   

Здійснюватиметься такий моніторинг ДФС в постійному автоматизованому режимі!  

https://acskidd.gov.ua/r_kor
https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/44018


Спочатку про приємне. Мінфін визначив ознаки, за якими податкові накладні/розрахунки 

коригування не підлягатимуть моніторингу (а точніше, вивчатимуться податківцями, але не 

підлягатимуть зупиненню реєстрації).  

Важливо: у разі якщо за результатами перевірки (йдеться про перевірку перед реєстрацією в 

ЄРПН) ДФС буде встановлено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає 

 хоча б одній (!) з ознак, наведених далі, — така податкова накладна/розрахунок коригування 

не підлягає моніторингу. 

Які податкові накладні/розрахунки коригування  не  потраплятимуть під зупинення 

реєстрації (назви ознак ми вигадали самі, для кращого запам’ятовування):   

1) Ознака «не дає нікому права на податковий кредит» -  податкова накладна, яка не 

підлягає наданню отримувачу (покупцю), та/або складена за операцією, що є звільненою від 

оподаткування. 

2) Ознака «обсяг постачання та кількість місць роботи керівника» - усі податкові 

накладні/розрахунки коригування, які надсилаються до реєстрації певним платником ПДВ, якщо 

обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних / розрахунках 

коригування, зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці, з урахуванням поданої на 

реєстрацію в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування, становить менше 500 тисяч 

грн та керівник — посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну 

посаду не більше ніж у трьох діючих платників податків.  

Зверніть увагу: мова йде не про суму ПДВ, зазначену в зареєстрованих та поданих до 

реєстрації документах, а саме про обсяг постачання – тобто, про загальну суму значення рядків 

V-IX розділу А податкових накладних та/або рядків ІV-VІІІ розрахунків коригування.  

Що стосується керівника платника ПДВ (зрозуміло, що мова йде про керівників юросіб), то тут 

податківці аналізуватимуть наявні в них облікові дані платників податків. І тут працюватиме 

правило:  

 якщо одна і та сама особа є керівником у двох чи трьох юросіб, і обсяг постачання за 
місяць не перевищуватиме 500 тис. грн, податкові накладні/розрахунки коригування таких 
юросіб не підлягатимуть зупиненню реєстрації; 
 якщо ж одна і та сама особа є керівником чотирьох та більше юросіб, під 
зупинення можуть потрапити податкові накладні/розрахунки коригування тих з цих юросіб, у 
яких обсяг постачання за місяць перевищуватиме 500 тис. грн.  
3) Ознака «значна сума сплачених податків та ЄСВ» - загальна сума сплачених у 2016 

році сум ЄСВ та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну 

територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано 

податкову накладну / розрахунок коригування на реєстрацію в ЄРПН, становить більше 5 млн 

грн.  

Зверніть увагу: ця ознака буде використовуватися лише до 01 січня 2018 року! 

4) Ознака «аналіз господарської діяльності» - за нею податківцям і платникам ПДВ 

доведеться проаналізувати певні показники.  

 Спочатку треба розрахувати показники:  

S – це загальна сума сплачених за останні 12 місяців сум ЄСВ та податків і зборів (крім суми 

ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його 

відокремленими підрозділами; 

T – це загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що 

оподатковуються за основною ставкою (20%) та ставкою 7 %, за останні 12 місяців, яка 

зазначена платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, 



зареєстрованих у ЄРПН.  Наскільки автор розуміє, мова знову йде про обсяги постачання, а не 

про суму ПДВ за таким постачанням.  

За цими показниками працює правило № 1: співвідношення S/T (воно має власну назву D) 

має бути більше 0,05 –  якщо це не виконується, ця ознака не працюватиме.   

Далі треба розрахувати показники:  

P – це сума ПДВ, зазначена платником податку в податкових накладних/розрахунках 

коригування, зареєстрованих у ЄРПН у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої 

на реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування; 

Pм - найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у податкових накладних/розрахунках коригування, 

зареєстрованих платником податку в ЄРПН за останні 12 місяців. 

За цими показниками працює інше правило №2: P повинно бути менше, ніж Pм х 1,3. Якщо 

це не виконується, ця ознака не працюватиме. 

І, насамкінець, узагальнююче правило щодо цих розрахованих показників: для того, щоб 

реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування не зупинялася, два зазначених вище 

правила мають виконуватися одночасно. Тобто, і  D має бути більше 0,05, і Р має бути менше, 

ніж Pм х 1,3. Якщо хоч одне з цих правил не виконується, ця ознака не працюватиме.  

Тепер про неприємне. Під ризик зупинення реєстрації в ЄРПН підпадатимуть податкові 

накладні/розрахунки коригування, які відповідають певним критеріям, встановлених Мінфіном. 

Наводимо їх далі.  

Яким податковим накладним/розрахункам коригування будуть зупиняти реєстрацію:  

Критерій перший має три складові: 

- обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній, у 1,5 разу більший за 

величину, що дорівнює залишку різниці обсягу постачання такого товару/послуг, зазначеного у 

податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 1 січня 2017 року в ЄРПН, та 

обсягу придбання на митній території України та/або ввезення на митну територію України 

відповідного товару, зазначеного з 1 січня 2017 року в отриманих податкових 

накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН, та митних деклараціях; 

- переважання в такому залишку товарів із кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС 

(більше ніж 75% загального такого залишку). До речі, перелік таких товарів ще досі не 

оприлюднено!; 

- перевищення суми ПДВ у ПН поточного місяця над середньомісячною сумою ЄСВ та податків 

і зборів (крім ПДВ, сплаченого при ввезенні товарів на митну територію України), сплачених за 

останні 12 місяців. 

При одночасному виконанні всіх цих умов ПН/РК підлягає блокуванню. 

Окремо слід зазначити проблему із товарами (послугами), які придбавалися у 

неплатників ПДВ, або виготовляють (надаються) продавцем самостійно. 

Адже щодо таких товарів (послуг) у продавця не буде податкових накладних, отриманих від 

інших осіб, або митних декларацій. Хоча в критерії і згадується про  «інформацію, подану 

платником податку за встановленою формою, щодо товару/послуги, що на постійній основі 

постачається (виготовляється)», наразі така інформація розглядатиметься вже після зупинення 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування.  

Так, до затверджених Мінфіном Критеріїв наводиться додаток, але він не має назви і порядку 

заповнення. Цей додаток містить таблицю для наведення даних у розрізі КВЕД та УКТ ЗЕД 



щодо придбання (отримання) або постачання товарів, послуг. Можливо, що виробники, які 

самостійно виготовили товари (надали послуги) або особи, які придбали товари (послуги) в 

неплатників ПДВ, зможуть повідомити податківців про обсяги таких операцій в цьому додатку.  

Але це не додаток до податкової накладної. Отже, подати таку інформацію під час реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування буде неможливо.  

Передбачається, що цей додаток створено на виконання п. 2 Критеріїв, затверджених наказом 

Мінфіну №567. В цьому пункті сказано: моніторинг здійснюється ДФС на підставі аналізу даних 

звітних показників платника податку, наявної податкової інформації, а також інформації, 

поданої платником податку за формою згідно з додатком до цих Критеріїв, яка 

відображає специфіку господарської діяльності платника податку окремо за кожним 

видом економічної діяльності,якщо така інформація врахована комісією ДФС, яка приймає 

рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі - Комісія ДФС).  

І далі встановлюється, що така комісія може і не враховувати (за власним рішенням) 

інформацію, подану в такому додатку. Докладніше про роботу цієї Комісії буде далі.  

Критерій другий: відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами 

ліцензування, які засвідчують право суб'єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, 

оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними пп. 

215.3.1 та 215.3.2 ПКУ стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій 

накладній, поданій на реєстрацію в ЄРПН. 

Як бачимо, ДФС і Мінфін під виглядом контролю за формуванням податкового кредиту з ПДВ, 

одночасно вирішують й інші проблеми, які є предметом їх контролю. Це і ліцензування певних 

операцій, і сплата податків та ЄСВ (не бажаєте зупинення реєстрації податкових накладних? 

Треба було сплачувати певну суму податків та ЄСВ до бюджету). 

За рахунок встановлених ознак та критеріїв зачіпається навіть наявність пов’язаних осіб серед 

існуючих юросіб – зараз тільки стосовно керівництва таких підприємств, але хто знає, які умови 

будуть додані пізніше. Підприємства ставляться перед фактом – не бажаєте, щоб були 

проблеми із реєстрацією податкових накладних? Ваш директор має працювати не більш як на 

3-х підприємствах. Працює на 4-х? Проблеми будуть в кожного з таких 4-х.  

  

Етап другий. Реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування зупинено 

Відповідно до пп. 201.16.1 ПКУ, у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування в ЄРПН платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в 

автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про 

зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є 

підтвердженням зупинення такої реєстрації. 

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування 

зазначаються: 

 порядковий номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування; 
 визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації 
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на 
підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку 
коригування; 
 пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за 
вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про 
реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. 
  



Етап третій. Боротьба за відновлення реєстрації податкової накладної/розрахунку 

коригування 

Платник податку у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, а в перехідний період (з 01 квітня 2017 року до 01 

липня 2017 року) у разі отримання квитанції про реєстрацію податкової накладної/розрахунку 

коригування в ЄРПН має право подати на розгляд Комісії ДФС інформацію за встановленою 

формою (це той самий додаток до Критеріїв, про який ми говорили вище!) щодо: 

 видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності 
(КВЕД ДК 009:2010); 
 кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) 
та/або придбаваються (отримуються) платником податку; 
 кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що 
на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку. 
Крім такої інформації, платник ПДВ має право подати  копії документів, які мають допомогти 

Комісії ДФС прийняти рішення про розблокування податкової накладної/розрахунку 

коригування.  

Наразі вичерпний перелік таких документів затверджено наказом Мінфіну №567. Але, хоча він і 

вважається вичерпним (тобто, більше подавати нічого не треба), насправді він досить великий. 

І добре, що хоч подання копій таких документів є правом, а не обов’язком платника податку.  

Види копій документів, які можна буде подати, залежать від того, за яким критерієм (першим чи 

другим) була зупинена реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування.  

Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію 

податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН:  

Для першого критерію: 

 договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з 
контрагентами; 
 договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені 
повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження 
господарської операції; 
 первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й 
транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи 
(інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання 
товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, 
накладні; 
 розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків; 
 документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, 
паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або 
законодавством; 
Для другого критерію: 

 договори, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, з додатками, листування з 
контрагентами; 
 договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені 
повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для провадження 
господарської операції; 
 первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й 
транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, 
інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передавання 
товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, 
накладні; 
 розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків; 
 документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, 
паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або 
законодавством. 



Така інформація і копії документів мають подаватися платником податку в електронному 

вигляді засобами електронного зв'язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України 

"Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" 

та нормативно-правового акта щодо порядку обміну електронними документами з 

контролюючими органами.  

Кому і коли цю інформацію та документи подавати? Згідно із пп. 201.16.2 ПКУ,  письмові 

пояснення та/або копії документів, платник податку має право подати до контролюючого органу 

за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що 

настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій 

накладній/розрахунку коригування.  

А далі такі документи передаються контролюючим органом не пізніше наступного робочого дня 

з дня їх отримання до Комісії ДФС. І не просто так. Адже Комісією розглядаються письмові 

пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого, а також 

висновок контролюючого органу з пропозицією щодо реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в 

такій реєстрації. 

 Як працює Комісія ДФС 

Як передбачається наказом Мінфіну №566, Комісія ДФС буде одна, тобто, усі звернення щодо 

розблокування податкових накладних/розрахунків коригування розглядатимуться 

централізовано. До складу Комісії включаються посадові особи ДФС. Комісія складається з 

голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж семи членів. Голова Комісії та її 

персональний склад затверджується ДФСУ. 

Комісія може перевірити подані платником податку копії документів щодо їх достовірності 

шляхом звірки даних, які містяться в таких копіях документів, з даними, що надходять або 

можуть бути отриманні з інших джерел інформації (реєстри, що ведуться державними 

органами, документи, в тому числі електронні, одержані від інших платників податків, засобів 

масової інформації тощо). 

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом голосування 

простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів 

голос голови Комісії є ухвальним. 

Як платник ПДВ дізнається про долю своїх податкових накладних/розрахунків 

коригування?  

Рішення Комісії ДФС про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН 

або відмову в такій реєстрації надсилається платнику ПДВ у порядку, встановленому ст. 42 

ПКУ, протягом п'яти робочих днів, що настають за днем отримання поданої інформації, 

пояснень та копій документів. Крім цього, інформація про прийняте рішення вноситься до 

ЕРПН. 

 Чи можна оскаржити рішення Комісії ДФС? 

Так. Згідно із пп. 201.16.3 ПКУ рішення про відмову у реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або 

судовому порядку. А отже, в разі бажання, платник ПДВ може діяти в порядку, 

встановленому ст. 56 ПКУ.   

До того ж для забезпечення положень п. 56.23 ПКУ щодо оскарження рішення про відмову в 

реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН ДФС вже розроблено Проект 

постанови Кабміну «Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення комісії Державної 

фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в 

Єдиному реєстрі податкових накладних».  

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=28#pn4437


 

 

3) Помилки в податкових накладних та їх виправлення 
 

Податкова накладна – один із найпопулярніших документів серед платників ПДВ. Правила її 

заповнення завжди були складними – виконати їх всі без помилок можуть тільки уважні та 

сумлінні платники ПДВ. А такі платники, які жодного разу не помилилися у ПН, мабуть, і не 

існують. Отже, розкажемо, як виправляти помилки у податкових накладних 

Обов’язкові реквізити податкової накладної 

З усіх реквізитів податкової накладної  (далі – ПН) частину виділено як обов’язкові – їх 

перелічено в п. 201.1 ПКУ. 

Певну свободу у заповненні цих показників нам надають норми п. 201.10 ПКУ. 

По-перше, 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, після 1 липня 2017 року не можуть бути 

причиною неприйняття ПН у електронному вигляді. Сама норма діє з 01.04.2017 р. 

По-друге, абзац двадцять п'ятий п. 201.10 ПКУ про те, що ПН, яка містить помилки в реквізитах, 

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

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

податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум ПДВ до податкового 

кредиту. Ця норма діє з 01.01.2016 р. до 01.07.2017 р., а з 01.07.2017 р. цей абзац буде 

виключено згідно з абзацом 22 пп. 4 п. 94 розділу I Закону України від 21.12.2016 р. №1797-VIII.  

Найголовніше при цьому – визначитися, чи помилки  «заважають ідентифікувати здійснену 

операцію», чи ні. На практиці таке визначення «ступеню тяжкості» помилки залежить від 

суб’єктивної оцінки особи, що аналізує правильність складання ПН – покупця, продавця, 

податкового інспектора. 

Список обов’язкових реквізитів визначено у п. 201.1 ПКУ. Ми систематизували можливі помилки 

в ПН, які актуальні для ПН, складених протягом останнього року (адже право на включення ПН 

минулих періодів зберігається протягом 365 к.д. з дати складання ПН – п. 198.6 ПКУ (таблиця). 

У графі 2 таблиці наведено помилки, які можуть виникнути та бути виправленими ще на етапі 

реєстрації ПН в ЄРПН (тобто помилка буде виявлена та виправлена ще до отримання ПН 

покупцем), а також помилки, які ЄРПН не «побачить» та прийме таку ПН до реєстрації. У графі 

3 наведено помилки, які пройшли повз сито ЄРПН і можуть бути виявлені вже у зареєстрованій 

ПН. 



 

Назва реквізиту та пункт списку 

обов’язкових реквізитів відповідно 

до п. 201.1 ПКУ 

Помилка у реквізиті, що може бути 

причиною неприйняття ПН у ЄРПН 

Помилка у реквізиті, що може бути причиною 

невизнання права на ПКУ у покупця 

1 2 3 

а) порядковий номер податкової 

накладної 

- містить літери та інші символи, крім 

цифр; 

- починається на «0»; 

- цей номер вже використовувався 

протягом поточної дати 

(п. 6 Порядку № 1307) 

Якщо на реєстрацію буде направлена 

ПН з такими помилками, вона не буде 

зареєстрована в ЄРПН. 

Якщо ПН пройшла реєстрацію в ЄРПН, помилок 

у порядковому номері вже не повинно бути, 

оскільки всі вони будуть відфільтровані на етапі 

реєстрації ПН. 

б) дата складання податкової 

накладної 

Під час реєстрації ПН в ЄРПН 

правильність визначення дати 

складання ПН не контролюється, тож 

ПН з помилковою датою пройде етап 

реєстрації в ЄРПН. 

Як виправити помилку в даті ПН, ми 

писали тут і тут. 

Хоча якщо читати буквально норму абз. 25 п. 

201.10 ПКУ, якщо помилка в даті не заважає 

ідентифікувати період складання ПН (тобто 

помилка лише у числі, а місяць і рік вказано 

вірно), вона може бути включена до складу ПК. 

Але податківці мають іншу точку зору, яку ми 

прокоментували тут. 

в) повна або скорочена назва, 

зазначена у статутних документах 

юридичної особи або прізвище, ім'я та 

по батькові фізичної особи, 

зареєстрованої як платник податку на 

додану вартість, - продавця 

товарів/послуг 

Якщо помилка у назві юрособи або 

прізвище, імені та по батькові ФОП не 

заважає ідентифікувати особу 

продавця (тобто ІПН та назва вказані 

вірно), то будь-які помилки в цьому 

реквізити не спричиняють відмову 

реєстрації ПН 

Податківці роз’яснюють, що за умови вірно 

вказаного ІПН та відповідності назви юрособи 

або ПІБ фізособи продавця статутним даним 

(для фізособи – вочевидь, паспортним даним) 

така ПН є підставою для ПК: 

Допустили помилки в податкових накладних: 

виправляємо разом>>> 

Про надання розяснень>>> 

Про розгляд звернення>>> 

З 1 липня 2017 року, коли запрацює механізм 

зупинення реєстрації ПН, запрацює і норма п. 

201.10 ПКУ: «Податкова накладна та/або 

розрахунок коригування до неї, складені та 

зареєстровані після 1 липня 2017 року в 

Єдиному реєстрі податкових накладних 

платником податку, який здійснює операції з 

постачання товарів/послуг, є для покупця 

таких товарів/послуг достатньою підставою 

для нарахування сум податку, що відносяться 

до податкового кредиту, та не потребує будь-

якого іншого додаткового 

підтвердження». Але, на нашу думку, це не 

означає, що можна буде не звертати увагу на 

помилки в обов’язкових реквізитах ПН. Якщо у 

«вхідних» ПН будуть виявлені помилки (зокрема, 

під час перевірки), відповідна сума ПДВ може 

бути виключена зі складу ПК покупця. 

  

Реквізити ПН, що відсутні у списку обов’язкових 

До всіх інших реквізитів ПН, які відсутні у списку п. 201.1 ПКУ, не висуваються жорсткі вимоги, і 

помилки при їх заповненні не впливають на розмір податкових зобов’язань продавця або 

податкового кредиту покупця. Відповідно, виправляти їх не обов’язково. У формі ПН, що 

https://docs.dtkt.ua/doc/1217.202.0#pn64
https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/38608
https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/43579
https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/40652
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/253323.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/253323.html
https://docs.dtkt.ua/doc/1041.74994.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1041.75321.0


актуальна на даний момент, таких реквізитів не так вже й багато. Зокрема, це позначки у 

верхньому лівому кутку бланку ПН: 

 Позначка «зведена податкова накладна». У випадках, коли така ПН складається 
відповідно до п. 198.5 ПКУ, без цієї позначки її не можна буде зареєструвати в ЄРПН.  

 Позначка «Складена на операції, звільнені від оподаткування»; 

 Позначка "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається 
відповідний тип причини)".  

Дві останні позначки впливають на формування показників декларації з ПДВ, тож помилки при 

їх заповненні призведуть до неправильного заповнення декларації. 

У розділі А табличної частини таким реквізитом є «Дані щодо зворотної (заставної) тари» у 

рядку Х.  Тут вказується вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як 

зворотна (заставна), та до бази оподаткування не включається (п. 189.2 ПКУ). 

У розділі Б – це реквізити у графах 3.2, 9 та 11.  

Ознака імпортованого товару (графа 3.2) проставляється у випадку постачання товару, 

ввезеного на митну територію України - заповнюється на всіх етапах постачання товару (пп. 2 п. 

16 Порядку № 1307). Хоча ця ознака не входить до числа обов’язкових реквізитів, її відсутність 

може бути визнана такою, що не дозволяє ідентифікувати здійснену операцію. Тож 

рекомендуємо бути уважними при заповненні цього реквізиту, а якщо вже припустилися 

помилки, - виправляти її на прохання покупців або за власною ініціативою. 

Графа 9 «Код пільги» та графа 11 «Код виду діяльності сільськогосподарського 

товаровиробника» потрібні для правильного заповнення звіту про пільги та обліку ПДВ у 

сільськогосподарського товаровиробника. Помилки у цих реквізитах можуть завдати клопоту 

лише самому продавцю, який склав таку ПН – при заповненні звіту про пільги або при перевірці 

правильності застосування бюджетної дотації з ПДВ. Покупцю не варто перейматись щодо 

помилок у заповненні цих реквізитів. 

 Штрафні санкції за помилки у ПН 

Якщо продавець припустився помилки у ПН, та не відповідає згодою на прохання покупця 

виправити таку помилку, останній може надати заяву із скаргою на такого продавця відповідно 

до п. 201.10 ПКУ.  

У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів 

ПН, передбачених п. 201.1 ПКУ, покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової 

декларації за звітний період заяву із скаргою на такого продавця. Таке право зберігається за 

ним протягом 365 к.д., що настають за граничним терміном подання декларації за звітний 

період, у якому допущено помилки при зазначенні обов’язкових реквізитів ПН. До заяви 

додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт 

сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, 

складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких 

товарів/послуг. Наразі форма такої заяви міститься у додатку 8 до декларації з ПДВ.  

 Порядок виправлення окремих видів помилок 

Дата та номер ПН. Відповідно до п. 21 Порядку № 1307 не допускається виправлення даних 

щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера. В цьому випадку слід 

повністю «відсторнувати» помилкову ПН шляхом складання та реєстрації РК до неї, а потім 

зареєструвати нову ПН з правильною датою та номером.  

ІПН покупця. Якщо у ПН було вказано помилковий ІПН, що присутній у реєстрі платників ПДВ, і 

ПН була зареєстрована в ЄРПН, то ця помилка також виправляється шляхом анулювання 

помилкової ПН та складання нової, правильної ПН. Якщо помилка виявлена вже після спливу 

граничних строків реєстрації ПН, порушення такого строку під час реєстрації правильної ПН 



потягне за собою накладення штрафних санкцій відповідно до п. 120-1.1 ПКУ. Якщо помилку 

допущено і виправлено в одному звітному періоді, вона не відображається в декларації з ПДВ. 

У противному разі, якщо помилкову ПН було включено в додаток 5 до декларації з ПДВ та у 

декларацію з ПДВ, її виправлення потягне за собою подання уточнюючого розрахунку.  

Назва або прізвище, ім'я та по батькові продавця або покупця виправляється шляхом 

складання та реєстрації  РК до помилкової ПН. 

Наприклад, ТОВ «Альфа», ІПН 111111111111, повинно було виписати ПН на адресу ТОВ 

«Омега», ІПН 222222222222, а насправді виписало ПН на ім’я ТОВ «Гамма», але ІПН 

222222222222 було зазначено вірно. Для виправлення цієї помилки ТОВ «Альфа» складає РК, 

в якому заповнює всі реквізити «шапки» ПН та у розділі Б зазначає причину «Виправлення 

помилки» (Зразок 1). У реквізиті «Отримувач (покупець)» зазначаються вірні дані ТОВ «Омега». 

Ця ситуація відображається у додатку 5 декларації з ПДВ так, начебто помилки не було – тобто 

за вірним ІПН покупця 222222222222. 

Податківці наводили алгоритм складання таких РК. За їх розясненням постачальник складає 

розрахунок коригування, в якому заповнює тільки заголовну частину, при цьому всі правильно 

заповнені реквізити повторює, а реквізит, у якому допущено помилку, вказує правильний. У 

графі 2 табличної частини розділу Б як причину коригування слід вказати «Виправлення 

помилки», інші графи розділу Б і розділ А не заповнюються. Даний розрахунок коригування 

(нульовий) реєструє постачальник. 

Номенклатура, код товару/послуги та одиниця виміру. Помилки у цих реквізитах 

виправляються за одною схемою: в одному РК наводиться помилковий рядок, в якому 

поставляється кількість товару/послуги зі знаком «мінус», а в наступному рядку зазначаються 

правильні дані зі знаком «плюс». Оскільки при цьому сума всіх рядків у графі 13 дорівнює нулю 

(сума додатних значень дорівнює сумі від’ємних значень), то розділ А не заповнюється. 

 Наприклад, платник ПДВ невірно зазначив код товару згідно з УКТ ЗЕД та не проставив 

позначку імпортованого товару. Виправлення цієї ситуації показано у Зразку 2. Такі РК не 

відображаються в декларації з ПДВ. 

Виправлення помилок, що змінюють загальну суму ПН. Наприклад, платник ПДВ отримав 

передплату в сумі 9000 грн за дитячі сукні в кількості 100 шт за ціною 900 грн з ПДВ. Він 

зареєстрував помилкову ПН на суму 12000 грн – 100 шт суконь за ціною 1200 грн з ПДВ.  Ціну 

завищено на 300 грн, в т.ч. ПДВ – 50 грн, ціна без ПДВ – 250 грн. Виправлення цієї ПН показано 

у Зразку 3. Такі РК реєструються в ЄРПН та відображаються в декларації з ПДВ за загальними 

правилами для коригування податкових зобов’язань. Відповідно, вони впливають і на значення 

реєстраційної  суми з ПДВ (формула її розрахунку наведена у п. 200-1.3 ПКУ). 
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4) Затверджено зміни до декларації акцизного податку та акцизної 
накладної 

 

Мінфін вніс зміни до декларації акцизного податку, акцизної накладної, розрахунку 

коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального 

та Порядків їх заповнення 

Зміни у декларації і у порядку її складання 

Зміни затверджені Наказом Мінфіну від 24.04.2017 р. №451, який набрав чинності 6 червня 

2017 р. Це означає, що декларацію за новою формою треба буде подавати вперше до 21 

серпня 2017 р. за липень 2017 р. За червень 2017 р. ще звітуємо за формою декларації, що 

діє на сьогодні. Такий механізм визначено п. 46.6 ПКУ та аналогічно вводилася в дію поточна 

форма декларації. Це підтверджують і податківці у листі від 19.06.2017 р. №15789/7/99-99-15-

03-03-17. 

  

Головна причина оновлення бланку декларації – приведення її у відповідність до чинної 

редакції ПКУ.  

Зокрема, пп. 213.3.13 ПКУ з 01.01.2017 р. звільнено від оподаткування акцизним податком 

операції з:  

- ввезення на митну територію України неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини 

тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію ферментованої 

(переробленої) тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або її експорт;  

- реалізації тютюнової сировини тютюново-ферментаційним заводам особами, які виробляють 

тютюнову сировину на митній території України;  

- реалізації ферментованої (переробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними 

заводами виробникам тютюнових виробів. 

Але порушення цільового використання такої сировини особами, що її ввозять/придбавають, 

призводить до необхідності сплати акцизного податку.  

Це спричинило  внесення відповідної правки до назви рядку Б7 декларації. Нагадаємо, що він 

має назву «Обсяги тютюнової сировини, тютюнових відходів,  тютюну та промислових 

замінників тютюну, що отримані із звільненням від оподаткування як сировина для виробництва 

підакцизних товарів (продукції) або ввезені із звільненням від оподаткування як сировина для 

виробництва підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), у разі нецільового 

використання».  

Отже, тепер у рядку Б7 декларації, крім обсягів за операціями, визначеними пп. 213.3.5, 213.3.6 

ПКУ, слід буде зазначати і обсяги тютюнової сировини ввезені/придбані із звільненням від 

оподаткування, але використані не за цільовим призначенням, яке давало право на таке 

звільнення.   

Далі, з 01.01.2017 р. підрозділ 10 розділу XX ПКУ доповнено пунктом 38.5. Він:  

- стосується  платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) та/або місцем 

здійснення діяльності яких є територія населених пунктів на тимчасово окупованій території 

та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення; 



- зупиняє застосування податкових пільг, встановлених п. 213.2 та п. 213.3 ПКУ. А це операції, 

які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування акцизним податком.  

У зв’язку із цим до декларації додано рядок В17, що матиме такий вигляд: 

  

В17 

Сума пільг з операцій, визначених пунктами 213.2, 

213.3 статті 213 та статтею 229 розділу VI Кодексу, 

застосування яких зупинено відповідно до підпункту 

38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу 

Д.4 (к. 9, 

10, 11)   

 

Зрозуміло, що у останній графі слід буде зазначити суму податкового зобов’язання з акцизного 

податку, який нараховуватиметься у зв’язку з призупиненням дії пільг (це зазначено у новому 

пп. 11 п. 5 розділу IV Порядку № 14 ). Але, як бачимо, заповнення цього рядка вимагає і 

складання додатку 4 (а саме колонок 9 — 11). А цей додаток, навпаки, призначений для 

зазначення податкових пільг і до нього зміни не вносилися. Що це — помилка авторів змін чи 

так і було задумано? Дізнаємося з подальших роз’яснень контролерів.   

Унаслідок введення нового рядку до розділу В його підсумковий рядок отримав код В18 та 

змінив назву – в ньому зазначається сума значень рядків В1 — В10 та В17, за мінусом рядка 

В11 (новий п. 12 п. 5 розділу IV Порядку № 14) . 

Також виправлено технічні помилки у графі 3 рядків А10 та Б8: з них забрано посилання на 

додатки, бо вони й так  містяться у підрядках цих рядків. 

 Додаток 5 «Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були 

придбані для маркування тютюнових виробів», як і раніше, подаватиметься лише до розділу Б 

декларації. Але у чинній формі цього додатку, в графі 10 зазначається сума акцизного податку, 

обчислена, виходячи із середньозваженої суми податкового зобов’язання на одиницю 

реалізованого товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, за попередній звітний 

період та кількості втрачених марок акцизного податку і сум акцизного податку, сплачених при 

придбанні марок акцизного податку, які були втрачені.  

У новій формі цього додатку, в графі 10 сума акцизного податку, який треба буде сплатити з 

кількості втрачених марок, визначатиметься без зменшення на суму акцизного податку, що 

була сплачена при придбанні таких марок (тобто за формулою: гр. 7 х гр. 8).  Тепер це 

передбачено не тільки формою самого додатку, а й змінами до пп. 9 п. 6 розділу V Порядку № 

14.   

Додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» тепер заповнюється окремо для кожної 

адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації 

підакцизних товарів, з обов’язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого 

самоврядування за КОАТУУ.  

Крім цього, з 01.01.2017 р. із визначення в ПКУ терміна «реалізація суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів» вилучено положення щодо реалізації пального як 

фізичного його відпуску з АЗС та/або АГЗС незалежно від форми розрахунків.  

Отже, така реалізація в межах обсягів, отриманих від інших платників акцизного податку, що 

підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН (пп. 213.1.12 ПКУ), перестала 

бути об’єктом оподаткування акцизним податком, і суб’єктам господарювання, які здійснюють 

такий продаж, немає потреби про нього звітувати у межах декларації.  



І хоча на суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального та 

не є платниками акцизного податку з роздрібного продажу пального, і далі поширюються норми 

ПКУ щодо функціонування СЕА РП (крім тих, які реалізують тільки пальне у ємностях до 2 л), 

починаючи з січня 2017 р. такі суб’єкти господарювання не заповнюють розділ II додатка 6 до 

декларації – на цьому наголошувала ДФСУ. 

Тепер відповідні зміни внесені і до форми декларації та додатка 6:  

- при поданні звітності за податкові (звітні) періоди з 1 січня 2017 року значення рядка "Усього 

за розділами I і II"додатка 6 має дорівнювати значенню рядка "Усього" розділу I, оскільки  розділ 

ІІ не заповнюється;  

-  це значення рядка переноситься до четвертої графи рядка Д1.1 розділу Д декларації, з якого 

слова та цифри "за розділами I, II" вилучили.  

Однак це не означає, що роздрібні продавці пального не складатимуть декларацію за такою 

реалізацією зовсім! Податківці роз’яснювали: такі продавці складають та подають декларацію 

до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації як платники акцизного податку з реалізації 

пального.  

Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального здійснюється у додатку 11 до 

Декларації. Додаток 11 обов’язково заповнюється всіма платниками (юридичними та фізичними 

особами) акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробниками) незалежно від 

того, чи був у звітному періоді об’єкт оподаткування.  Операції з реалізації будь-яких обсягів 

пального понад обсяги отримання, імпорту чи виготовлення (пп. 213.1.12 ПКУ)  зазначаються у 

колонці 20  додатку 11 і переносяться до рядка В2 розділу В декларації.  

Це стосується поточних звітних періодів. А як бути з минулими і правом на самостійне 

виправлення помилок в раніше поданій податковій звітності, передбаченим ст. 50 ПКУ? 

 З цією метою тепер до заголовку Розділу ІІ цього додатку передбачено виноску. В ній сказано, 

що розділ  ІІ додатку 6 до декларації заповнюється платниками акцизного податку при 

виправленні або уточненні показників цього розділу за податкові (звітні) періоди до 1 січня 2017 

року.  

Форма Розділу ІІ дозволяє виправляти помилки за будь-який звітний період (звісно, з 

урахуванням строків давності, встановлених ст. 102 ПКУ) – слід вказати ставку акцизу в євро та 

курс НБУ, визначений згідно з колишнім абзацом другим п. 217.3 ПКУ, які діяли у періоді, який 

виправляється. 

 

Зміни в акцизній накладній та розрахунку коригування 

Зміни до форми акцизної накладної, розрахунку коригування до неї  та Порядку їх заповнення, а 

також Порядку заповнення заявки на поповнення (коригування) залишку пального затверджені 

наказом Мінфіну від 24.04.2017 р.  №452 .  Цей Наказ також набрав чинності 6 червня 2017 

року.  

Якщо судити за датою набрання чинності наказом, то нову форму акцизної накладної потрібно 

використовувати з 6 червня 2017 року. Проте податківці повідомили, що на час доопрацювання 

програмного забезпечення акцизна накладна прийматиметься за старою формою. 

Одразу зазначимо, що акцизна накладна та розрахунок коригування до неї не 

змінилася. Тож звикати до нових форм платникам акцизного податку, які повинні їх складати та 

реєструвати в ЄРАН, не доведеться. Але для деяких видів операції з реалізації пального 

передбачено незначні зміни у складанні АН та  РК до них та заявки залишку. 

  



Реалізація пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно) 

З 01.01.2017 року до визначення поняття реалізації пального для цілей розділу VI ПКУ (пп. 

14.1.212 ПКУ) внесено зміни. Саме з цієї дати не вважаються реалізацією пального операції з 

передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів 

зберігання та передачі (відпуску, відвантаження) пального в споживчій тарі ємністю до 2 літрів 

(включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками. Тож на перелічені 

види операцій потрібно складати акцизні накладні тільки виробнику. 

Саме тому відповідних змін зазнала і форма акцизної накладної та розрахунку коригування до 

неї. 

Доповнено примітку 1 форми акцизної накладної новим типом причини «6 - виробництво 

пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно)». При цьому вона не 

надається отримувачу. Оскільки нова форма АН набере чинності з 06.06.2017 р., то акцизні 

накладні, складені на постачання такого пального з 01.01.2017 р. до 06.06.2017 р., складаються 

ще за старою формою. У нашій попередній публікації на цю тему ми давали поради, як це 

зробити та проаналізували зміни в ПКУ щодо реалізації пального в споживчій тарі ємністю до 2 

літрів (включно).  Аналогічно змінено і примітку 1 форми розрахунку коригування акцизної 

накладної. 

Відповідний тип причини (6 - виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів 

(включно)), за якою акцизна накладна (розрахунок коригування) не надається отримувачу, 

 додано і до п. 4 розділу ІІ та п. 8 розділу ІІІ Порядку № 218. 

Додано і нову підставу для того, щоб не вказувати код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізосіб) та назву або прізвище, 

ім’я та по батькові отримувача пального – це відвантаження виробником пального в споживчій 

тарі ємністю до двох літрів (включно). Тепер такі акцизні накладні складаються на отримувача 

пального — неплатника з умовним кодом 1000000000. 

  

Договори про спільну діяльність 

Регламентовано заповнення реквізитів особи (платника податку), що реалізує пальне, та особи 

— отримувача пального, якщо такою особою є уповноважена юридична особа, яка веде облік 

діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є 

відповідальною за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів. В 

цих реквізитах вказується: назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий 

номер, наданий такій особі при взятті на облік договору згідно з п. 63.6 ПКУ. Для цього додано 

новий абзац у п. 8 розділу I Порядку № 218. На нашу думку, якщо до 06.06.2017 р. виникала 

необхідність заповнення таких акцизних накладних, а СГ заповнювали ці реквізити іншим 

чином, ніж зазначено  у новому абзаці п. 8 розділу I Порядку № 218, це не повинно вважатися 

помилкою. Головне, щоб правильно було зазначено податковий номер наданий такій особі при 

взятті на облік договору. 

  

Квотування операцій з пальним згідно зі ст. 229 ПКУ 

Стаття 229 ПКУ визначає особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від 
напряму їх використання. Зокрема, передбачено квоти, які встановлюються Кабміном,  для 
таких операцій: 

- відвантаження легких та важких дистилятів, що використовуються в якості сировини для 
виробництва етилену (пп. 229.2.15 ПКУ); 



- ввезення легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану, що 
використовуються як сировина для виробництва етилену (пп. 229.2.17 ПКУ); 

- відвантаження нафтопродуктів, що використовуються як сировина для виробництва у хімічній 
промисловості (пп. 229.4.15 ПКУ); 

- ввезення нафтопродуктів, що використовуються як сировина для виробництва у хімічній 
промисловості (пп. 229.5.17 ПКУ); 

- відвантаження речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які отримані як 
сировина для виробництва в хімічній промисловості (пп. 229.6.13 ПКУ); 

- ввезення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які використовуються 
як сировина для виробництва в хімічній промисловості (пп. 229.7.15 ПКУ). 

Для того щоб контролювати обіг підакцизних товарів, що використовуються у вищезазначених 
операціях, введено нові правила складання акцизних накладних. Так, в акцизних накладних 
(розрахунках коригування) на їх відвантаження вказуються реквізити отримувача пального – 
його найменування та код згідно ЄДРПОУ (зміни до п. 8 розділу І та п. 6 розділу ІІ Порядку № 
218), незважаючи на те, що така накладна не видається отримувачу (тип причини «2»). При 
цьому особа-отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким 
надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до ст. 229 
ПКУ (зміни до п. 6 розділу ІІ Порядку № 218). Аналогічні зміни стосуються і розрахунку 
коригування (зміни до п. 12 розділу ІІІ Порядку № 218). 

Це пов’язано з тим, що акцизні накладні, які передбачають відвантаження пального на умовах, 
встановлених ст. 229 ПКУ, можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабміном 
для отримувачів такого пального –зміни до п. 4 розділу ІІ Порядку № 218. 

Введено окремий тип причини «1» для заявок на поповнення залишку пального в СЕА РП, що 
відвантажується на умовах, встановлених ст. 229 ПКУ. За цими заявками не потрібно 
поповнювати спецрахунок в системі СЕА РП. Тип причини проставляється у лівому верхньому 
кутку заявки (зміни до п. 5 розділу IV Порядку № 218), а у графі 8 та у графі «Загальна сума 
акцизного податку» замість суми акцизного податку проставляється «0». 

  

Заявка на поповнення (коригування) залишку пального Держрезервом 

Введено нові правила складання заявки на поповнення (коригування) залишку пального 
Держрезервом. Відповідно у п. 5 розділу IV  Порядку № 218 з’явився новий абзац 6 такого 
змісту: «При складанні заявки на поповнення (коригування) залишку пального в межах 
інвентаризаційних залишків пального станом на 01 березня 2016 року особою, яка відповідно 
до покладених на неї завдань організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів 
України завдань щодо формування, обслуговування, розміщення, відпуску, використання, 
поповнення та освіження (поповнення) запасів державного матеріального резерву, 
дотримання нормативних умов їх кількісного та якісного стану та несе відповідальність за 
їх виконання, проставляється тип причини "2"». Такою особою є Держрезерв. В графі 8 
заявки та у графі «Загальна сума акцизного податку» сума акцизного податку не 
вказується, замість неї проставляється «0». 

Але цього ще недостатньо. Потрібно внести зміни у п. 33  розділу IV Порядку електронного 
адміністрування реалізації пального - щодо складання Держрезервом заявок на поповнення 
обсягів залишку пального (в межах інвентаризаційних залишків пального станом на 01.03.2016 
р.) без необхідності сплати акцизного податку. На сьогодні зміни ще не внесено, а проект так і 
залишається проектом. Утім, широкого загалу платників акцизного податку це не стосується, а 
Держрезерв має право на отримання індивідуальної податкової консультації щодо цього. 

 Технічні правки 



У пункті 6 розділу ІІ Порядку № 218 замінено цифру 5 на цифру 4, адже порядок заповнення 
вступної частини акцизної накладної викладено у пп. 1 – 4 розділу ІІ Порядку № 218, а не у пп. 1 
– 5 цього розділу. 

 

 

5) Оновлено декларацію з податку на прибуток 
 

Мінфін виклав у новій редакції декларацію з податку на прибуток 

9 червня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467, яким внесено зміни 

до форми декларації з податку на прибуток.  Про основні зміни у формі декларації ДФСУ 

розповіла  у листі від 30.06.2017 р. №16989/7/99-99-15-02-01-17 . 

  

Зміни до основної частини декларації 

У зв’язку із змінами в оподаткуванні при здійсненні діяльності з випуску та проведення лотерей 

у полі  9 декларації  «Особливі відмітки» виділено в окремі категорії суб’єктів: 

 які здійснюють випуск та проведення лотерей; 

 що провадять азартні ігри з використанням гральних автоматів. 

Виробники сільськогосподарської продукції у зазначеному полі декларації проставляють 

позначку лише у разі обрання  «особливого» річного податкового (звітного) періоду, 

визначеного пп. 137.4.1ПКУ. 

  

Показники декларації 

Оподаткування страховика та діяльності з випуску та проведення лотерей 

З урахуванням особливостей, передбачених пп. 141.1.2 ПКУ форма декларації доповнена 

рядком 07.2, в якому страховики відображатимуть страхові платежі, страхові внески, страхові 

 премії за договорами перестрахування відповідно до пп. 136.2.1 і 136.2.2 ПКУ. Суми доходу за 

договорами перестрахування страховики також включатимуть до показника рядка 07. 

У рядку 08 змінено розрахунок податку на дохід за договорами страхування із застосуванням 

ставки 3 відсотки, який заповнюється за формулою ((р.07 – р.07.1 – р.07.2) х ___3/100).   

Крім цього, форму декларації доповнено новими рядками  09.1, 09.1.1, 09.1.2, 09.2 з 

показниками, необхідними для обрахунку доходу, отриманого від діяльності з випуску та 

проведення лотерей, що оподатковується за новими правилами, згідно з пп.14.1.271, п.136.6, 

п.141.8, п. 48 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.   

У рядку 09.1 обраховується сума доходу, що залишився після формування призового 

(виграшного) фонду, та дорівнює позитивному значенню різниці показників (р.09.1.1 – р.09.1.2). 

У рядку 09.1.1 відображається загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у 

лотерею, у рядку 09.1.2 – сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно 

до умов її проведення. 

У рядку 09.2 відображається сума безнадійної заборгованості, визначеної пп.«е» пп.14.1.11 

ПКУ, тобто сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року. 

Показник рядка 09 дорівнює сумі рядків 09.1 та 09.2 та відображає суму доходу, отриманого від 

діяльності з випуску та проведення лотерей, який оподатковується за ставкою, встановленою п. 

136.6 ПКУ. 

Податківці звертають увагу: для суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, п. 

137.8 ПКУ передбачено щоквартальну сплату податку на дохід у порядку і в строки, які 



встановлені для квартального податкового (звітного) періоду з поданням податкової декларації 

з податку на прибуток. 

  

Авансові внески 

З форми декларації виключено розділи «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток 

підприємств» та «Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток 

підприємств», в яких визначалися показники щомісячних авансових внесків (у розмірі 1/12) та 

разовий авансовий внесок (у розмірі 2/9). 

  

Виправлення помилок 

У розділах «Виправлення помилок» змінено нумерацію рядків 27 – 31 на 26 – 30. 

  

Фінансова звітність 

Враховуючи, що фінансова звітність є додатком до декларації та її невід’ємною частиною, у 

заключній частині декларації таблицю «Наявність додатків» доповнено графою «ФЗ12», яка 

передбачає необхідність проставляння платниками у цій графі позначки щодо наявності 

поданих до декларації форм фінансової звітності.  

У таблиці «Наявність поданих до декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм 

фінансової звітності12» розшифровуються форми фінансової звітності, у яких платник 

проставляє у відповідних графах, які відповідають назвам форм фінансової звітності, позначку. 

  

Оновлені редакції додатків до декларації 

 Додаток РІ  до рядка 03 РІ декларації 

Додаток доповнено новими різницями, змінено редакцію назв окремих різниць та нумерації 

кодів рядків. 

Основні зміни у додатку:       

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації доповнено новими різницями: які 

збільшують фінансовий результат (р.1.1.3, р.1.1.4) та які зменшують фінансовий результат 

(р.1.2.3). 

2. Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів), зазнали редакційних змін та 

доповнено новою різницею, що зменшує фінансовий результат (р.2.2.3). 

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, зазнали суттєвих редакційних змін 

та доповнені новими різницями, що збільшують фінансовий результат (р.3.1.10, р.3.1.11 та 

р.3.1.12). 

4. Інші різниці 

Внаслідок суттєвих змін в оподаткуванні страховиків, викладено у новій редакції різниці, які 

передбачені для коригування фінансового результату до оподаткування страховика, визначені 

пунктами 141.1.3 та 141.1.4 ПКУ, а саме, які збільшують фінансовий результат (р.4.1.1) та які 

зменшують фінансовий результат (р.4.2.1). 

 Редакційних змін зазнали різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних 

паперів, передбачені п.141.2 ПКУ, та викладено у новій редакції різниці,  які збільшують 

фінансовий результат (р.4.1.3 ЦП, р. 4.1.4 ЦП). 

Показники рядків 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатку РІ обчислюються за результатами розрахунку 

відповідних показників у додатку ЦП. 



Зі складу різниць, передбачених розділом І ПКУ, вилучено різниці, на які збільшувався 

фінансовий результат, у разі зворотного коригування доходів та витрат з метою трансфертного 

ціноутворення, які раніше відображалися у рядках 4.1.6 та 4.1.7 додатка РІ. 

Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу ХХ ПКУ, доповнено новими різницями: 

 які збільшують фінансовий результат (р.4.1.16, р.4.1.17) 

 які зменшують фінансовий результат (р.4.2.15, р.4.2.16). 

Зверніть увагу, що при застосуванні платниками права на прискорену амортизацію щодо 

основних засобів четвертої групи різниці, передбачені у рядках 4.1.17 та 4.2.16 додатка РІ щодо 

сум амортизації розраховуються у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт 

невикористання основних засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, тобто у разі 

недотримання платником встановлених ПКУ вимог. 

  

Додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації 

Із виключенням з п.137.6 ПКУ норми, яка передбачала зменшення податку на прибуток, що 

підлягає сплаті до бюджету на суму нарахованого за звітний період податку на нерухомість 

щодо об’єктів нежитлової нерухомості, а також із втратою актуальності пунктів 9, 38 підрозділу 4 

розділу ХХ ПКУ щодо сплати щомісячного авансового внеску та у розмірі 2/9 податку на 

прибуток, з додатка вилучено показники рядків 16.5 та 16.6, які не враховуються  у зменшення 

нарахованої суми податку. 

         

         Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації 

У складових формули рядка 4 відбулась зміна показників при розрахунку значення об’єкта 

оподаткування, в частині вирахування значення рядка 07.2 декларації у сумі страхових 

платежів, страхових внесків, страхових премій за договорами перестрахування. 

У рядку 4 відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням 

об’єкта оподаткування за відповідний (і) податковий(і) (звітний (і)) рік (роки), за результатами 

якого (их) виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума 

виплачених дивідендів  – (р.04 + р.07 – р.07.2 + р.09 + р.11 + р.13 – р.14 декларації)). 

  

         Додаток ПН до рядка 23 ПН декларації 

З урахуванням змін щодо особливостей оподаткування нерезидентів, таблицю 1 додатка після 

рядка 23 доповнено новими рядками: 

 рядок 24 – проценти за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам 
відповідно до пп. 141.4.11 ПКУ (за ставкою 5% згідно з ПКУ); 

  рядок 25 – проценти 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 підпунктів «б» і «в» пп. 141.4.11 ПКУ 
(звільнені від оподаткування згідно з п. 46 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ); 

 рядок 26 – проценти за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у 
період з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають умовам 
пп.141.4.11 ПКУ (звільнені від оподаткування згідно з п. 47 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ). 

  

Додаток ТЦ до декларації 

З  урахуванням положень пп.39.5.4 ПКУ щодо дозволу платнику при здійсненні самостійного 

коригування податкових зобов’язань розраховувати їх відповідно до максимального або 

мінімального значення діапазону цін (рентабельності) таблицю додатка доповнено новими 

графами 14 та 16, у яких зазначається показник діапазону цін/рентабельності, до якого 



проведено коригування податкових зобов’язань. У разі використання показника діапазону 

рентабельності зазначається цифрове значення такого показника у відсотках. 

З таблиці оновленого додатка видалено графу 8, що також вплинуло на зміну нумерації граф.  

Сумарні значення показників граф 15 та 17 додатка ТЦ переносяться до відповідних рядків 

додатка РІ та додатка ЦП. 

  

Додаток ЦП до рядка 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації  

У зв’язку зі змінами розрахунку різниць щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних 

паперів,  передбачених п.141.2 ПКУ, додаток доповнено новими рядками: 

 рядок 4.1.3 РІ – загальний результат переоцінки цінних паперів (р.4.1.3.1 – р.4.1.3.2) (+,-) 
–  показник цього рядка переноситься в рядок 4.1.3 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ 
декларації у разі від’ємного значення; 

 рядок 4.1.3.1 – загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового 
результату до оподаткування; 

 рядок 4.1.3.2 – загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового 
результату до оподаткування; 

 рядок 04 – від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у 
попередніх податкових періодах; 

 рядок 4.1.4.РІ – фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних 
паперів (р.01 – р.02 – р.03 – р.04) (+,-) – показник цього рядка переноситься в рядок 4.1.4 
ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації у разі позитивного значення. 

  

Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації 

Додаток доповнюється новим рядком А.4.1, який заповнюється при розрахунку амортизації за 

прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи з використанням мінімально 

допустимого строку амортизації відповідно до п.43 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ. 

Крім того, показники рядка А.4.1 враховуються у підсумковому рядку А17 додатка АМ (сума 

рядків А1 – А16) та не включаються до значень показників рядка А4, з метою недопущення 

подвоєння сум у показнику рядка А4. 

  

Додаток  ВП до рядків 26-29, 31-33 декларації 

Додаток ВП передбачений для розрахунку податкових зобов’язань за період, у якому виявлено 

помилку(и), для виправлення помилок у складі декларації за поточний звітний (податковий) 

період. 

Показники оновленої редакції додатка ВП приведено у відповідність показникам оновленої 

форми декларації. 

  

Коли звітувати за оновленою формою? 

Враховуючи, що видання наказу № 467 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які 

впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток, які 

звітують щокварталу за звітний (податковий) період – півріччя поточного року, 

рекомендовано подавати декларацію за оновленою формою. 

 



 

6) Звіт про контрольовані операції зазнав змін! 
 

Мінфін вніс зміни до форми та порядку складання Звіту про контрольовані операції 

Міністерство фінансів наказом від 28.04.2017  р. №468 затвердило зміни до форми та порядку 

складання Звіту про контрольовані операції, затверджених наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 

8. 

Наказ набрав чинності 16 червня 2017 року.  

 Що змінилося? 

Більшість змін має косметичний характер. Наприклад, змінено формулювання "(реєстраційний 

номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)" на "(реєстраційний 

номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)". Або у 

графі 23 таблиці «Відомості про контрольовані операції» до назви «Цифрове значення 

показника рентабельності» додано уточнення "контрольованих операцій" і зазначатися цей 

показник має у відсотках (враховуючи, що в цій таблиці наводяться відомості саме про 

контрольовані операції, важко чекати чогось іншого). 

Були внесені й зміни до Порядку № 8, які привели його у відповідність до чинного ПКУ. Зокрема, 

нарешті зазначено, що граничний строк подання цього Звіту  1 жовтня наступного після 

звітного року (а не 1 травня, як було раніше). При цьому зазначено, що якщо останній день 

строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку 

вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем 

Окрім того, виключено застарілу норму, що Звіт про контрольовані операції складається 

платниками податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 

млн гривень (без урахування ПДВ). Адже зараз такий Звіт складається усіма платниками 

податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції (пп. 39.4.2 ПКУ). 

Окремо зупинимося на змінах, на які варто звернути увагу. 

 Заповнення таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» 

У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з 

пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до пп. 

39.2.1.5 ПКУ зазначається повне найменування нерезидента - пов’язаної особи. 

А у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" додатка до Звіту 

в цьому випадку зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції 

придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов’язаною особою. 

 Заповнення таблиці «Відомості про контрольовані операції» 

Тепер у графі 17 цієї таблиці, у разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові 

послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума відсотків, 

нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції. 

У графі 20 цієї таблиці, де зазначається загальний обсяг контрольованої операції, сума 

зазначатиметься за вирахуванням непрямих податків. Нагадуємо, що згідно зі ст. 14 ПКУ, до 

непрямих податків належать акцизний податок і ПДВ.  



 

Також цю таблицю доповнили графою 25, яка виглядає так: 

Сторона,  

що досліджується 

25 

Згідно зі змінами, внесеними до Порядку №8 (новий пункт 29 у розділі IV), у графі 25 

зазначається інформація про сторону, що досліджується відповідно до пп. 39.3.2.7 ПКУ. 

ПКУ говорить: у разі застосування методів, зазначених у пп. 39.3.1.2-39.3.1.4 9 (а це методи 

ціни перепродажу, «витрати плюс» та чистого прибутку), здійснюється вибір сторони, для якої 

перевіряється показник відповідно до обраного методу трансфертного ціноутворення (далі -

 сторона, що досліджується). 

Вибір сторони, що досліджується, повинен здійснюватися відповідно до виконаних кожною 

стороною контрольованої операції функцій, використаних під час здійснення контрольованих 

операцій активів та прийнятих економічних (комерційних) ризиків, пов’язаних зі здійсненням 

такої операції. 

Під час вибору сторони, що досліджується, аналізується застосовність обраного методу 

(комбінації методів) до кожної зі сторін контрольованої операції. 

Стороною, що досліджується, обирається сторона: 

- щодо якої застосування такого методу (комбінації методів) є найбільш обґрунтованим; 

- для якої можна знайти найбільш зіставні операції та/або зіставні особи; 

- яка: 

 виконує найменш складні функції щодо контрольованої операції; 
 приймає найменші економічні (комерційні) ризики стосовно контрольованої операції; 
 не володіє об’єктами нематеріальних активів, які мають значний вплив на рівень 
рентабельності. 
Якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, у графі 25 зазначається "1", 

якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається "0". 

Звісно, якщо платник податку на прибуток застосовує інші методи доведення відповідності 

контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (а це методи порівняльної 

неконтрольованої ціни та розподілення прибутку), нова графа 25 не заповнюється. 

  

Інформація про пов’язаність осіб 

Як і раніше, у додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною 

(сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) 

операцію(ії). У інформації до додатка наводиться інформація про ознаки пов’язаності 

платника податків з відповідним контрагентом відповідно до пп. 14.1.159 ПКУ.  А кількість 

таких додатків до Звіту (і таких інформацій) відповідає кількості контрагентів - сторін 

контрольованих операцій. 

Зараз таку інформацію затверджено в новій редакції. Внесено зміни і до розділу VI Порядку № 

8, за яким ця інформація зазначається у Звіті. 

Чим нова форма відрізняється від попередньої? 



Перш за все, самою структурою форми. Якщо раніше у цій формі інформація групувалася за 

кодами ознак пов’язаності (відповідно у пп. 14.1.159 ПКУ по порядку, від 501 до 513) окремо для 

юросіб та для юридичних та фізичних осіб, то тепер ці ознаки пов’язаності зазначаються разом 

(без визначення, ким є пов’язана особа, юридичною чи фізичною особою), а поруч (зліва) 

зазначаються коди ознак, що відповідають таким поєднаним ознакам. 

Наприклад, за пп. 14.1.159 ПКУ пов’язаною особою є як юрособа, так і фізособа,  яка 

безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними 

правами іншої юридичної особи у розмірі 20% і більше. Тому тепер таких осіб треба показувати 

у загальній табличці інформації і їм відповідатимуть одразу два коди ознаки – 501, 509. 

Зверніть увагу на те, що у цій таблиці нині окремо і детально відображається інформація про 

пов’язаних осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами. 

 

  

А в останній табличці з кодами 508, 513 (про пов’язаність осіб, яка виникає внаслідок надання 

кредитів (позик), поворотної фіндопомоги, тепер, замість суми запозичених коштів та власного 

капіталу позичальника, зазначатиметься середнє арифметичне значення  цих показників 

(відповідно до змін, внесених з 01.01.2017 р. до пп. 14.1.159 ПКУ). При цьому, як і раніше,  у 

графі «особа, яка надала (або якою було гарантовано) кредит (позику), поворотну фінансову 

допомогу» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи (платника або контрагента). 

  



 

Коди підстави віднесення господарських операцій до контрольованих 

Ці коди наведено у додатку 1 до Порядку № 8 і вони зараз виглядатимуть наступним чином (із 

урахуванням змін). Зверніть увагу: код 040 є новим і в минулорічному Звіті йому не було 

аналогів.  

Код Підстава 

010 

Господарські операції, що здійснюються платниками податків з пов'язаними 

особами - нерезидентами, відповідно до підпункту «а» підпункту 39.2.1.1 

підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України 

(крім господарських операцій, що здійснюються платниками податків з 

пов’язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб, 

відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 

розділу І Податкового кодексу України) 

015 

Господарські операції, що здійснюються платниками податків з пов'язаними 

особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб, відповідно 

до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І 

Податкового кодексу України 

020 

Зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання 

товарів та /або послуг через комісіонерів-нерезидентів відповідно 

до підпункту «б» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 

розділу І Податкового кодексу України 

030 

Господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у 

державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), 

затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до підпункту 

39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу 

України або які є резидентами цих держав, відповідно до підпункту "в" 

підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I 

Податкового кодексу України 

040 

Господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не 

сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з 

доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, 

та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані 

як юридичні особи, відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 

підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу 

України 

  



 

 
7) Внесено косметичні зміни до декларації з екологічного податку 

 

Мінфін вніс зміни до форм додатків до декларації екологічного податку та до декларації 

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх 

форм власності 

Мінфін наказом від 13.05.2017 р. №495 вніс зміни до додатків до: 

 декларації екологічного податку; 

 декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для 
споживачів усіх форм власності. 
Основні рядки декларацій та додатків до них не зазнали змін. 

Але Наказом №495 викладено у новій редакції зміст рядків додатків 1 і 2 до декларації з 

цільової надбавки та додатків 1 — 6 до декларації з екологічного податку, що передбачені для 

розрахунку пені.   

Зверніть увагу! Такі незначні зміни приведуть до подання перелічених декларацій за 

оновленими формами. 

Наказ №495 набрав чинності з дня його офіційного опублікування, 30 червня 2017 року.  

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. Оскільки Наказ №495 опублікований у червні, вперше звітувати за новими 

формами треба буде за III квартал 2017 р. 

 

 

8) Звіт про використання доходів неприбуткової організації - в 
новій редакції! 

 

Мінфін оновив форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації 

Мінфін наказом від 28.04.2017 р. №469 виклав у новій редакції Звіт про використання доходів 

(прибутків) неприбуткової організації,  затверджений наказом Мінфіна від 17.06.2016 р. № 553. 

  

Що зміниться у порядку подання Звіту? 

Змінами, які відбулися у порядку подання звіту в 2017 році, можна назвати, по-перше, чітко 

визначений річний звітний період для неплатників податку на прибуток, і те, що фінансова 

звітність, яку слід подавати разом із Звітом, стала його обов’язковою  невід’ємною частиною.  

Адже тепер у заголовній частині звіту передбачені лише два варіанти звітних періодів його 

подання – місяць і рік (раніше – місяць, 1 квартал, півріччя, три квартали і рік). А наприкінці звіту 

у таблиці  «Наявність додатків» з’явилася нова графа «ФЗ», у якій проставляється позначка 

«+». 

Втім, як і раніше, потрібно буде зазначити і види поданої разом зі звітом фінансової звітності. 

Для цього наприкінці звіту зберегли таблицю із можливими формами фінансової звітності, у якій 



у відповідних клітинках проставляється позначка „+”. Але тепер ця таблиця містить вже 

детальніший опис таких форм. 

 

Коли вперше звітувати за оновленою формою? 

Наказ набрав чинності 20 червня 2017 року. 

За 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. 

Тобто за нормами ПКУ звітувати за новою формою неприбутковим організаціям потрібно 

буде за підсумками 2018 року. 

Але роз'яснень щодо цього від податківців поки не було. Тому не відомо, якою буде їхня думка. 

 

 

9) Надання послуг, які не зазначені в ЄДР: як скласти податкову 
накладну? 

 
Податківці відповіли на запитання, яке хвилює багатьох платників ПДВ: чи мають коди 

послуг згідно з ДКПП відповідати кодам видів діяльності за КВЕД? 

В  індивідуальній податковій консультації від 25.05.2017 р. №368/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

податківці спочатку роз’яснили, що таке КВЕД та нагадали про сферу його застосування. 

Сама класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД ДК 009:2010) затверджена наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 

11.10.2010 р. №457. Цим же наказом встановлена сфера застосування КВЕД. 

КВЕД - це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Він має 

використання в багатьох інших, не статистичних сферах (соціальному та податковому 

регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте не адаптований до цього повною 

мірою. 

Тому можуть виникнути суперечності щодо юридичного використання коду КВЕД. Код виду 

діяльності не обов’язково достатній критерій для виконання умов, передбачених нормативними 

актами. У застосуванні нормативних актів чи контрактів код виду діяльності - це припущення, 

а не доказ (абзац восьмий пункту 1 КВЕД-2010). 

Зокрема, при державній реєстрації юросіб та фізосіб-підприємців, в ЄДР вносяться відомості 

про види діяльності таких осіб (ст. 9 Закону № 755). Однією з підстав для внесення такої 

інформації є заява, надана такою особою. Як передбачено формами заяв, 

затвердженими наказом Мін'юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5, види діяльності в них 

зазначаються відповідно до КВЕД. 

Але внесення таких відомостей наразі не має нічого спільного із порядком 

складання податкових накладних та розрахунків коригування до них. 

Податківці нагадали, що правові засади оподаткування ПДВ встановлено розділом V та 

підрозділом 2 розділу XX ПКУ та навели норми пп. «а» - «і» п. 201.1 ПКУ щодо опису кожного із 

обов’язкових реквізитів ПН. 



Цими нормами ПКУ не встановлено взаємозв’язку між кодом послуг за ДКПП та КВЕД при 

постачанні послуг платниками ПДВ. 

На підставі вищенаведеного податківці вперше зробили чіткий висновок: «При здійсненні 

операцій з постачання послуг платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання 

за такою операцією, скласти та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних 

податкову накладну, в якій відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ зазначити код 

ДКПП, незалежно від того, чи внесено відповідний код діяльності до ЄДРПОУ.» 

Тож платник ПДВ має зазначати в ПН відповідний код послуг за ДКПП, незалежно від 

того, зазначено відповідний вид діяльності у відомостях про нього у ЄДР чи ні. 

Але така розбіжність є об’єктом пильної уваги з боку податківців. І не виключено, що вона може 

стати причиною блокування такої ПН. Адже за проектом критеріїв щодо блокування реєстрації 

ПН та РК в ЄРПН  платник ПДВ, у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК, 

має право надати через електронний кабінет інформацію за формою згідно з  додатком 1 щодо: 

 видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності 
(КВЕД ДК 009:2010); 
 найменування та кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються 
(виготовляються) та/або придбаваються платником податку; 
 найменування та кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг 
(ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються 
платником податку. 
На жаль, про це податківці нічого не зазначили у своєму роз’ясненні. 

Але до появи затверджених критеріїв блокування реєстрації ПН в ЄРПН та введення їх в дію, 

невідповідність кодів послуг за ДКПП видам діяльності у ЄДР не несе за собою негативних 

наслідків ані для постачальника таких послуг, ані для їх замовника.  

 

 

10) Оновлено Порядок інформування про порушення застосування 
податкової соціальної пільги 

 

Затверджено новий Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність 

порушень застосування податкової соціальної пільги 

30 червня 2017 року набрав чинності Наказ Мінфіну від 19.06.2017 р. №514, яким затверджено 

новий Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень 

застосування ПСП, позбавлення платника податку або про відновлення його права на 

податкову соціальну пільгу та форму Повідомлення про наявність порушень. 

Згідно з наказом, контролюючі органи, аналізуючи показники податкової звітності, 

повідомлятимуть роботодавця про наявність виявлених на підставі даних податкової звітності 

чи документальних перевірок порушень працівником такого роботодавця застосування ПСП, 

про позбавлення працівника податку чи відновлення його права на ПСП  відповідно до  пп. 

169.2.4 ПКУ. 

Податковий орган, у повідомленні про порушення також зазначає про відновлення права 

працівника на ПСП, яка починає застосовуватись  з наступного місяця після місяця, в якому 

суми недоплати ПДФО та штраф у розмірі 100 % суми недоплати повністю погашені платником 

податку на підставі включення таких сум до його річної податкової декларації.  

Але такий порядок застосовується  у разі, якщо такі суми не були утримані податковим агентом 

за рахунок доходу працівника. 



 

 

11) Витрати на таксі не є додатковим благом: нова позиція ДФС 
 

Податківці розповіли про особливості відшкодування витрат на таксі працівнику під час 

відрядження 

Для небюджетників витрати на таксі не є додатковим благом 

Податківці у листі  від 29.05.2017 р. № 405/6/99-99-13-02-03-15/ІПК наводять норми пп. 170.9.1 

ПКУ. За ним не є доходом працівника витрати на відрядження в межах фактичних витрат на 

проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця 

відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті).  

Але таксі в цьому підпункті не зазначено. Отже, питання, чи оподатковується ПДФО та 

військовим збором (ВЗ) проїзд працівника у таксі, потребує додаткових роз’яснень. А вони, на 

жаль, різні. Тож зараз аналізуємо останній лист і сподіваємося, що саме його податківці 

застосовуватимуть при перевірках.  

Також податківці зазначили про норми Інструкції №59, яка забороняє  відшкодовувати проїзд 

працівників під час відрядження на таксі (п. 6 розділу ІІ та п. 9 розділу ІІІ). Але цього разу не 

тільки  не забули вказати, що вона поширюється на бюджетні установи, а й врахували це у 

висновку коментованого листа. 

На підставі вищенаведених норм та особливостей застосування Інструкції № 59 податківці 

зробили наступний висновок, який нам подобається: 

 "Якщо юрособа (роботодавець) не фінансується за рахунок бюджетних коштів, то сума 

відшкодованих фізичній особі (працівнику) витрат, понесених таким працівником під час 

відрядження за кордон або у межах України (за користування послугами таксі), не 

включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу".  

Звертаємо увагу, що  цей висновок інший, ніж наводилися раніше. В не так давно наданих 

консультаціях податківці наголошували, що вартість таксі, відшкодована роботодавцем, є 

додатковим благом відрядженого працівника і підлягає оподаткуванню як ПДФО, так і 

військовим збором!  

Звісно, щоб витрати на проїзд не були об’єктом оподаткування, мають бути у наявності 

підтвердні документи, що засвідчують вартість цих витрат. 

Щодо решта видів транспорту це можуть бути:  

 транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції), 
 електронні квитки за наявності посадкового талона, якщо його обов'язковість 
передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту, тощо.  
Крім цього, якщо працівник поніс витрати з оплати такого проїзду, потрібні розрахункові 

документи.  

На жаль, податківці у коментованому листі не навели, якими документами потрібно підтвердити 

понесені витрати на таксі. Спробуємо відповісти на це питання самостійно.  

  

Якими документами можна підтвердити витрати на таксі 

Для відряджень по Україні. Згідно з п. 1 ст. 3 Закону  про РРО суб’єкти господарювання, що 

перебувають на загальній системі оподаткування, у машинах-таксі при розрахунках з 



пасажирами готівкою повинні застосовувати належним чином зареєстровані електронні 

таксометри – РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують 

виконання розрахункових операцій. На цьому наголошували податківці у роз’ясненні у 

підкатегорії 109.02 "ЗІР". 

Отже, одним із видів документів, що підтверджує витрати працівника на проїзд у таксі, може 

бути фіскальний чек.  

Якщо такі послуги надає фізособа-"єдинник", який звільнений від застосування РРО, то таким 

розрахунковим документом може бути розрахункова квитанція, квитанція від прибуткового 

касового ордера або навіть товарний чек.  

Для відрядження за кордон підтвердні документи, що засвідчують вартість понесених за 

кордоном у зв’язку з таким відрядженням витрат, оформлюються згідно з законодавством 

відповідної держави. Тому для відшкодування витрат на таксі працівник повинен надати 

розрахунковий документ з країни, де він перебував у відрядженні.  

І це може бути документ, складений іноземною мовою. Але, згідно з пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ, за 

запитом представника контролюючого органу роботодавець/сторона, що відряджає, забезпечує 

за власний рахунок переклад підтвердних документів, виданих іноземною мовою.  

 

 
12) Валютні операції у "єдинників" 

 
На жаль, в ПКУ немає окремої статті, яка б чітко встановлювала вплив на об’єкт 

оподаткування єдиним податком валютних операцій "єдинників". Наявні ж норми є надто 

загальними і вимагають додаткових роз’яснень від податківців 

Здавалося б, норма щодо валютних операцій для спрощенців в ПКУ одна-єдина. Відповідно 

до п. 292.5 ПКУ дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним 

курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу. 

Але що таке дохід з метою сплати єдиного податку? За п. 292.1 ПКУ: 

 для фізосіб-підприємців - це дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в 
грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, 
визначеній п. 292.3 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізсобою 
пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а 
також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві 
власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. 
 для юросіб - це будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої 
юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій 
формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 
292.3 ПКУ.   
Тут треба зробити зауваження: у ФОП є пасивні доходи, які не оподатковуються єдиним 

податком, у юросіб такого виключення немає! І перелік того, що є пасивними доходами для 

сплати єдиного податку, чітко визначено п. 292.1 ПКУ (курсових різниць або доходів/збитків від 

операцій з продажу валюти в цьому переліку немає і бути не може. Пізніше стане зрозуміло, 

чому). 

 Тепер спробуємо застосувати зазначені норми ПКУ в наступній ситуації: отримано валютну 

виручку від нерезидента за реалізовані товари, роботи, послуги. Частина такої виручки 

(50%) продається на міжбанківському валютному ринку, а решта (50%) зараховується на 

 поточний валютний рахунок платника єдиного податку.   

Не було б в Україні обов’язкового продажу такої виручки і якби вона надходила на поточний 

валютний рахунок юрособи-"єдинника", п. 292.5 ПКУ працював би "прямо". Є отримання доходу 



в сенсі п. 292.1 ПКУ, і є порядок перерахунку такого доходу в гривні за п. 292.5 ПКУ. Отже, 

беремо суму в іноземній валюті і помножуємо її на курс НБУ на дату зарахування на поточний 

рахунок. 

Але оскільки обов’язковий продаж частини валютних надходжень досі є, то такий порядок 

визначення суми доходу застосовується лише щодо тієї частини валютної виручки, яка 

залишається у розпорядженні "єдинника" (це стосується і юросіб 3-ї групи, і підприємців-

"єдинників").   

 Що відбувається з частиною валюти, яка підлягає обов’язковому продажу на 

МБВР? Норми про це у ПКУ немає. 

Як це мало б бути? За правилами бухобліку ми звикли, що доходом в разі продажу валюти є 

різниця між курсом НБУ на дату такого продажу та курсом МБВР, за яким валюта була 

фактично продана. Це зрозуміло і фізособам-підприємцям: якщо є валюта, яку я отримав за 

одним курсом, а продаю за вищим, різниця є моїм доходом. Бухгалтерський облік дає 

можливість ще й відображати такий дохід у складі інших операційних. Тобто розуміння сутності 

такого доходу переходить на новий рівень – стає зрозуміло, що це дохід, не пов'язаний з 

реалізацією товарів, робіт, послуг (хоч виручка, яка продається, і була отримана в зв’язку з 

такою реалізацією). 

«А якщо я продаю валюту дешевше, ніж за курсом, за яким вона була отримана?», — спитає 

підприємець. — «Хіба в мене не виникнуть збитки?». Звісно, виникнуть. І в бухобліку 

враховуються і вони – відображаються у складі інших операційних витрат.   

 А що є? Зазначеного раціонального і зрозумілого підходу до визначення об'єкта 

оподаткування за операціями з купівлі-продажу валюти в ПКУ немає. А наявні норми ст. 292 

ПКУ в цій ситуації застосовувати дуже незручно, а часом і неможливо. 

Якщо валюта продається, то платник єдиного податку отримує від її продажу гривні, тож 

норма п. 292.5 ПКУ тут недоречна. А якщо прямо застосовувати норми п. 292.1 ПКУ, то 

доведеться до складу оподатковуваного доходу включати усю суму надходжень від продажу 

валюти. Зверніть увагу, п. 292.1 ПКУ говорить про дохід, а не про прибуток (ту саму різницю, 

про яку ми говорили вище) "єдинника". І це при тому, що витрати в "єдинника" взагалі не 

передбачені при визначенні об'єкта оподаткування єдиним податком. В ситуації, коли 

продається валютна виручка, матимемо і взагалі подвійне оподаткування доходів "єдинника".   

 Що радять податківці? Підприємцям на єдиному податку податківці радять включати до 

оподатковуваного доходу усю суму надходжень від продажу іноземної валюти датою їх 

зарахування на гривневий банківський рахунок. Аналогічна консультація міститься в «ЗІР» і 

щодо юросіб III групи. 

 Як визначається дохід юрособи - платника ЄП III групи при здійсненні операцій з 

експорту товарів (робіт, послуг), якщо валютні кошти надходять на розподільчий 

рахунок та підлягають обов’язковому продажу? 

Доходом юрособи – платника єдиного податку III групи від здійснення операцій з експорту 

товарів (робіт, послуг) є сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок юрособи, в гривнях 

після обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України та в іноземній 

валюті, перерахована у гривні за офіційним курсом НБУ на дату її надходження на поточний 

рахунок в іноземній валюті. 

 Чи це погіршує становище "єдинника"? Чи сплачує він в результаті податків більше? 

Почнемо з того, що підприємці 1-2 групи єдиний податок сплачують в фіксованому розмірі, тому 

розмір визначеного ними оподатковуваного доходу вплине хіба що на можливість перебування 

на спрощеній системі оподаткування в певній групі. Тож далі розглянемо на прикладі 3-ї групи. 



 Приклад 1. На розподільчий рахунок в банку надійшло 2000$, курс НБУ на дату надходження 

26,6 грн/1$. Наступного робочого дня на  МБВР було продано 1000$ за курсом 27 грн/1$. Курс 

НБУ на дату продажу 26,7 грн/1$. Решта 1000$ були зараховані на валютний рахунок 

платника єдиного податку. 

Дохід від реалізації товарів/робіт/послуг. В бухобліку надходження валюти було 

відображене ще на стадії зарахування на розподільчий рахунок. Надійшло 2000$ за курсом 26,6 

грн/1$, маємо 53200 грн доходу у вигляді виручки від реалізації товарів, робіт, послуг.  Але на 

практиці для підприємця це не так, і надходження коштів на розподільчий рахунок виникнення 

доходів не спричиняє. 

Курсові різниці.  У бухобліку між днем зарахування коштів на розподільчий рахунок і їх 

продажем на МБВР та зарахуванням на валютний рахунок виникають курсові різниці. Оскільки 

кошти на розподільчому рахунку і кошти на поточному валютному рахунку вважаються різними 

статтями балансу, тому вже на день продажу валюти та зарахування її на поточний валютний 

рахунок виникає дохід у вигляді додатної курсової різниці   2000$ х (26,7 – 26,6) = 200 грн. 

Для розуміння цього доходу (звідки він береться) візьміть валютні кошти, які не продавалися. 

На розподільчий рахунок було зараховано 1000$ за курсом 26,6 грн/1$ (26600 грн), на валютний 

рахунок наступного дня було зараховано 1000$ за курсом 26,7 грн/1$ (26700 грн) – різниця між 

цими операціями виникла за рахунок зростання курсу долара США у співвідношенні до гривні і, 

безумовно, є доходом власника валюти. 

Але на практиці підприємець не враховує і цей вид доходу – принаймні окремо. 

Дохід від продажу валюти. Про прибуток або збиток, який виникає при продажу валюти, ми 

вже говорили вище. В наведеній у прикладі ситуації дохід (а за фактом прибуток) від продажу 

валюти становитиме 1000$х (27-26,7) =300 грн. 

Підведемо підсумки. "Єдинник", згідно з роз’ясненнями податківців, включає до 

оподатковуваного доходу суму надходжень на поточний гривневий рахунок від продажу валюти 

1000$х 27 = 27000 грн (комісії банку зараз не розглядаємо) і суму надходжень на поточний 

валютний рахунок 1000$х 26,7 = 26700 грн, разом 53700 грн. Якщо виходити з його реального 

доходу, то він мав становити 53200 + 200 + 300 = 53700 грн. Пазл зійшовся. 

Тобто, хоча роз’яснення податківців і не враховує усі нюанси, воно дозволяє сплатити податок 

із загальної суми доходів від реалізації товарів, робіт, послуг, додатної курсової різниці та 

доходу від продажу валюти.  Тобто з реального доходу "єдинника". 

Ба більше – якщо валюта на МБВР буде продана дешевше курсу НБУ або якщо курс НБУ 

впаде, підхід, запропонований податківцями, дасть можливість "єдиннику" зменшити об’єкт 

оподаткування на збитки у вигляді від’ємної курсової різниці та/або від продажу такої валюти. 

Як? Давайте трохи змінимо умови прикладу. 

 Приклад 2. На розподільчий рахунок в банку надійшло 2000$, курс НБУ на дату надходження 

26,6 грн/1$. Наступного робочого дня на  МБВР було продано 1000$ за курсом 27 грн/1$. Курс 

НБУ на дату продажу 26,5 грн/1$. Решта 1000$ були зараховані на валютний рахунок 

"єдинника". 

Що виходить за таких обставин? Єдинник, згідно з роз’ясненнями податківців, включає до 

оподатковуваного доходу суму надходжень на поточний гривневий рахунок від продажу валюти 

1000$х 27 = 27000 грн (комісії банку зараз не розглядаємо) і суму надходжень на поточний 

валютний рахунок 1000$х 26,5 = 26500 грн, разом 53500 грн. 

Якщо виходити з його реального доходу, то він мав становити 53200 - 200 + 500 = 53500 грн, де 

-200 – це від'ємна курсова різниця, яка виникла внаслідок зниження курсу НБУ гривні до долара 

США. 



Зверніть увагу: ПКУ витрати в сумі від'ємних курсових різниць при визначенні об’єкту 

оподаткування єдиним податком враховувати не дозволяє, але податківці, виходить, 

дозволяють. Але тільки в ситуації з обов’язковим продажем валюти! Якщо валюта продається 

за дорученням "єдинника", ситуація змінюється.   

  

Єдинник вирішив продати валюту з поточного валютного рахунку 

ДФСУ в «ЗІР» на власному сайті надає наступні консультації. 

 Чи включається до доходу ФОП – платника ЄП додатна різниця від продажу банком 

іноземної валюти за дорученням такої особи? 

Усі вартісні показники, що включаються до доходу фізичної особи – підприємця, 

відображаються у національній валюті України, при цьому показники, виражені в іноземній 

валюті, перераховуються у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, 

встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу. 

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику 

єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником 

єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для 

платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою 

отримання доходу також є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк 

позовної давності. 

Додатна різниця від продажу банком іноземної валюти за дорученням фізичної особи – 

підприємця не є доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку. 

Аналогічні роз’яснення надавали і територіальні органи ДФС. 

Проте це роз’яснення не визначає розміру додатної різниці, про яку в ньому йдеться. І нічого не 

говорить про долю решта надходжень від продажу валюти. Але на практиці це працює так. 

Підприємець визнає дохід від продажу товарів, робіт, послуг при отриманні валютної виручки. 

Коли ця виручка продається, підприємець не включає до оподатковуваного доходу усю 

суму надходжень від такого продажу. Оскільки, згідно з роз’ясненнями податківців, такий 

підприємець не має доходу ані в розмірі курсових різниць, ані в розмірі прибутку від продажу 

валюти, ані в розмірі надходжень в межах поточного курсу НБУ на дату такого продажу.  

Не має, таким чином, підприємець і можливості зменшити об’єкт оподаткування на збитки від 

такого продажу або за від'ємними курсовими різницями. 

А ось у юросіб ситуація інша. 

 Чи виникає дохід у ЮО - платника ЄП третьої групи від продажу іноземної валюти, 

отриманої від здійснення операцій з експорту товарів, робіт, послуг? 

Дохід, отриманий платником єдиного податку третьої групи - юридичною особою від здійснення 

операцій з експорту товарів (робіт, послуг), виражений в іноземній валюті, перераховується у 

гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком 

України на дату отримання такого доходу. 

Якщо іноземна валюта, яка надійшла на валютний рахунок платника єдиного податку від 

здійснення операції з експорту товарів (робіт, послуг), продається до дати звітного балансу 

(протягом одного кварталу), то у складі доходу враховується додатна різниця між доходом, 

отриманим від продажу цієї валюти, та доходом, отриманим від здійснення перерахунку такої 

іноземної валюти в гривні на дату її надходження на валютний рахунок. 



Якщо іноземна валюта, яка надійшла на валютний рахунок платника єдиного податку від 

здійснення операції з експорту товарів (робіт, послуг), до кінця кварталу (до дати звітного 

балансу) обліковується на рахунку, то на дату закінчення звітного кварталу платник має 

здійснити перерахунок такої іноземної валюти відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку з відповідним врахуванням у складі доходу додатної різниці від 

здійснення такого перерахунку. 

У разі продажу іноземної валюти після дати звітного балансу у складі доходу 

враховується додатна різниця між доходом, отриманим від продажу цієї валюти, та доходом, 

отриманим від здійснення перерахунку такої іноземної валюти в гривні на дату закінчення 

попереднього звітного кварталу. 

Розглянемо, як це працює на практиці.  

 Приклад 3. На поточному валютному рахунку юрособи-"єдинника" є 1000$, курс НБУ на дату 

надходження 26,6 грн/1$. В межах того кварталу надходження цих коштів "єдинник" вирішив 

їх продати на  МБВР за курсом 27 грн/1$. Курс НБУ на дату продажу 26,7 грн/1$. 

За наслідками цієї операції юрособа – платник єдиного податку включає до оподатковуваного 

доходу додатну курсову різницю 1000$ х (26,7-26,6) = 100 грн і прибуток від продажу валюти 

1000$ х (27-26,7) = 300 грн, разом – 400 грн. 

 Приклад 4. На поточному валютному рахунку юрособи-"єдинника" є 1000$, курс НБУ на дату 

надходження — 26,6 грн/1$. В межах того кварталу надходження цих коштів "єдинник" 

вирішив їх продати на  МБВР за курсом 27 грн/1$. Курс НБУ на дату продажу 26,5 грн/1$. 

За наслідками цієї операції юрособа – платник єдиного податку включає до оподатковуваного 

доходу умовну додатну різницю 1000$ х (27-26,6) = 400 грн. Але за фактом вона у собі 

містить від'ємну курсову різницю 1000$ х (26,5-26,6) =  -100 грн і прибуток від продажу 

валюти 1000$ х (27-26,5) = 500 грн. 

Тобто юрособам 3-ї групи пощастило більше? Можна сказати, що і так. Але зверніть увагу, що, 

на відміну від підприємців, від юросіб податківці вимагають ведення податкового обліку 

курсових різниць і для ситуацій, коли валюта не продається (див. роз’яснення вище). І при 

цьому бажають податківці бачити лише зростання об'єкта оподаткування внаслідок додатних 

курсових різниць. А ось на від'ємні курсові різниці, які виникають на дату балансу, зменшувати 

об’єкт оподаткування не дозволяють. Що виникає внаслідок цього? 

 Приклад 5. На поточному валютному рахунку юрособи-"єдинника" є 1000$, курс НБУ на дату 

надходження 27 грн/1$. На дату балансу курс НБУ становив 26,5 грн/1$. В наступному 

кварталі "єдинник" вирішив валюту продати на  МБВР за курсом 26,7 грн/1$. Курс НБУ на 

дату продажу 26,4 грн/1$. 

За наслідками цієї операції юрособа – платник єдиного податку включає до оподатковуваного 

доходу умовну додатну різницю 1000$ х (26,7-26,5) =  200 грн. Але за фактом унаслідок падіння 

курсу долара США, вже на дату балансу єдинник втратив 1000$ х (27-26,5) = 500 грн, і ще на 

дату продажу валюти 1000$ х (26,5-26,4) = 100 грн. І внаслідок продажу заробив лише 1000$ х 

(26,7-26,4) =300 грн. Тобто було в нього 27000 грн, стало 26700 грн, фактично є збиток у 300 

грн. 

Але тільки тому, що надходження і продаж валюти відбуваються у різних кварталах, мало того, 

що отриманий збиток юрособа-"єдинник" в податковому обліку не враховує, він ще має 

показати дохід у сумі 200 грн.   



 

 

13) Особова картка працівника: алгоритм заповнення та обов’язок 
ведення 

 

Чи всі роботодавці мають вести особові картки працівників? Як їх заповнювати? Яка 

відповідальність загрожує роботодавцю у разі відсутності ведення та зберігання особових 

карток? 

Визначення особової картки та обов’язковість її ведення 

Форма №П-2 «Особова картка працівника», затверджена наказом Держкомстату і Міноборони 

від 25.12.2009 р. №495/656, є типовою формою первинної облікової документації. Цей наказ, 

яким затверджено типову форму, в Мін'юсті не зареєстрований (типові форми не підлягають 

державній реєстрації), а отже, не є обов'язковим до виконання.  

Тому підприємство може розробити свою форму особової картки на підставі затвердженої 

Держстатом форми. Хоча наявність особової картки діючої форми зніме принаймні одне 

питання під час перевірок від Держпраці.  

 Мінсоцполітики у листі від 21.11.2016 р. № 5907/0/10-16/06 вважає, що типова форма №П-2 

"Особова картка працівника" є основним первинним документом з обліку особового складу. 

Таке ствердження було зроблено на підставі п. 1.6 р. І «Загальні положення» Інструкції № 286. 

Однак первинний документ з обліку особового складу і первинний бухгалтерський документ – 

це різні речі. Якщо первинний документ за визначенням, наведеним у Законі про бухоблік, 

повинен містити інформацію про господарську операцію, у первинних документів з обліку 

особового складу інше завдання – це облік відомостей про працівників (так званий кадровий 

облік), зокрема, для державних статистичних спостережень.  

У листі від 21.11.2016 р. № 5907/0/10-16/06  Мінсоцполітики зауважило, що ведення первинних 

документів з обліку особового складу є обов’язковим для всіх роботодавців в т.ч. для 

роботодавців-фізосіб, — це випливає зі змісту абзацу другого п.1.1 р.І Інструкції №286, за яким 

її дія поширюється в тому числі і на таку категорію роботодавців. 

Тому особова картка є обов’язковим документом для будь-якого роботодавця (інша 

справа, що Держпраці, як правило, перевіряє суб’єктів господарювання, а не звичайних 

фізосіб). 

Особову картку потрібно заводити та заповнювати на кожного працівника (у тому числі на 

сумісників) в одному примірнику.  

Зміст особової картки та порядок заповнення 

Форма особової картки містить, крім заголовної частини, п’ять розділів: 

 І. Загальні відомості; 
 ІІ. Відомості про військовий облік; 
 ІІІ. Професійна освіта на виробництві (за рахунок роботодавця); 
 ІV. Призначення та переведення; 
 V. Відпустки. 
Загальні відомості про працівника зазначити дуже просто на підставі документів, які надає 

працівник при прийнятті на роботу та пізніше, в разі зміни наданих раніше відомостей. 

Нагадаємо, що згідно із ст. 24 КЗпП, при укладенні трудового договору громадянин 

зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у 

випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, 

кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи. При заведенні особової картки на 



новоприйнятого працівника потрібна ще його фотографія, оскільки у формі особової картки 

відведено для неї відповідне місце.  

Таким чином, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження та адреса, громадянство, 

родинний стан зазначаються відповідно до відомостей з паспорта працівника (або документа, 

що його замінює). Відомості про освіту – відповідно до поданого працівником документа про 

освіту. Відомості про попередні місця роботи, трудовий стаж і причину звільнення з останнього 

місця роботи – на підставі трудової книжки тощо.    

Зупинимося детально на заповненні розділу ІІ щодо відомостей про військовий облік, 

адже вони є предметом особливої уваги з боку Міноборони: 

 у частині "Назва райвійськкомату за місцем реєстрації" розділу II дані наводяться на 
підставі подання військово-облікових документів, 
 в частині "Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання" - відповідно до 
інформації, отриманої у військовому комісаріаті після проведення перевірки державними 
органами. 
Зверніть увагу: підприємства, установи та організації, в яких працюють призовники і 

військовозобов'язані, повинні у 5-денний строк з дня подання відповідних документів вносити 

до особових карток призовників і військовозобов'язаних зміни щодо їх сімейного стану, місця 

проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилати щомісяця до 5 числа 

повідомлення про зміну облікових даних до районних (міських) військових комісаріатів за 

місцем реєстрації, про що зазначено в військово-обліковому документі.  

Розділ ІІІ заповнюється тільки у разі якщо роботодавець навчає своїх працівників за власний 

кошт – або безпосередньо на виробництві, або у відповідних навчальних закладах.  

Зверніть увагу: в цьому розділі наводиться назва документа, що посвідчує професійну освіту, і 

ким він виданий. Отже, наприклад, участь працівників в семінарах з бухгалтерського обліку, 

може, і навчить ваших працівників нового, але в їх особистій картці не зазначається (адже 

дипломів про освіту не дає).   

Розділ ІV містить інформацію про службову кар’єру працівника у певного роботодавця і 

заповнюється на підставі відповідних наказів про призначення та переведення. Звісно, що 

перший запис в цьому розділі робиться при прийнятті працівника на роботу, адже тоді його 

вперше призначають на певну посаду.  

Зверніть увагу: п. 2.5 Інструкції №58 встановлено, що з кожним записом про призначення або 

переведення працівника на нову посаду, що заноситься до трудової книжки,  власник або 

уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівника під підпис в особовій картці 

(типова форма №П-2).  

Але якщо посадовою інструкцією працівника передбачене виконання обов’язків іншого 

працівника на час його відсутності, то такі обов’язки належать до його трудової функції і 

виконуються без видання окремого наказу. Записи про виконання таких обов’язків до трудової 

книжки та особової картки № П-2 також не вносяться.   

У розділі V «Відпустки» відображається інформація виключно про надані працівнику відпустки. 

У розрізі їх видів, із зазначенням дат початку і закінчення та за який період відпустка 

надавалася, а також номера наказу про її надання. 

Зверніть увагу: більше в жодному типовому кадровому документі такої зведеної інформації 

про використані працівником відпустки ви не знайдете. Тож складати цей розділ особової 

картки слід дуже уважно. Саме за ним при звільненні працівника буде визначатися кількість днів 

невикористаних працівником відпусток, які підлягають компенсації. 

Інформація про звільнення працівника наводиться наприкінці зворотного боку форми на 

підставі відповідного наказу.  



А ще наприкінці особової картки зазначається підпис працівника із датою такого підпису. 

Наскільки цей реквізит особової картки є обов’язковим, коли він проставляється і для чого 

потрібен, адже відомості в самій картці протягом трудових відносин неодноразово 

доповнюються?  

Виходячи з форми особової картки можна зробити висновок, що саме цей підпис (наприкінці 

форми) ставиться при прийнятті працівника на роботу, після заповнення в особовій картці тих 

даних, які були наявні на той момент. Таким підписом працівник підтверджує згоду із даними, 

які наведені в його особовій картці. Щодо відомостей, які зазначаються в особовій картці 

пізніше, то підпис працівника потрібен лише щодо випадків переведення або призначення 

працівника на певну посаду. 

Що робити, якщо працівник відмовляється підписувати особову картку? Чинне 

законодавство не дає відповіді на це питання. Разом з тим, на думку Мінсоцполітики, з метою 

фіксації та підтвердження такої відмови посадовими особами підприємств, установ та 

організацій можливе складання акта в довільній формі. 

 Відповідальність роботодавця за відсутність особових карток 

З огляду на ст. 265 КЗпП, до роботодавця за відсутність особових карток, так само як і за 

помилки при їх веденні, при перевірках Держпраці може буде застосовано штраф у розмірі 1 

мінзарплати, встановленої на момент проведення перевірки (у 2017 році – 3200 грн). 

Посадовим особам, які відповідають за ведення таких особових карток, загрожуватиме, крім 

дисциплінарної, адміністративна відповідальність за ст. 41 КУпАП. Хоча, оскільки Держпраці 

перевіряє не саме ведення особових карток, а виконання вимог трудового законодавства в 

цілому, то окремо за кожне порушення інших вимог законодавства з праці роботодавця і його 

посадових осіб не штрафуватимуть. 

Отже, якщо таких порушень за певний період, що перевіряється, буде кілька, 

відповідальність буде однаковою. Також немає значення кількість відсутніх особових карток 

– одної чи на всіх працівників. 

  

 

14) Які виплати коригуються на коефіцієнт підвищення окладів при 
розрахунку середньої зарплати для відпусткових 

 
При підвищенні окладів у розрахунковому періоді чи періоді, коли за працівником зберігається 

середня зарплата, всі виплати, які враховуються при її обчисленні (у тому числі суми 

індексації, середньої зарплати, яка зберігається за час відпусток, періоду тимчасової 

непрацездатності тощо), коригуються на коефіцієнт підвищення окладів 

Мінсоцполітики у листі від 04.05.2017 р. №1344/0/101-17/282 нагадує, що відповідно до п. 10 

Порядку №100 у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установі, 

організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в 

колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за 

працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші 

виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до 

підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. 

Пунктом 3 Порядку №100 визначені виплати, які мають враховуватись при обчисленні 

середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження. Зокрема, при обчисленні середньої 

зарплати для оплати за час відпусток або компенсації за невикористані відпустки враховуються 

виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої 



щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження 

тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. 

Враховуючи вищевикладене, при підвищенні окладів (тарифних ставок) у розрахунковому 

періоді чи періоді, коли за працівником зберігається середня заробітна плата, всі 

виплати, які враховуються при обчисленні середньої зарплати (у тому числі суми 

індексації, середньої зарплати, яка зберігається за час відпусток, періоду тимчасової 

непрацездатності тощо), коригуються на коефіцієнт підвищення окладів (тарифних 

ставок). 

 Приклад розрахунку відпусткових у разі підвищення окладів у розрахунковому періоді 

Основний працівник йде у відпустку з 20 червня 2017 року на 10 днів. На підприємстві 

підвищення зарплати проводили у січні 2017 року на 15%. Оклад працівника з червня до 

грудня 2016 року становив 2000 грн. Після січневого – 2300 грн.  

Працівник відпрацював повністю у всіх місяцях розрахункового періоду. Тому йому протягом 

січня — травня 2017 року нараховувалася доплата до рівня мінімальної зарплати у розмірі 

900 грн. 

Протягом 2016 року працівнику нараховувалася індексація у розмірі 200 грн (умовно) у зв'язку 

з тим, що попереднє підвищення окладів не перевищило суму індексації за місяць підвищення. 

На підставі вищенаведених умов та роз'яснення Мінсоцполітики розрахунок відпусткових 

потрібно провести так: 

1) Розраховуємо заробіток працівника за 12 місяців розрахункового періоду. 

Коефіцієнт підвищення 1,15. 

(2000 +200 )* 7 міс. * 1,15 + (2300 + 900) * 5 = 33710 

2) Визначаємо кількість календарних днів, на яку потрібно поділити отриманий фактичний 

заробіток працівниці: 354 к. д. = 365 к. д. - 11 святкових і неробочих днів; 

3) Розраховуємо середньоденну заробітну плату: 95,23 грн = 33710 грн : 354 к. д.; 

4) Сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить 952,30 грн = 95,23 грн х 10 к. 

д. 

  

 

15) Хто, коли та яку відповідальність несе за організацію та ведення 
бухобліку 

 
На кого покладається відповідальність за організацію ведення бухобліку на підприємстві та 

за сам процес його ведення? Коли та як накладається матеріальна відповідальність на 

бухгалтера? 

На кого покладається відповідальність за організацію ведення бухобліку на 

підприємстві та за сам процес ведення? 

У листі Мін'юсту від 23.02.17р. №6508/105-0-2-17/7 на підставі відповідних норм ст. 8 Закону про 

бухоблік зроблено відповідні висновки з цього питання. 

Відповідальність за організацію бухобліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх 

господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, 



регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе 

власник (власники) або керівник підприємства. 

Але це не означає, що головний бухгалтер зовсім не відповідає за якість виконання своїх 

трудових обов'язків. Як і решта працівників, головний бухгалтер відповідає за це перед 

роботодавцем. 

Також є певні види відповідальності, які покладаються саме на винних осіб або осіб, які 

виконували ті чи інші обов'язки.  

Мін’юст зазначив, що за своєчасність складання первинних документів і регістрів 

бухобліку та недостовірність відображених у них даних відповідальність несуть особи, 

які склали та підписали ці документи, тобто бухгалтери. 

Тож за неправильне або несвоєчасне складання первинних документів бухгалтери несуть 

матеріальну відповідальність як за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 

внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. Про це йдеться й у роз’ясненні 

Мін’юсту. 

 Як накладається матеріальна відповідальність на бухгалтера та головного бухгалтера? 

Відповідно до ст. 130 КЗпП, працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, 

заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових 

обов'язків. 

Зі ст. 130 КЗпП випливає, що притягти працівника до матеріальної відповідальності можна 

лише за одночасної наявності чотирьох елементів правопорушення, а саме: 

 порушення працівником трудових обов'язків; 
  наявність прямої дійсної шкоди; 
  причинний зв'язок між порушенням та шкодою; 
 вина працівника. 
Ця відповідальність не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком 

випадків, передбачених законодавством. 

За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена 

незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної 

відповідальності. 

Але при заподіянні головним бухгалтером або керівником прямої дійсної шкоди слід 

пам'ятати про таке: 

 відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток 
може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами. Отже, решта працівників 
за неотриману вигоду не відповідають, а ось адміністрація підприємства — так; 
 працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. 
Тобто складати наказ про утримання шкоди, звертатися до суду потрібно не в усіх випадках. 
Якщо роботодавець та працівник (у випадку з керівником підприємства — власники 
підприємства і такий керівник) домовляться про розмір шкоди та шлях її відшкодування, і 
працівник почне його дотримуватися, більшого і не треба; 
 якщо працівник відшкодовувати шкоду добровільно не бажає, її потрібно буде стягувати. 
Але при цьому треба знати, що наразі існує два види матеріальної відповідальності працівників 
— повна і обмежена, які суттєво відрізняються за розміром шкоди, яку вони покривають. 
Як із посадової особи може бути стягнуто розмір завданої їм шкоди? 

Статтею 135-3 КЗпП визначено, що розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди 

визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухобліку, виходячи з балансової 

вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими 

нормами. 



Розмір недоотриманого прибутку таким чином навряд чи вдасться визначити, але й норма 

щодо можливості його утримання з посадових осіб є відносно новою, а тому ще немає 

достатньої практики. У такому разі розмір заподіяної шкоди визначається роботодавцем 

розрахунково, а в разі якщо працівник з цим визначеним розміром не згоден, цей розмір 

визначається судом. 

Розмір шкоди, яка підлягає покриттю, заподіяної з вини кількох працівників, визначається для 

кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду і межі матеріальної відповідальності. 

Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, 

провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, керівниками 

підприємств, установ, організацій та їх заступниками — за розпорядженням вищого в порядку 

підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника. 

Пам'ятайте: розпорядження (наказ) про утримання шкоди в межах середнього заробітку має 

бути видано не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено 

до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не 

згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в 

порядку, передбаченому законодавством. 

У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим 

ним органом позову до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду. 

ДФСУ свого часу говорила про відповідальність за дії попереднього бухгалтера та достовірність 

первинних документів.  

 

 

  


