
 

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 06.06.17 р. 

Випуск №73 від 7 червня 2017 року 

ЗМІСТ  

  
1. Нацбанк послабив валютні обмеження 
2. Бухгалтерська програма 1С - під забороною  
3. Положення про документальне забезпечення записів у бухобліку зазнало змін 
4. Довідник рахунків для сплати ЄСВ від ДФСУ 
5. Затверджено зміни до декларації акцизного податку та акцизної накладної  
6. Ведення Єдиного реєстру податкових накладних актуалізовано 
7. Куди звертатися для правильного визначення коду послуг для податкової 

накладної  
8. Податкові накладні, складені до 16 березня без коду УКТ ЗЕД: подальша їх доля 
9. Положення про реєстрацію платників ПДВ — є зміни!  
10. Помилково зараховані кошти на рахунок підприємства повернені протягом 5-ти 

днів: що з ПДВ?  
11. Порядок повернення помилково або надміру сплачених до бюджету коштів зазнав 

змін  
12. Підприємство не працює: правила звітування за різними податками  
13. Дебіторська та кредиторська заборгованість у "єдинників"  
14. Коли вперше індексуємо зарплату при збільшенні окладів у січні 2017 року  
15. Як інспектори праці проводитимуть перевірки: оприлюднено порядки 
16. Затверджено порядок здійснення комплексних перевірок бізнесу  
17. Строки давності при проведенні перевірок 

 



1) Нацбанк послабив валютні обмеження 
 
Нацбанк прийняв низку постанов, якими послабив, а то й зовсім скасував, обмеження 
на валютному ринку  
  
Згідно з постановою Правління НБУ від 25.05.2017 р. № 41: 
1) Скасовано тимчасову норму, згідно з якою скорочувався  максимальний строк для 
розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів до 120. 
Відтепер максимальний строк розрахунків становитиме 180 днів. 
  
2) Іноземні інвестори отримають можливість повертати вкладені в Україну кошти. 
Досі було заборонено купувати та перерахувати іноземну валюту, щоб повернути за 
кордон кошти, отримані іноземними інвесторами від продажу корпоративних прав, 
певних видів цінних паперів, внаслідок зменшення статутних капіталів юридичних осіб, 
виходу з господарських товариств іноземних інвесторів. Національний банк вирішив 
дозволити такі операції. Водночас для запобігання відтоку капіталу через тіньові схеми 
регулятор стежитиме, щоб ці операції відповідали визначеному переліку умов. 
  
3) Бізнес отримує можливість достроково погашати зовнішні кредити та позики, 
якщо у якості забезпечення розрахунків за цими операціями (з використанням гарантій, 
резервних акредитивів, через уповноважені банки та/або іноземні банки) було надано 
зобов’язання міжнародних фінансових організацій. 
"Ці кроки сприятимуть покращенню інвестиційного клімату в країні та полегшенню 
діяльності підприємств, які здійснюють зовнішньоторговельну діяльність. Водночас 
жодний з цих кроків не призведе до дестабілізації ситуації на валютному ринку", — 
зазначив виконувач обов’язків Голови НБУ Яків Смолій під час брифінгу з монетарної 
політики. 
  
4) Скасовано обмеження, що на сьогодні унеможливлює відкриття 
уповноваженим банком кореспондентських рахунків в іноземній валюті 1-ї групи 
Класифікатора в банках-нерезидентах країн, національна валюта яких віднесена НБУ 
до 2-ї або 3-ї  групи Класифікатора. 
Це сприятиме спрощенню умов для встановлення українськими банками нових 
кореспондентських відносин з іноземними банками. 
  
5) Встановлено вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних 
власників (UBO) нерезидентів-кредиторів. 
Вимоги будуть діяти у всіх випадках, коли необхідна реєстрація кредитного договору 
або договору позики, укладеного резидентом-позичальником, що не є банком. 
  
6) Удосконалено порядок контролю за дотриманням максимальної процентної 
ставки за договором у разі сплати комісій, зборів у період до одержання кредиту 
та/або протягом першого річного періоду дії договору. 
Цей порядок передбачає, що у таких випадках контроль здійснюватиметься не на дату 
платіжної операції, а на кінець першого річного періоду. Зазначений підхід дозволить 
резидентам-позичальникам урізноманітнювати умови кредитних договорів. 
  
Підвищення максимального строку для розрахунків за операціями з експорту та імпорту 
товарів до 180 днів чинне з 26 травня 2017 року. 
Решта змін, затверджених постановою, наберуть чинності з 12 червня 2017 року. 
 
Згодом Нацбанк затвердив ще одну постанову - від 30.05.2017 р. № 44, якою 
передбачено такі три зміни: 
 

1) скасовується заборона на купівлю іноземної валюти у разі наявності у клієнта 
власних коштів на рахунках у сумі, що перевищує 100 тис. доларів США в 



еквіваленті. Раніше, за умови перевищення вказаної суми, клієнт мав виконувати 
зобов’язання за рахунок власної іноземної валюти. 

2) знімаються обмеження для фізосіб на переказ коштів за межі України для 
неторгівельних операцій. Раніше вони були обмежені сумою не більше 150 тис. 
грн на місяць (за винятком деяких випадків). 

3) банкам буде дозволено здійснювати операції з обміну іноземної валюти без 
обмежень щодо групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів як 
на міжбанківському, так і на міжнародному валютному ринку. Досі операції з 
обміну здійснювалися виключно в межах однієї групи Класифікатора, за винятком 
 операцій, які здійснюються: на міжбанківському та міжнародних валютних ринках 
для виконання зобов’язань за імпортними договорами, а також на міжнародних 
валютних ринках з купівлі іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора за іноземну 
валюту інших груп. 

Зняття цих обмежень дозволить банкам та їх клієнтам гнучкіше керувати власною 
ліквідністю і позитивно вплине на регулювання валютної позиції банків. 

Скасування обмеження  для фізосіб на переказ коштів за межі України для 
неторгівельних операцій, набере чинності 12 червня 2017 року. 

Решта змін, затверджених цим документом, набрали чинності 31 травня 2017 року. 

 
 

 
 

2) Бухгалтерська програма 1С - під забороною 
 
Президент підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО "Про застосування 
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". 
Загалом у списку санкцій 468 юридичних та 1228 фізичних осіб. Серед них – 
бухгалтерська програма 1С, а ще Яндекс, ВКонтакте і Mail.Ru 
 
17 травня 2017 року набрав чинності Указ Президента від 15.05.2017 р. № 133/2017 , 
яким введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 
2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)». 
Згідно з Указом будуть застосовані санкції до 468 юридичних та 1228 фізичних 
осіб. 
  
Ознайомитися з повним списком осіб, що підпали під санкції, можна тут: 
 фізичних осіб>>> 
 юридичних осіб>>> 
  
Санкції, зокрема, передбачають блокування доступу до соціальних мереж "ВКонтакте" і 
"Однокласники", сервісів "Яндекс", антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор 
Веб" тощо. А ще економічні санкції, запроваджені Президентом, поширюються на 
компанію-постачальника ERP-систем ТОВ "1С" та інших постачальників ERP-систем: 
ЗАТ "Галактика Центр" і ТОВ "Корпорація "Парус". Крім цього, до списку потрапили інші 
компанії-розробники програмного забезпечення: "ABBYY" і ТОВ "Абі Україна ЛТД". 
 
Чи є це забороною на використання 1С в Україні? 
Ні. Серед компаній, що потрапили до списку санкцій, виявилися компанії «Скайлайн 
Софтвер» і «Еврософтпром». Перша займається координацією роботи мережі 
компаній, які поширюють 1С в Україні за франшизою, друга є власником авторських 
прав на програму «1С: Підприємство». 
Санкції передбачають для цих компаній блокування активів: тимчасове обмеження 
права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, обмеження 
торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення 
виконання економічних та фінансових зобов’язань. 

http://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/40/26/39e6a69b837b8f15f8885e00fbd9bae2_1494864880.pdf
http://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/40/30/6f76b8df9d0716da74bb4ae6a900d483_1494864914.pdf


Жоден із франчайзі, які фактично обслуговують продукт (а їх близько 500), до списку не 
потрапив. 
  
Кого стосується ця ситуація? 
На сьогодні в Україні загальна кількість користувачів системи 1С оцінюється в 350-500 
тисяч компаній. Така розбіжність в оцінках пов'язана з тим, що значна частина цього 
ринку (30-60%) – неліцензійна продукція. Підприємств-франчайзі – приблизно 500. У 
них, за оцінкою Вадима Мазура, директора ТОВ «Скайлайн Софтвер», працює понад 11 
тис. працівників і ще 150-200 тисяч спеціалістів обслуговують програму. Плюс 
величезна кількість бухгалтерів. 
Проте сам Указ Президента України №133/2017 стосується тільки окремих 
юридичних осіб. 
  
Яка офіційна позиція 1С? 
Вона була викладена 16 травня у офіційному повідомленні на сайті компанії 1c.ua: 
«Програма 1С:Підприємство повністю працездатна, технічна підтримка працює у 
штатному режимі, всі інформаційно-методологічні ресурси доступні для 
користування. Партнери 1С:Франчайзі продовжують надавати послуги з оновлення 
продуктів і інформаційно-технологічної підтримки користувачів програмних 
продуктів 1С:Підприємства. Користувачі можуть отримати консультації щодо 
роботи рішень 1С:Підприємства як телефоном, так і електронною поштою». 
Окрім того, 16 травня в офісі ТОВ «Скайлайн Софтвер» проведено прес-конференцію, 
де постаралися відповісти на усі болючі питання. Директор і власник компанії Вадим 
Мазур надав свої коментарі щодо ситуації, яка склалася. 
Основні моменти: 
 Підстави внесення вказаних компаній до санкційного списку нам не відомі, 
фактично підстав немає. Ми сподіваємось, що рішення РНБО є помилковим; 
 До санкційного списку внесені декілька компаній, а не програма 
«1С:Підприємство». Користувачі можуть і надалі користуватись ліцензійним 
продуктом на законних підставах; 
 Ми намагаємося отримати роз’яснення від органів влади, відповідні запити та 
листи надіслані, очікуємо на зворотній зв'язок; 
 Програма «1С:Підприємство» повністю працездатна, технічна підтримка 
працює у штатному режимі, всі інформаційно-методологічні ресурси доступні для 
користування. Партнери 1С:Франчайзі продовжують надавати послуги з оновлення 
продуктів і інформаційно-технологічної підтримки користувачів програмних 
продуктів «1С:Підприємства»; 
 Ми впевнені, що це рішення є помилковим і сподіваємось, що воно буде 
переглянуто або скасовано. Будемо докладати всіх зусиль для того, щоб підтримка 
ліцензійних користувачів «1С:Підприємства» надавалась в будь-якому випадку. 
  
Що робити далі? 
Загалом, вирішувати вам. Можна вдати, ніби нічого не сталося, і далі користуватися 
«1С». Кількість франчайзі «1С» в Україні вимірюється сотнями. Є ціла армія 
програмістів під «1С». Тому з підтримкою цього програмного продукту проблем не має 
бути. 
А можна поставитися до ситуації як до шансу щось усе-таки змінити в своєму житті. 
Здорова параноя в бізнесі буває доречною. Чи є нормальною ситуація, що 
конфіденційна фінансова інформація вашого підприємства проходить через програму, 
робота якої не до кінця вам зрозуміла, але яка має постійний зв'язок з Iнтернетом і час 
від час щось стягує із серверів, розташованих у державі, відомій недружнім ставленням 
до нашої держави? 
Є й інші міркування, чому варто все-таки подумати про перехід з «1С» на якусь 
альтернативну систему. Адже якщо згадати, то своєю популярністю «1С» завдячує не 
зручності користування. Її поширеність у нас має те саме походження, що й 
популярність «Віндовз» — просто свого часу вона необмежено поширювалася 
піратськими шляхами, через торенти і контрафактні диски. А потім, коли стало 



здаватися, що альтернативи немає, а вітчизняні конкуренти були значною мірою 
переможені, почалося закручування гайок з авторськими правами. 
До питання про зручність — чи можна назвати зручною систему, для опанування якої 
треба проходити спеціальні курси, ще й за додаткову плату? А звична — ще не означає 
зручна. 
Що ж до зміни звичок і переучування, то бухгалтерам, які працюють з «1С» трохи 
довше, і так уже доводилося перенавчатися, щонайменше з шостої версії на сьому, а 
тоді із сьомої на восьму. Та й вітчизняні законодавці не дають впасти в рутину й 
постійно підкидають щось нове. 
 
Які все-таки альтернативи програмі 1С є на українському ринку? 
Альтернатив дуже багато, можна сказати, на кожен смак: SAP Business One, Microsoft 
Dynamics NAV, «Дебет Плюс», «Акцент», IС-ПРО, «Хепі-Бух» тощо.  
Загалом на ринку пропонуються як великі системи комплексного управління 
підприємством, де бухгалтерський облік є лише однією з частин, так і спеціалізовані 
програми для бухгалтерського обліку, і ще більш спеціалізовані — для обліку в певній 
галузі або на певній ділянці. 
 

 
 

3) Положення про документальне забезпечення записів у бухобліку 
зазнало змін 

 
10 змін у Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку, які чинні з 26 травня 2017 року 
 
Мінфін наказом від 11.04.2017 р. №427 затвердив зміни до Положення про 
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, а саме: 
1) Тепер дія цього Положення поширюватиметься й на іншу звітність, що ґрунтується на 
даних бухгалтерського обліку; 
2) Уточнено визначення "первинні документи" — це документи, створені у письмовій 
або електронній формі, які містять відомості про (раніше — фіксують та 
підтверджують) про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи 
адміністрації (власника) на їх проведення. 
3) Згідно з оновленим п. 2.2 Положення, підставою для бухобліку господарських 
операцій є первинні документи. 
4) З обов'язкових реквізитів первинних документів вилучено місце складання 
документа та електронний підпис. 
5) Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у 
темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою електронних 
засобів оброблення інформації (раніше — друкарських машинок, принтерів, засобів 
механізації) та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом 
установленого строку зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і 
непомітних виправлень. 
6) Керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх 
господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання 
всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного 
бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку 
підприємства щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і 
документів. 
7) Уточнено, що якщо правилами документообігу підприємства передбачена 
можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення 
складання облікових регістрів бухбліку за звітний період від контрагента у терміни, 
встановлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для 
перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів 
бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ 
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(акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-
матеріальних цінностей, робіт і послуг. 
Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), 
оцінюються в порядку, визначеному НП(С)БО або МСФЗ. 
8) У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської 
операції, інформація про яку в минулих звітних періодах була перенесена до облікових 
регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до 
облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься інформація 
про таку господарську операцію. При цьому її обсяг зазначається шляхом коригування 
на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним 
документом (актом) та первинним документом, отриманим від контрагента. 
9) Помилки в первинних документах, облікових регістрах і звітності, що створені 
ручним способом, виправляються способом "червоного сторно", шляхом 
додаткових бухгалтерських проведень або коректурним способом. 
10) Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообороту на підприємстві, 
в установі здійснюється головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення 
бухгалтерського обліку підприємства, вимоги яких щодо порядку подання до місця 
обробки необхідних документів та відомостей є обов'язковими для усіх підрозділів і 
служб підприємства. 
Таким чином, Положення приводиться у відповідність до чинного законодавства, 
зміни до якого внесено Законом від 03.11.2016 р. № 1724-VIII.  
Наказ набрав чинності 26.05.2017 року. 
 

 

4) Довідник рахунків для сплати ЄСВ від ДФСУ 
 
ДФСУ знову оприлюднила реєстр рахунків ЄСВ. З чим пов'язана його поява, - 
податківці не зазначили. Але з огляду на минуле оновлення, яке хоч й було присвячено 
ЄСВ, але не містило відповідних файлів щодо рахунків для ЄСВ, податківці вирішили 
виправити цю помилку й тому опублікували реєстр 
 
Аналізуючи сам реєстр, бачимо, що в ньому відсутні назви банку, куди 
перерахується ЄСВ, та опис призначення для сплати ЄСВ. 
Тому платникам ЄСВ краще ще звернутися до свого податкового органу для з'ясування 
цих питань. 
Щойно з'явиться хоч якась інформація стосовно цього, ми одразу про це повідомимо. 

*** 
Рахунки для сплати ЄСВ (станом на 22.05.2017 р.) 

 м. Київ (Завантажити) 
 Київська область (Завантажити) 
 Вінницька область (Завантажити) 
 Волинська область (Завантажити) 
 Дніпропетровська область (Завантажити) 
 Донецька область (Завантажити) 
 Житомирська область (Завантажити) 
 Закарпатська область (Завантажити) 
 Запорізька область (Завантажити) 
 Івано-Франківська область (Завантажити) 
 Кіровоградська область (Завантажити) 
 Луганська область (Завантажити) 
 Львівська область (Завантажити) 
 Миколаївська область (Завантажити) 
 Одеська область (Завантажити) 
 Полтавська область (Завантажити) 
 Рівненська область (Завантажити) 
 Сумська область (Завантажити) 
 Тернопільська область (Завантажити) 
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 Харківська область (Завантажити) 
 Херсонська область (Завантажити) 
 Хмельницька область (Завантажити) 
 Черкаська область (Завантажити) 
 Чернівецька область (Завантажити) 
 Чернігівська область (Завантажити) 
 Символи рахунків для зарахування ЄСВ в органах ДФС >> 
  
Як знайти відповідний рахунок  
Для того щоб знайти необхідні реквізити для сплати ЄСВ, треба відкрити символи для 
його сплати та знайти у Реєстрі відповідної області необхідний рахунок.  
Приклад пошуку наводимо тут. Символу ЄСВ відповідають цифри 6,7,8 номеру рахунку. 
Для прикладу поєднали символи з даними реєстру.  
 

 
 

5) 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 потрібно буде 
подавати вперше до 21 серпня 2017 р. за липень 2017 р. За червень 2017 р. ще 
звітуємо за формою декларації, що діє зараз. Такий механізм визначено п. 46.6 ПКУ та 
аналогічно вводилася в дію поточна форма декларації. 
  

Головна причина оновлення бланку декларації – це 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.   

http://sfs.gov.ua/data/material/000/153/214641/Hark_vska_oblast.xlsx
http://sfs.gov.ua/data/material/000/153/214641/Hersonska_oblast.xlsx
http://sfs.gov.ua/data/material/000/153/214641/Hmelnitska_oblast.xlsx
http://sfs.gov.ua/data/material/000/153/214641/CHerkask_y_oblast_.xlsx
http://sfs.gov.ua/data/material/000/153/214641/CHern_vetska_oblast.xlsx
http://sfs.gov.ua/data/material/000/153/214641/CHern_g_vska_oblast.xlsx
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/183771.html
https://news.dtkt.ua/files/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.doc


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 виглядатиме так: 

  

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.   
Внаслідок 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 
вирахуванням рядка В11 (новий п. 12 п. 5 розділу IV Порядку № 14) . 
Також виправлено технічні помилки у графі 3 рядків А10 та Б8: з них прибрано 
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.  

В 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, 



продовжують поширюватися 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 додатку 6:  

- при поданні звітності за податкові (звітні) періоди з 1 січня 2017 року значення рядка 
"Усього за розділами I і II"додатку 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" виключили.  

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 наказу, то нову форму акцизної накладної 
потрібно використовувати з 6 червня 2017 року. Хоча поки ще не було роз'яснення 
податківців з цього приводу. А оскільки від них залежить технічне впровадження нових 
форм в програмне забезпечення, то саме ДФС вирішуватиме долю практичного 
застосування нової форми АН. 

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 чекають 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 вказано 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 в якості сировини для виробництва етилену (пп. 229.2.17 ПКУ); 

- відвантаження нафтопродуктів, що використовуються в якості сировини для 
виробництва у хімічній промисловості (пп. 229.4.15 ПКУ); 
- ввезення нафтопродуктів, що використовуються в якості сировини 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) без необхідності сплати акцизного податку. На даний 
момент зміни ще не внесено, а проект так і залишається проектом. Втім, широкого 
загалу платників акцизного податку це не стосується, а Держрезерв має право на 
отримання індивідуальної податкової консультації з цього приводу. 
  

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. 

 



 

 

6) Ведення Єдиного реєстру податкових накладних 
актуалізовано 

 
Кабмін постановою від 26.04.2017 р. №341 виклав в новій редакції Порядок ведення 
Єдиного реєстру податкових накладних 
 
Порядок приведено у відповідність до законодавчих новацій, запроваджених Законом 
№1797. Зокрема, цим Законом було внесено низку змін до порядку адміністрування 
ПДВ, запроваджено механізм зупинення реєстрації податкових накладних в ЄРПН, 
суттєво розширено функції "Електронного кабінету платника податків", законодавчо 
встановлено визначення поняття "Єдиний реєстр податкових накладних" тощо. 
Таким чином, уряд забезпечив нормативно-правове регулювання реалізації 
Податкового кодексу стосовно механізму внесення відомостей, що містяться 
у податковій накладній/розрахунку коригування до ЄРПН. 
Так, до Реєстру вносяться відомості щодо ПН та/або РК, які прийняті до Реєстру та 
підлягають реєстрації, реєстрацію яких зупинено, а також щодо яких комісією, 
визначеною п. 201.16 ПКУ, прийнято рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації. 
Податкова накладна та/або розрахунок коригування складаються та реєструються 
постачальником (продавцем) — платником податку, крім випадків, визначених п. 9 
цього Порядку. 
  
Зверніть увагу! Операційний день для реєстрації ПН та РК в ЄРПН залишиться 
без змін: з 0:00 до 23-ї години. 
  
У Порядку також уточнено, що після надходження податкової накладної та/або 
розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюватиметься 
їх розшифрування та проводитимуться перевірки: 
 відповідності податкової накладної та/або розрахунку коригування 
затвердженому формату (стандарту); 
 чинності ЕЦП, порядку його накладення та наявності права підписання 
посадовою особою платника податку таких податкової накладної та/або розрахунку 
коригування; 
 реєстрації особи, що надіслала на реєстрацію ПН та/або РК, платником податку 
на момент складення та реєстрації таких ПН та/або РК; 
 дотримання вимог, установлених п. 192.1 ПКУ; 
 наявності помилок під час заповнення обов’язкових реквізитів відповідно до п. 
201.1 ПКУ; 
 наявності суми ПДВ відповідно до п. 200-1.3 і 200-1.9 ПКУ (для ПН та/або РК, що 
реєструються після 1 липня 2015 р.); 
 наявності в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка 
коригується; 
 факту реєстрації/зупинення реєстрації/відмови в реєстрації ПН та/або РК з 
такими самими реквізитами; 
 відповідності ПН та/або РК критеріям оцінки ступеня ризиків, достатнім для 
зупинення їх реєстрації відповідно до п. 201.16 ПКУ; 
 дотримання вимог законів "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні 
документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними 
документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку. 
  
За результатами цих перевірок формується квитанція про прийняття або неприйняття 
чи зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування. Квитанція 
в електронній формі надсилається платнику податку протягом операційного дня та є 
підтвердженням прийняття або неприйняття чи зупинення реєстрації ПН та/або РК. 



Уся процедура формування квитанції визначена пунктами 17—19 цього Порядку. 
Щоправда, протягом перехідного періоду, встановленого пунктом 57 підрозділу 2 
розділу ХХ ПКУ (тобто з 1 квітня до 1 липня 2017 року), вона здійснюватиметься без 
фактичного зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування. 
Постанова №341 опублікована в "Урядовому кур'єрі" 20 травня 2017 року у №92. 
 

 

7) Куди звертатися для правильного визначення коду послуг для 
податкової накладної 

 
У Мінекономрозвитку рекомендують за роз'ясненнями щодо визначення кодів послуг 
звертатися в Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих 
систем 
В індивідуальній податковій консультації від 10.05.2017 р. № 117/6/99-95-42-03-
15/ІПК податківці, серед іншого, зазначили, що звертатися для правильного визначення 
коду послуг за ДК 016.2010 потрібно до Мінекономрозвитку.  
Своєю чергою, Мінекономрозвитку у листі від  11.05.2017 р. №3411-08/15258-03 
роз'яснило, що розробником ДК 016:2010 є державне підприємство "Науково-дослідний 
інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (далі - ДП "НДІ "Система"). Й 
тому вони попросили ДФС спрямовувати запити суб'єктів господарювання з питань 
роз'яснень ДК 016:2010 до ДП "НДІ "Система" (адреса: вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 
79008). 
Отже, постачальникам послуг (платникам ПДВ) потрібно звертатися за 
роз'ясненнями щодо визначення кодів послуг саме до ДП "НДІ "Система". 
 

 
 

8) Податкові накладні, складені до 16 березня без коду УКТ ЗЕД: 
подальша їх доля 

 
Вже неодноразово податківці приділяли увагу заповненню коду УКТ ЗЕД у податкових 
накладних. Цього разу у листі від 05.05.2017 р. №88/6/99-99-15-03-02-15/ІПК вони 
надали роз’яснення щодо долі складених до 16 березня податкових накладних без 
коду УКТ ЗЕД 
 
У листі від 05.05.2017 р. №88/6/99-99-15-03-02-15/ІПК податківці зробили такий 
висновок щодо цього: оскільки ПКУ не передбачено особливостей щодо заповнення 
коду товару згідно з УКТ ЗЕД у разі його відсутності у Митному тарифі України, 
то відсутність коду товару згідно з УКТ ЗЕД у податковій накладній(далі - 
ПН), складеній та зареєстрованій в ЄРПН до 16.03.2017 р. (по 15.03.2017 р. 
включно), за операцією з постачання товарів, коди товару згідно з УКТ ЗЕД яких 
відсутні у Митному тарифі України, не визначається як помилка, допущена при 
складанні такої податкової накладної, та не може бути єдиною підставою для 
невизнання податкового кредиту за такою накладною. 
При цьому податківці вважають, що такі податкові накладні не потребують 
коригування після 16.03.2017 р. у частині внесення до них коду товару згідно з 
УКТ ЗЕД.  Це стосується ПН, складених не на підакцизний та/або не ввезений на митну 
територію України товар. 
Але відповідно до п. 201.10 ПКУ за ПН з помилкою у коді УКТ ЗЕД не може 
відображатися податковий кредит. При цьому цією нормою не встановлено 
розмежування на помилки в умовних кодах та в кодах за Законом про митний тариф. 
Тож обережним покупцям-платникам ПДВ краще звертатися до своїх 
постачальників для складання РК до ПН з метою зазначення відповідного коду 
УКТ ЗЕД за ПН, складених до 16 березня 2017 року.  
У своєму роз’ясненні податківці нагадали також й про свої обов’язки щодо визначення 
та оприлюднення умовних кодів УКТ ЗЕД. 



Тож, якщо платник ПДВ постачає товар, для якого відсутній код УКТ ЗЕД у Митному 
тарифі та у оприлюдненому ДФС довіднику, йому потрібно звертатися до ДФС для 
визначення умовного коду для такого товару. 
 

 
 

9) Положення про реєстрацію платників ПДВ — є зміни! 
 
Мінфін привів Положення про реєстрацію платників ПДВ у відповідність до чинного 
законодавства. Зміни стосуються платників ПДВ - суб'єктів спеціального режиму 
оподаткування 
 
Мінфін наказом від 17.03.2017 р.  № 368 вніс зміни до Положення про реєстрацію 
платників податку на додану вартість. 
Таким чином Мінфін приводить Положення у відповідність до норм пп. 4 п. 2 розділу 
XIX ПКУ, згідно з якими ст. 209 ПКУ втратила чинність з 1 січня 2017 року. 
Наказом, зокрема, встановлено, що сільськогосподарські підприємства, які станом 
на 1 січня 2017 року зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму 
оподаткування ПДВ, вважаються платниками цього податку на загальних 
підставах починаючи з 1 січня 2017 року і стосовно таких сільськогосподарських 
підприємств: 
 з 1 січня 2017 року втрачають чинність витяги з реєстру ПДВ, що були видані 
контролюючими органами до 01 січня 2017 року; 
 контролюючі органи, в яких такі сільськогосподарські підприємства перебувають 
на обліку, приймають рішення та вносять до реєстру платників ПДВ записи про зняття 
підприємств з реєстрації як суб’єктів спеціального режиму оподаткування з одночасною 
реєстрацією платниками податку на загальних підставах. 
Наказ набрав чинності 12 травня 2017 року. 
 
 

 

10) Помилково зараховані кошти на рахунок підприємства повернені 
протягом 5-ти днів: що з ПДВ? 

 
ДФС розглянула питання щодо обкладення ПДВ грошових коштів, помилково 
зарахованих контрагентом на поточний рахунок підприємства у разі їх повернення 
на рахунок контрагента у 5-денний термін 
 
ДФС у Дніпропетровській області в індивідуальній податковій консультації від 
12.05.2017 р. №151/ІПК/10/04-36-12-01-16 нагадує, що помилкове 
списання/зарахування коштів - це списання/зарахування коштів, унаслідок якого з вини 
банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або 
зарахування на рахунок неналежного отримувача. 
Підприємства (незалежно від форм власності) мають повертати платникам у 5-денний 
термін помилково зараховані на їхні рахунки кошти. Якщо власник рахунку не повернув 
у зазначений термін помилково одержані кошти, то їх повернення має здійснюватись у 
загальному претензійно-позовному порядку. 
Якщо між підприємствами існують договірні відносини щодо постачання 
товарів/послуг, то на дату надходження коштів на банківський рахунок у платника 
податку відповідно до ст. 187 ПКУ виникають податкові зобов'язання з ПДВ. При цьому 
на дату надходження коштів платник податку зобов'язаний скласти податкову 
накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, 
визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та 
зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. Одночасно на дату повернення 
коштів підприємство повинно скласти розрахунок коригування до податкової 
накладної та зменшити податкові зобов'язання після реєстрації його в ЄРПН. 



У разі відсутності договірних відносин між суб'єктами господарювання та 
повернення помилково зарахованих на поточний рахунок коштів у 5-денний термін 
податкові зобов'язання з ПДВ у підприємства не виникають. 
Тобто кошти, помилково зараховані на поточний рахунок підприємства, не 
підлягають оподаткуванню ПДВ у разі виконання таких умов: 
- відсутність договірних відносин між суб'єктами господарювання, 
- повернення коштів у встановлений для таких випадків 5-денний термін. 
 
 

 
 

11) Порядок повернення помилково або надміру сплачених до 
бюджету коштів зазнав змін 

 
Зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до 
державного та місцевих бюджетів, набрали чинності 19 травня 2017 року 
 
Мінфін наказом від 06.04.2017 р. №415 вніс зміни до Порядку повернення коштів, 
помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, 
затвердженого наказом Мінфіну від 03.09.2013 р. №787. 
Порядок, зокрема, доповнено нормою, згідно з якою у разі повернення надміру 
сплачених податкових зобов'язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника 
податку в СЕА ПДВ у порядку, визначеному п. 200-1.5 ПКУ, такі кошти підлягають 
поверненню виключно на рахунок платника в СЕА ПДВ. У разі відсутності такого 
рахунку на момент звернення платника податків із заявою про повернення надміру 
сплачених ПЗ з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом 
перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку. 
Також уточнено, що органи Казначейства здійснюють повернення коштів, помилково 
або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та 
Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений КМУ, за поданням органів, 
що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим відповідно з 
Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями. 
Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації протягом двох робочих 
днів погоджують подання шляхом засвідчення підписом керівника відповідної обласної 
військово-цивільної адміністрації, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше 
наступного робочого дня після погодження повертають його органу, який подав 
подання, для подальшої передачі до органів Казначейства відповідно до 
законодавства. 
 
 



 

12) Підприємство не працює: правила звітування за різними 
податками 

 
Підприємство тимчасово може призупинити свою діяльність. Так само й нове 
підприємство може починати свою діяльність тільки через деякий час після свого 
створення. Як їм у такому разі слід звітувати за різними податками та з ЄСВ? 
 
Податкова звітність - загальні положення 
За п. 49.2 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний звітний період, в якому 
виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають 
декларуванню, відповідно до вимог ПКУ, подавати податкові декларації щодо кожного 
окремого податку, платником якого він є. 
Цією самою нормою встановлено, що такий порядок звітування до ДФС застосовується 
до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній 
системі оподаткування. 
Які ж види податкових декларацій потрібно буде здавати, а які – ні? 
  
Декларація з податку на прибуток 
До 2017 року, якщо платник податку на прибуток не провадив господарську 
діяльність протягом звітного періоду та при цьому у нього були відсутні інші 
показники, котрі підлягали декларуванню, декларацію з податку на прибуток за 
такий звітний період на підставі п. 49.2 ПКУ можна було не подавати. 
Починаючи з 1 січня 2015 року змінено порядок формування об'єкта оподаткування 
податку на прибуток. Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування з податку 
на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 
визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 
звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають 
відповідно до положень розд. ІІІ ПКУ. 
Коли ми говоримо про фінзвітність, то насамперед маємо на увазі Звіт про фінансовий 
результат підприємства. Отже, якщо показники Звіту про фінансовий результат 
підприємства нульові, це могло бути підставою для неподання декларації з податку на 
прибуток. Але могли бути й інші показники, які, навіть у разі коли підприємство 
тимчасово не отримує доходи та не несе витрати, слід відобразити в декларації. 
Наприклад, виплата дивідендів. Тож, аналізувати на предмет подання чи неподання 
декларації з податку на прибуток треба усю фінзвітність, а не лише доходи чи витрати. 
Крім цього, у листі від 01.02.2016 р. №1987/6/99-99-19-01-01-15 податківцями було 
зроблено такий висновок: «Платники податку на прибуток підприємств у разі 
наявності будь-яких показників, які підлягають декларуванню (в тому числі 
показників, які мають нульове значення або підлягають декларуванню у складі 
фінансової звітності, що подасться разом з декларацією), зобов'язані подавати 
податкову декларацію та форми фінансової звітності у строки, передбачені п. 49.18 
ПКУ». 
Висновок трохи дивний, але і такі роз’яснення були, а отже, обережний платник податку 
повинен мати їх на увазі. 
З 01.01.2017 року фінзвітність стала додатком до декларації з податку на 
прибуток і її невід’ємною частиною. Якщо у фінзвітності будуть відображатися 
відповідні показники (а навіть у непрацюючого підприємства є статутний капітал, і це 
стаття балансу), то у такому разі навіть  за відсутності діяльності платникам податку на 
прибуток доведеться складати та подавати декларацію з податку на прибуток. Хоча 
податківці у 2017 році  ще не надавали відповідне роз’яснення щодо цього . 
Не слід забувати, що фінансова звітність також подається до органу статистики. 
Тому, незалежно від наявності або відсутності господарської діяльності, її 
потрібно подавати й до органу Держстату. Порядок подання фінансової звітності, 
зокрема, органам державної статистики встановлено Постановою КМУ від 28.02.2000 р. 
№ 419. 



  
Звіт з ЄСВ 
Відповідно до п. 11 розд. ІІ Порядку № 435, якщо юрособа або ФОП не використовують 
працю фізосіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, 
передбачених законодавством, звіт з ЄСВ (додаток 4) до податкового органу ними не 
подається. 
Отже, тільки у разі відсутності працівників на підприємстві, а також у разі 
відсутності роботи фізосіб на підставі договорів ЦПХ звіт з ЄСВ не подається. 
В інших випадках (навіть якщо внаслідок призупинення діяльності доходи фізособам не 
нараховуються) доведеться складати звіт з ЄСВ. 
  
Декларація з ПДВ 
Пунктом 9 розд. ІІІ Порядку №21 передбачено, що декларація подається платником за 
звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності 
показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ. 
Податківці пояснювали, коли за відсутності діяльності платники ПДВ все одно мають 
подавати декларацію з ПДВ. Так, якщо платником податку господарська діяльність 
протягом звітного  періоду не проводилась, але такий платник податку має суми 
від’ємного значення попередніх періодів, що підлягають відображенню в декларації 
звітного  періоду, то декларація за такий звітний  період подається. 
Якщо від'ємного значення не має, і всі решта показники декларації мають 
нульове значення, то декларація за звітний період відсутності діяльності на 
підставі п. 49.2 ПКУ не подається. 
Але пам’ятайте! Якщо після реєстрації платник ПДВ протягом 12 послідовних 
податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з ПДВ та/або подає таку 
декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність 
постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування ПЗ чи ПК, то 
така реєстрація може бути анульована  на підставі пп. «г» п. 184.1 ПКУ  
  
Єдиний податок 
Податківці у роз’ясненнях доводять, що юрособи – платники єдиного податку III 
групи, які не отримували протягом звітного періоду доходи, що підлягають 
декларуванню, все одно зобов’язані подавати декларацію платника єдиного 
податку – юридичної особи у відповідні строки за такий квартал. 
Такий висновок вони зробили на підставі п. 40.1 ПКУ та відповідних норм глави 2 розд. 
XIV ПКУ, наприклад тут та у листі від 01.02.2016 р. №1987/6/99-99-19-01-01-15. 
Тому обережним платникам  єдиного податку III групи краще подати пусту декларацію. 
  
Форма №1ДФ 
Згідно з пп. б п. 176.2 ПКУ податковий  розрахунок за формою №1ДФ подається лише у 
разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом 
протягом звітного періоду. Тобто, якщо у певному звітному періоді — кварталі 
підприємство не нараховувало і не виплачувало жодних доходів фізособам в т.ч. 
працівникам, то подавати форму №1ДФ за такий квартал не потрібно. 
  
А якщо не треба було подавати, але все ж таки подали? 
На сьогодні є роз’яснення податківців щодо дій платників податків у разі помилкового 
подання звітності, яку взагалі не потрібно подавати, або її подано не до того 
контролюючого органу. 
Так, вони наголошують, що згідно з п. 49.8 ПКУ прийняття податкової декларації є 
обов'язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації 
уповноважена посадова особа податкового органу, в якому перебуває на обліку 
платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх 
обов'язкових реквізитів, передбачених п. 48.3 та 48.4 ПКУ. Інші показники, зазначені в 
податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають. 
На жаль, норми ПКУ не передбачають дії суб'єкта господарювання у випадку, якщо ним 
помилково подано податкову звітність до податкового органу. На думку податківців, 



платник податків може звернутись письмово до податкового органу з обґрунтуванням 
обставин помилково поданої податкової звітності та проханням не визнавати дану 
звітність як податкову. 

 
 

13) Дебіторська та кредиторська заборгованість у "єдинників" 
 
Коли дебіторська та кредиторська заборгованість для "єдинників" є доходом? Як та 
коли ці суми оподатковуються єдиним податком? Чи є відмінності в моменті 
виникнення доходу з метою його оподаткування та для відображення в обліку 
юрособами-"єдинниками"? 
 
Визнання доходу фізособою-єдинником з метою оподаткування 
Визначення доходу для фізосіб-«єдинників» установлено п. 292.1 ПКУ. Так, доходом 
фізособи-«єдинника» є дохід, отриманий протягом звітного періоду в: 
 грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); 
 матеріальній формі (у вигляді вартості безоплатно отриманих протягом звітного 
періоду товарів (робіт, послуг)); 
 сумі списаної кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної 
давності. Але це стосується тільки фізособи-«єдинника» III групи (платника ПДВ). 
Пунктом 292.6 ПКУ визначено дати виникнення доходу. Так, датою отримання доходу 
«єдинника» є дата надходження коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, 
дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих активів та дата 
списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для ІІІ 
групи – платника ПДВ). 
  
Визнання доходу юрособою-"єдинником" з метою оподатковування єдиним 
податком 
За пп. 2 п. 292.1 ПКУ, доходом для юридичної особи є 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. 
Тобто дохід буде оподатковуватися у періоді, коли юрособа-«єдинник» отримала 
кошти на свій поточний рахунок або до каси. Отже, на відміну від бухобліку, діє 
«касовий метод». 
Пунктом 292.6 ПКУ визначено, що датою отримання доходу платниками єдиного 
податку є дата надходження коштів платнику ЄП у грошовій (готівковій або 
безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-
передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для "єдинника" III групи - 
платника ПДВ датою отримання доходу також є дата списання кредиторської 
заборгованості, за якою минув строк позовної давності. 
Отже, дохід виникає за касовим методом при отримання доходу від реалізації та 
в момент отримання безоплатно товарів, а також в момент прощення або 
несвоєчасного повернення фіндопомоги. 
Але в бухобліку юрособи-"єдинники" мають визнавати доходи по-іншому. 
З’ясуємо далі, коли саме в різних ситуаціях. 
  
Визнання доходу в бухобліку 
Підпунктом 296.1.3 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку III групи (юрособи) 
використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з 
урахуванням положень п. 44.2, п. 44.3 ПКУ. Отже, на них поширюється норма пп. 2 п. 1 
П(С)БО 25, тому вони складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого 
підприємництва (форми №1-мс та №2-мс). 
За п. 10 П(С)БО 25, юридичні особи — «єдинники» з метою складання фінансової 
звітності визнають доходи і витрати за НП(С)БО. 
Саме тому звернемося до П(С)БО 15 щодо роз'яснення, коли «єдинники» мають 
відображати в обліку й показувати у Звіті про фінансові результати суму доходів від 



наданих послуг. За п. 5 П(С)БО 15 дохід визнається під час збільшення активу або 
зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови що оцінка 
доходу може бути достовірно визначена. При цьому не визнається доходом сума 
отриманого авансу від покупця або замовника. Визнання доходу в бухобліку 
відображається в обліку за результатами наданої послуги, звісно, на підставі відповідно 
оформленого акта наданих послуг, який містить усі обов'язкові реквізити, 
встановлені ст. 9 Закону про бухоблік. Отже, діє принцип нарахувань. 
  
Якщо у червні 2017 року буде відвантажено товар, а його оплата буде проведена 
покупцем тільки у липні, коли показати цей дохід у бухобліку та в декларації з 
єдиного податку? 
Визнання доходу в бухобліку, за яким у цьому місяці не отримано коштів, не призводить 
до обов'язку оподаткувати такий дохід єдиним податком та показати його у складі 
доходів за цей квартал у декларації з єдиного податку. До складу доходів, які 
оподатковуються єдиним податком та відображаються у декларації з єдиного податку, 
дохід буде включено тільки в момент перерахування замовником оплати за вже надану 
послугу. 
  
Чи виникає дохід з метою оподаткування єдиним податком у разі неповернення 
протягом 12 місяців з дня отримання фінансової допомоги або при неповерненні 
кредитів 
За пп. 3 п. 292.11 ПКУ не включається в дохід як фізосіб, так і юросіб на єдиному 
податку суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та 
поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів. 
Тому дохід буде визнаватися тільки у разі повернення поворотної допомоги пізніше ніж 
12 місяців з дня її отримання, а також у разі її прощення.  Це випливає з роз’яснення 
ДФС у ЗІР, підкатегорія 107.04. В ньому зазначено, що у разі неповернення в межах 12 
місяців з дня отримання поворотної допомоги її розмір включається до складу доходів 
"єдинників". Але про визнання доходу у разі прощення кредиту ДФС наразі так й нічого 
не вказала. Звертаємо увагу, що податківці вважають кошти, які надійшли на 
розрахунковий рахунок, який відкрито фізособою для здійснення підприємницької 
діяльності, його доходом. 
Оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої підприємцем – платником 
ЄП, яка не повертається протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, 
здійснюється за ставками, встановленими для кожної з груп. Слід мати на увазі, що у 
тому році, в якому буде оподатковано таку фіндопомогу, за рахунок врахування її суми 
у складі доходу може статися перевищення  граничного обсягу доходу для перебування 
у відповідній групі.  У цьому разі фізособа-"єдинник" зобов’язана застосувати до суми 
перевищення ставку ЄП у розмірі 15%, а юрособа-"єдинник" — за відповідною 
подвійною ставкою залежно від обрання сплати ПДВ 6 або 10%. 
  
Що буде, якщо юрособа-"єдинник" вирішить простити борг замовнику послуг? 
У ЗІР, підкатегорія 108.01.02, податківці навели роз’яснення щодо можливості 
проведення такої операції «єдинником»: «У такому разі податківці, ґрунтуючись 
на пп. 2 п. 293.5 ПКУ, можуть під час перевірки доводити, що у звітному періоді 
проведення такого прощення треба було визнати дохід у сумі прощеного боргу та 
оподаткувати його за подвійною ставкою 6 або 10% залежно від того, чи є 
платником ПДВ постачальник послуг. 
Укладення договору переуступки прав вимоги боргу юридичними особами — 
платниками єдиного податку третьої групи є механізмом розрахунку за правочином 
купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі, а отже, не дає права 
суб'єкту господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і 
звітності». 
Але, на нашу думку, у такому разі сума прощеного боргу не може бути оподаткована 
єдиним податком, адже прощення боргу не призводить до виникнення доходу й 
отримання коштів від продажу. Дебіторська заборгованість у платників єдиного податку 



III групи, на відміну від кредиторської, за якою минув строк позовної давності, не 
оподатковується єдиним податком. I вважати прощення переуступкою є хибним. Хоча, 
звісно, такому "єдиннику" доведеться перейти на загальну систему оподаткування 
внаслідок застосування іншого способу розрахунків, ніж грошовий. 
У бухобліку для юросіб-"єдинників" прощений борг не вважатиметься доходом, а буде 
відображатися в обліку у складі інших операційних витрат (субрахунок 944). Це 
випливає з норм п. 11 П(С)БО 10 та п. 20 П(С)БО 16. I тільки тоді дебіторська 
заборгованість отримує ознаки безнадійної. 
  
Підприємство - «єдинник» 3-ї групи отримало безоплатно товари. Чи треба 
оподатковувати єдиним податком таке отримання? Чи визнаватиметься дохід у 
бухобліку від такого отримання? 
У такому разі слід визнавати дохід з метою оподаткування єдиним податком у розмірі 
вартості безоплатно отриманого товару. За п. 292.3 ПКУ безоплатно отриманими 
вважаються товари, надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами 
дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно з законодавством, за 
якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, 
послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на 
відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку. Датою 
визнання доходу є дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих 
товарів (робіт, послуг), але в акті має бути зазначена вартість переданих товарів, яка не 
підлягатиме компенсації. Хоча норми п. 292.3 ПКУ не вимагають застосування 
звичайної ціни в цьому разі, ми все ж таки рекомендуємо врахувати визначення пп. 
14.1.71 та пп. 14.1.219 ПКУ та орієнтуватися на них. До того ж у бухобліку такі товари 
оцінюються за справедливою вартістю (див. далі). 
При цьому такий дохід буде оподатковуватися за звичайною ставкою, адже норма щодо 
застосування подвійної ставки на отримання товарів на безоплатній основі не 
поширюється. 
У бухобліку підприємству треба буде визнати дохід на підставі п. 5 П(С)БО 15 та 
відобразити його за кредитом субрахунку 718 «Дохід від безоплатно одержаних 
оборотних активів». Сума доходу визнаватиметься на підставі норми п. 12 П(С)БО 9. 
Так, первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх 
справедлива вартість з урахуванням витрат, наведених у  п. 9 П(С)БО 9. 
  
Підприємство на єдиному податку отримало поворотну фіндопомогу 01.12.2016 
р., але планує повернути її вже у січні 2018 році. Як це вплине на облік та на 
оподаткування єдиним податком? 
За пп. 14.1.257 ПКУ, поворотною фінансовою допомогою є сума коштів, що надійшла 
платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування 
процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими 
коштами, та є обов'язковою до повернення. 
Але за пп. 3 п. 292.11 ПКУ суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, 
отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, не є 
доходом. Відлік починається з дати отримання коштів, що підтверджено 
документально, а не з дати укладання договору. 
Якщо «єдинник» не поверне поворотну фіндопомогу до 30.11.2017 р. включно, то йому 
доведеться у листопаді 2017 року визнати дохід з метою оподаткування єдиним 
податком та оподаткувати його за ставкою 3 або 5% залежно від того, є «єдинник» 
платником ПДВ чи ні. Якщо з визнанням суми поворотної фіндопомоги буде 
встановлено факт перевищення граничної суми річного доходу, то сума перевищення 
буде оподатковуватися за подвійною ставкою (6 або 10%) та на «єдинників» чекає 
перехід на загальну систему. 
При цьому у бухобліку у разі своєчасного повернення цієї допомоги (за домовленістю 
сторін у січні 2018 року) «єдинник» не повинен визнавати дохід у грудні 2017 року. Дохід 
визнаватиметься у бухобліку тільки у разі неповернення поворотної фіндопомоги на 
підставі норми п. 5 П(С)БО 11 і тільки тоді, коли заборгованість трансформується із 



закінченням строку позовної давності або прощення боргу кредитором після січня 2018 
року. 
Суми кредитів не включаються до доходу у будь-якій сумі та на будь-який строк, якщо 
вони погашаються вчасно та не застосовувалася процедура прощення кредиту. 
  
Юрособі-"єдиннику" контрагент простив борг за поставлений товар. Також за 
іншою кредиторською заборгованістю за придбаний товар минув строк позовної 
 давності. При цьому цей постачальник ліквідувався. Як це вплине на 
оподаткування єдиним податком? 
 Згідно з п. 292.3 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість 
безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). 
Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного 
податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими 
договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової 
або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також 
товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані 
таким платником єдиного податку. 
До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, за 
звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув 
строк позовної давності. 
Тому як сума кредиторської заборгованості, щодо якої не минув строк позовної давності 
та яка у зв’язку із ліквідацією постачальника  вже не надійде йому, так й прощений борг 
за інший товар включаються до бази оподаткування єдиним податком. За цими видами 
операцій дохід у бухобліку визнаватиметься на підставі норми п. 5 П(С)БО 11. 
  
Наслідки перевищення суми доходу 
Наразі саме факт отримання доходу у більшій сумі, ніж установлено для відповідних 
груп платників єдиного податку, призводить до обов'язку перейти на загальну систему 
або до вищої групи платників ЄП. Платники єдиного податку (фізособи) до суми 
перевищення граничного розміру доходу для перебування на спрощеній системі мають 
застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%. 
Платники єдиного податку ІІІ групи (юрособи), які перевищили у податковому (звітному) 
періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ПКУ, до суми 
перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, 
визначених п. 293.3 ПКУ. 
При цьому платники єдиного податку ІІІ групи зобов'язані у порядку, встановленому 
главою XIV ПКУ, перейти на сплату інших податків і зборів, а І та ІІ група повинна 
перейти на ІІ та ІІІ групу відповідно. У разі небажання перейти в інші групі, І та ІІ група 
мають перейти на сплату інших податків та зборів. 
Тож слід ретельно відстежувати обсяг доходу, який оподатковується єдиним податком, 
з урахуванням доходів у вигляді безоплатно отриманого доходу та прощеного боргу, а 
також списаної дебіторської заборгованості з метою визначення загальної суми доходу. 
 
 



 

14) Коли вперше індексуємо зарплату при збільшенні окладів у січні 
2017 року 

 
Багато роботодавців збільшували оклади своїм працівникам у зв’язку з 
затвердженням мінімальної зарплати 3200 грн ще у січні 2017 року. Протягом 
лютого-квітня індексація таким працівникам не нараховувалася, оскільки поріг 
проведення індексації був меншим ніж 103%. Але вже зовсім скоро ситуація 
зміниться... 
 
10 травня Держстат опублікував індекс споживчих цін (ІСЦ) за квітень 2017 року і 
становить він 100,9%.  
Тобто сам ІСЦ менший ніж 103%. Але індексація зарплати проводиться у разі, коли 
величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який 
встановлюється в розмірі 103%. А  індекс споживчих цін для визначення порогу 
індексації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін. При цьому 
місяць, в якому оклад збільшено, в такому множенні участі не приймає. Тож, щоб 
порахувати квітневий поріг індексації, потрібно помножити між собою індекси споживчих 
цін за лютий, березень та квітень 2017 р. ІСЦ за лютий - квітень 2017 р. становить 
103,7 % (1,010 × 1,018 × 1,009 × 100). 
  
Отже, квітень — це перший місяць, коли поріг індексації був перевищено. І якщо 
роботодавець не вживе певних заходів, вже у червні 2017 р. зарплату 
працівників, оклад яких востаннє збільшувався у січні 2017 року, доведеться 
індексувати!  
  
Не забуваємо, що індексації підлягає дохід у межах прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб. А він  з травня 2017 року становить 1684 грн. Тому для тих, кому 
оклад підняли у січні 2017 р., максимальна сума індексації у червні 2017 р. 
становитиме 62,31 грн (1684 грн х 3,7%).  
Увага! Звісно, не всі роботодавці збільшували оклади у січні 2017 р., але всім 
роботодавцям слід було врахувати зростання мінімального розміру окладів у грудні 
2016 р. (у січні 2017 р. цей мінімальний розмір окладу був збережений).  
Тим роботодавцям, які підвищували оклади до рівня 1600 грн ще у грудні 2016 року, 
вперше індексацію треба нараховувати раніше — у травні 2017 року. І максимальна 
сума індексації за травень 2017 року в такому випадку буде становити 65,68 грн (1684 
грн х 3,9%). 
  
Що робити, щоб не нараховувати індексацію? 
Мінімальний розмір окладу та прожитковий мінімум зростають, а ще і до мінімальної 
зарплати треба робити доплату. Як роботодавцю зекономити хоча б на нарахуванні 
індексації? 
Насамперед зауважимо, що обов’язково нараховується індексація лише працівникам за 
основним місцем роботи. Зовнішні сумісники, щоб отримати індексацію за 
сумісництвом, мають надати довідку з основного місця роботи про розмір доходу, що 
підлягає індексації, та проіндексованого доходу (п. 7 Порядку № 1078). Цього на 
практиці майже ніколи не відбувається. Тож подальші поради стосуються лише 
зарплати працівників за основним місцем роботи. 
  
Щоб не нараховувати індексацію вже у червні 2017 року, роботодавець має 
збільшити посадовий оклад працівнику у травні 2017 р. хоча б на 1 грн.  
  
Логіка тут проста: 
по-перше, в місяці збільшення окладу та в двох наступних місяцях (червень та липень) 
працівнику нараховувати індексацію точно буде не потрібно; 
по-друге, при цьому не виникне і того, що раніше мало назву «фіксована сума 
індексації» — оскільки у травні сума індексації ще не нараховується, тож будь-яка сума 



підвищення окладу є більшою за суму індексації, яка могла б нараховуватися в такому 
місяці.  
Далі доведеться стежити за порогом індексації і, за потреби, знову підвищувати оклади. 
Зрозуміло, що робити це краще у місяцях, коли індексацію нараховувати ще не 
потрібно. Тоді можна обійтись й підвищенням окладу на 1 гривню. 
А, наприклад, тим, хто востаннє збільшував оклади в грудні 2016 р., щоб не 
нараховувати індексацію в травні-липні 2017 р., в травні доведеться підняти 
оклад як мінімум на суму, яка дорівнюватиме травневій індексації зарплати працівника 
(відповідно до п. 5 Порядку № 1078).   
Далі дамо відповіді ще на два питання, які часто задають роботодавці.  
  
Чи обов’язково переглядати оклади у зв’язку зі зміною розміру прожиткового 
мінімуму посеред року? 
Мінімальний розмір посадового окладу протягом усього 2017 року залишається на рівні 
січня 2017 року і становить 1600 грн. Це передбачено чинною з 01.01.2017 р. 
редакцією ст. 6 Закону про оплату праці.  
Проте, звісно, що роботодавцям не забороняється переглядати та підвищувати 
посадові оклади працівників протягом року за самостійним рішенням. 
Тож ті підприємства, які станом на 1 січня 2017 року мали мінімальний розмір окладу за 
штатним розписом на рівні 1600 грн, мають право (але не зобов’язані!) у травні 2017 
року підняти його до рівня 1684 грн. Або підняти наскільки це можливо відповідно до 
їхніх фінансових можливостей.  
  
Як впливає індексація на виконання вимоги щодо нарахування зарплати не нижче 
від мінімального розміру? 
Як вже зазначало Мінсоцполітики, сума індексації включається до виплат, які мають 
враховуватись до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру.  
Тому при прийнятті рішення роботодавцями не підвищувати оклади, а нараховувати 
індексацію, при розмірі зарплати менше 3200 грн обов’язкова доплата до цього рівня 
буде становити менше саме на суму індексації.  
 

 

15) Як інспектори праці проводитимуть перевірки: оприлюднено 
порядки 

 
Оприлюднено Порядки здійснення державного контролю та нагляду за додержанням 
законодавства про працю 
 
26 квітня на засіданні уряду і попри зауваження Держрегуляторної 
служби прийнято постанову КМУ від 26.04.2017 р. № 295 „Деякі питання реалізації 
статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”.  Цією постановою затверджено два порядки -  Порядок 
здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю 
та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю. 
Розглянемо їх докладніше. 
  

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про 
працю 

Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та 
відокремлені підрозділи, які не є юрособами) та фізсобами, які використовують найману 
працю. 
  
Хто та як контролюватиме дотримання трудового законодавства? 



Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюватиметься у 
формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних 
інспектувань інспекторами праці: 
 Держпраці та її територіальних органів; 
 виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі 
оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових 
відносин) (далі — виконавчі органи рад). 
  
Як проводитимуться інспекційні відвідування? 
Інспекційні відвідування будуть проводитися: 
1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю; 
2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення 
трудових відносин; 
3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з 
питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами 
аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до 
яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 — 7 
цього пункту; 
4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення 
законодавства про працю; 
5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про 
виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення 
законодавства про працю; 
6) за інформацією: 
- Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати 
заробітної плати; 
- ДФС та її територіальних органів про: 
 невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва 
(виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом 
економічної діяльності; 
 факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення 
контрольних повноважень; 
 факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, 
встановленому законом; 
 роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує 
мінімальний страховий внесок за кожного працівника; 
- Пенсійного фонду та його територіальних органів про: 
 роботодавців, які нараховують заробітну плату менше від мінімальної; 
 роботодавців, у яких стосовно працівників немає повідомлення про прийняття на 
роботу; 
 роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на 
умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20% і більше; 
 працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими 
договорами в одного роботодавця більше року; 
 роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування зарплати у 
звітному місяці (відпустка без збереження зарплати без дотримання вимог КЗпП та 
Закону України “Про відпустки”); 
 роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати 
або сума підвищення заробітної плати становить менше ніж сума нарахованої 
індексації; 
 роботодавців, у яких 30% і більше працівників працюють на умовах цивільно-
правових договорів; 
 роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця 
відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників; 



7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є 
членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за 
додержанням законодавства про працю. 
Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці має повідомити об’єкту 
відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що 
таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню. Під час 
проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити службове 
посвідчення. 
Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може 
перевищувати 10 робочих днів, для суб’єктів мікропідприємництва та малого 
підприємництва — 2-х робочих днів. 
  
Інспектори праці за наявності службового посвідчення, безперешкодно, без 
попереднього повідомлення мають право: 
1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених 
трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього 
Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства 
про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних 
приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця; 
2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких 
передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які 
є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх 
відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх 
копії або витяги; 
3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта 
відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із 
зазначених питань усні та/або письмові пояснення; 
4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці 
інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів; 
5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з 
працівниками щодо предмета інспекційного відвідування; 
6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених 
трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки; 
7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення 
інспекційного відвідування, невиїзного інспектування. 
Вимога інспектора праці про надання для ознайомлення документів та/або їх копій чи 
витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, 
винесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання. 
  
Своєю чергою, об’єкт відвідування має право не допустити до проведення 
інспекційного відвідування у разі: 
 відсутності службового посвідчення; 
 якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про 
форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, 
перелік питань, що підлягають інспектуванню; 
 якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує вищезазначені 
строки. 
  
За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються 
акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю — припис про їх усунення. 
Припис або вимога можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до 
керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці, а у 
разі незгоди з їхнім рішенням - до керівника або заступника керівника 
Держпраці. Скарга розглядатиметься у 30-денний строк з дати її надходження. 
  

Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про 
працю 



Цей Порядок визначає основні завдання та процедуру здійснення Держпраці та її 
територіальними органами державного нагляду за додержанням законодавства про 
працю. 
Основною метою державного нагляду є виявлення порушень та недоліків під час 
здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та 
центральними органами виконавчої влади (далі — об’єкт нагляду) повноважень, 
визначених частиною третьою статті 34 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні” 
та частиною другою статті 259 КЗпП. 
 Державний нагляд здійснюватиметься шляхом витребовування, збирання та аналізу 
інформації, необхідної для підготовки висновків про стан додержання об’єктом нагляду 
законодавства про працю, або шляхом проведення перевірки об’єкта нагляду з виїздом 
за його місцезнаходженням. 
Виїзні перевірки проводитимуться уповноваженими посадовими особами відповідно до 
індивідуального графіка. Про проведення виїзної перевірки уповноважена посадова 
особа має повідомити об’єкту нагляду не пізніше ніж за 5 робочих днів до її початку. 
Строк проведення виїзної перевірки не може перевищувати 5-ти робочих днів та за 
обґрунтованим поданням уповноваженої особи може бути продовжений керівником або 
заступником керівника Держпраці чи її територіального органу до 10 робочих днів. 
За результатами здійснення державного нагляду складається висновок. У разі 
виявлення порушень законодавства про працю та/або недоліків під час здійснення 
контрольних повноважень також складається вимога. 
 
 

 

16) Затверджено порядок здійснення комплексних перевірок бізнесу 
 
Порядок встановлює процедуру проведення планового заходу державного нагляду 
(контролю) комплексно - одночасно всіма органами державного нагляду, до планів 
яких включено суб'єкта господарювання 
 
Кабмін постановою від 24.05.2017 р. № 350 затвердив Порядок здійснення комплексних 
планових заходів державного нагляду (контролю), який визначає процедуру здійснення 
комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності органами державного нагляду (контролю). 
Нагадаємо, що 3 листопада 2016 року було внесено зміни до Закону №877 щодо 
лібералізації системи державного нагляду. Документом встановлено, що якщо суб'єкт 
господарювання на відповідний плановий період включений до планів здійснення 
заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду, 
відповідні планові заходи здійснюються комплексно - одночасно всіма органами 
державного нагляду (контролю), до планів здійснення заходів яких включено суб'єкта 
господарювання. Також Законом було визначено, що такі комплексні планові заходи 
здійснюються в порядку, встановленому КМУ. Таким чином, Постанову №350 прийнято 
на виконання вимог законодавства.  
Згідно з Порядком, комплексні заходи (далі- перевірки) здійснюються відповідно до 
плану, який затверджується наказом ДРС та оприлюднюється на її офіційному веб-
сайті не пізніше 15 листопада року, що передує плановому. 
Строк здійснення комплексної перевірки не може перевищувати: 
 10 робочих днів, 
 для суб’єктів мікро-, малого підприємництва — 5 робочих днів. 
Для здійснення такої перевірки кожний орган державного нагляду (контролю) видає 
наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб’єкта 
господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет комплексного 
заходу. 
На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) 
на здійснення заходу. 



Перед початком перевірки контролери зобов’язані пред’явити керівнику 
госпсуб’єкта -юрособи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (ФОП 
або уповноваженій ним особі): 
 посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову 
особу органу державного нагляду (контролю), 
 надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення). 
За результатами перевірки кожним органом державного нагляду (контролю) 
окремо складаються акти у двох примірниках. 
Кожен орган держнагляду забезпечує ознайомлення суб’єкта господарювання або 
уповноваженої ним особи з відповідним актом протягом останнього дня здійснення 
комплексного заходу з урахуванням робочого часу суб’єкта господарювання, 
встановленого його правилами внутрішнього трудового розпорядку. 
В останній день здійснення перевірки два примірники такого акта підписуються 
посадовими особами відповідного органу державного нагляду (контролю), які його 
здійснювали, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше 
не передбачено законом. 
Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує такий акт із 
зауваженнями. Такі зауваження є невід’ємною частиною акта. 
У разі відмови суб’єкта господарювання від підписання акта посадова особа такого 
органу вносить до цього акта відповідний запис. 
Один примірник акта вручається керівнику суб’єкта господарювання — юридичної 
особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі — 
підприємцю або уповноваженій ним особі) в останній день здійснення комплексного 
заходу, а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю). 
У разі відмови суб’єкта господарювання від отримання примірника акта другий 
примірник акта надсилається суб’єкту господарювання рекомендованим поштовим 
відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення протягом трьох 
робочих днів після завершення комплексного заходу. 
 

 

17) Строки давності при проведенні перевірок 
 
Оприлюднено лист ДФСУ щодо застосування строків давності при організації та 
проведенні документальних перевірок юридичних осіб 
 
ДФСУ з метою забезпечення належної реалізації положень ст. 102 ПКУ в частині 
застосування строків давності при організації та проведенні документальних перевірок, 
самостійному визначенні сум грошових зобов’язань платників податків повідомила 
у листі від 05.05.2017 р. №11356/7/99-99-14-03-03-17 таке. 
З 1 січня набули чинності зміни, внесені до статті 102 ПКУ. Так, контролюючий орган 
має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань 
платника податків не пізніше 1095 дня (2555 днів при проведенні перевірки 
контрольованої операції), що настає за останнім днем граничного  строку 
подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) 
неприбуткової організації, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, 
нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана 
пізніше, – за днем її фактичного подання. 
Отже, при плануванні, організації та проведенні документальних перевірок слід 
враховувати, що з 1 січня 2017 року строки давності поширюються також на 
період, який може бути охоплений перевіркою. 
Податківці у листі вказали, що з метою дотримання вимог, визначених у ст. 81 ПКУ,  при 
зазначенні у наказі про проведення документальної перевірки, періоду діяльності, який 
буде перевірятися, необхідно враховувати обмеження, встановлені п. 102.1 ПКУ.  
При цьому, якщо обчислення граничних строків визначення грошових зобов’язань 
здійснюється з урахуванням дати прийняття податкового повідомлення-рішення, 
прийнятого за результатами перевірки, то з метою дотримання строків давності, 
передбачених ст. 102 ПКУ, період, який може бути охоплений перевіркою, 



обчислюється з урахуванням дати початку перевірки, зазначеної у наказі про 
проведення перевірки.   
А от у разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової 
декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових 
зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання 
уточнюючого розрахунку.  
У листі  податківці на підставі вищенаведеного зробили такий висновок: "У випадках 
подання у періоді, що підлягає перевірці, платником податків уточнюючих 
розрахунків за податкові періоди, граничні терміни визначення податкових 
зобов’язань за якими, станом на дату початку перевірки минули, можливість 
проведення перевірок таких уточнюючих розрахунків та податкових декларацій 
передбачено абзацом другим п. 102.1 ст. 102  Кодексу.  
Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових 
зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового 
зобов’язання (у т.ч. від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або 
податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому 
порядку".  

 

  


