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1) З 1 березня - нова податкова накладна та декларація з ПДВ 

1 березня 2017 р. набув чинності наказ Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276, яким викладено у новій редакції 

податкову накладну та декларацію з ПДВ 

Мінфін наказом від 23.02.17 р. № 276 затвердив в новій редакції: 

- податкову накладну та порядок її заповнення; 

- звітність з ПДВ та порядок її заповнення. 

Наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. 

Опублікований  в «Урядовому кур’єрі» 28.02.2017 р. № 39. Отже, нові форми набрали чинності  1 

березня 2017 р. 

  

За якою формою складати та реєструвати ПН/РК, датовані лютим та березнем 2017 року  

2 березня ДФСУ на офіційному веб-сайті повідомила, що незважаючи на те, що згідно з п. 3 Порядку 
№1307  усі ПН підлягають реєстрації в ЄРПН за формою, чинною на день такої реєстрації, з метою 
створення комфортних  умов для платників ПДВ та доопрацювання програмного забезпечення 
податкові накладні/розрахунки коригування прийматимуться до реєстрації в ЄРПН за новою 
формою (у редакції наказу №276) починаючи з 16 березня 2017 року. 
До вказаної дати податкові накладні/розрахунки коригування реєструються в ЄРПН за старою формою 
(до внесення змін наказом №276). 

 

Коли вперше звітувати з ПДВ за новою формою декларації? 

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 №276 опубліковано у лютому, вперше нова декларація з ПДВ має подаватися за 

березень 2017 р. у квітні. Тобто декларацію з ПДВ за лютий 2017 р. подаємо ще за старою формою. 

 
 

 

 

2) Податкова накладна з помилкою в коді УКТ ЗЕД: наслідки для продавця та 

покупця 

 

Що буде, якщо помилитися в коді за УКТ ЗЕД? Які наслідки чекають на покупця при непроставленні 

постачальником коду УКТ ЗЕД або у разі помилки в ньому?  

Вже протягом двох місяців постачальники складають податкові накладні на поставку товарів з 

зазначенням кодів УКТ ЗЕД. При цьому платники податків мають право зазначати код товару згідно з УКТ 

ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного 

коду. У разі здійснення платниками податків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на 

митну територію України, код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається в податковій накладній повністю.  

  

Що робити постачальникам, які не знайшли свій товар в УКТ ЗЕД? 

Вже є відповідь на це питання. За змінами, внесеними до п. 16 Порядку № 1307, на ДФС покладені 

повноваження визначення умовних кодів товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечення їх 

оприлюднення на її власному офіційному веб-порталі. Тож для тих товарів, яких не має в УКТ ЗЕД, коди 

повинні будуть визначити податківці (а ось коли це буде – наразі невідомо). Як тільки така інформація 

буде оприлюднена, ми про неї обов’язково повідомимо! 



Податківці до цих змін також наводили ще один спосіб отримання коду УКТ ЗЕД. Так, Торгово-

промислова палата в Україні надає послугу для визначення таких кодів для суб’єктів ЗЕД. Тож, щоб не 

чекати на податківців, можна звернутися то ТПП.   

  

 Зазначення кодів в ПН 

У новій формі податкової накладної, яка набрала чинності з 1 березня, графа 3 має назву «Код» та 

містить три графи:  

 3.1 (код товару згідно УКТ ЗЕД), 

 3.2  (ознака імпортованого товару), 

 3.3 (код послуг згідно з ДКПП). 

Оновлений Порядок №1307 заповнення  ПН описує заповнення цих граф так:  

- графи 3.1 заповнюються на всіх етапах постачання товарів; 

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

- у випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється 

позначка "Х". Деталізовано, що така позначка має бути зазначена на всіх етапах постачання імпортних 

товарів.  

Код товару згідно з УКТ ЗЕД потрібно зазначати суцільним порядком без будь-яких розділових знаків 

(пробілів, крапок тощо). Крім того, платники ПДВ (за винятком постачання підакцизних товарів та товарів, 

ввезених на митну територію України) мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД 

  

Наслідки для постачальника 

Зазначення коду УКТ ЗЕД підакцизного товару або імпортного товару не повністю, його незазначення, 

або неправильне його визначення є помилкою. 

Водночас постачальників до кінця 2017 року звільнено від відповідальності за помилки у кодах 

УКТ ЗЕД. Так, за п. 35-1 підрозд. ІІ розд. ХХ ПКУ встановлено, що до 31 грудня 2017 року не 

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

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

класифікатором продукції та послуг. 

Але ніхто не відміняв адмінштраф за порушення ведення податкового обліку. Частиною 1 статті 163-1 

КпАП встановлено, що порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств порядку 

ведення податкового обліку тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 грн до 

170 грн). Повторні дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за 

те ж порушення тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.). 

  

Наслідки для покупця 

А от у покупців за такими ПН не може формуватися податкового кредиту, оскільки помилка в коді УКТ 

ЗЕД не дає право на формування податкового кредиту за такими ПН. Про це нещодавно вказувала ДФС 

у Чернігівській області у листі від 20.02.2017 р. №621/10/25-01-12-01-09.  

Якщо постачальник відмовляється від виправлення помилки або від зазначення коду УКТ ЗЕД у ПН, то 

покупець може подати скаргу такого постачальника шляхом додання до податкової декларації за звітний 

період заяви зі скаргою на такого продавця/покупця.  

Актуально таке подання буде для всіх покупців товарів, які мають намір поставляти далі придбаний товар 

платникам ПДВ. Адже код УКТ ЗЕД має бути зазначено на всіх етапах його подальшого постачання.  

Зверніть вагу! Таке право зберігається за покупцем протягом 365 календарних днів, що настають за 

граничним терміном подання податкової декларації за звітний період допущення помилки в УКТ ЗЕД.  

Як і раніше, 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. 

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви зі скаргою з урахуванням вимог, 

встановлених пп. 78.1.9 ПКУ, ДФС зобов'язана провести документальну перевірку зазначеного продавця 



для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією. А це 

вже є негативним наслідком для постачальника.  

 

 

3) Затверджено зміни до Інструкції з бухобліку ПДВ та П(С)БО 22 

 

14 березня наберуть чинності зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану 

вартість, П(С)БО №22 та НП(С)БО 1 

Мінфін наказом від 17.02.2017 р. №241 затвердив зміни до: 

1)  Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої Наказом Мінфіну 

від 01.07.1997 р. №141. 

Змінами уточнено пп. 1.3 Інструкції №141. Так, разі використання основних засобів у операціях, що не є 

об’єктом ПДВ, звільнених від ПДВ і негосподарською діяльністю проведення Дт рахунків обліку витрат Кт 

6412 «Розрахунки за ПДВ» застосовувати вже буде неможливо. 

Окрім того, виключено п. 5.2. Ним регламентувалося відображення в обліку нарахування ПДВ, якщо 

готова продукція, товари, інші матеріальні і нематеріальні активи, роботи і послуги залишаються 

неоплаченими у повній сумі (з урахуванням ПДВ) протягом трьох податкових місяців, наступних за 

місяцем, у якому відбулася їх поставка, та такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнівної, 

безнадійної заборгованості відповідно до податкового законодавства. Але в ПКУ відповідних норм з 

цього приводу, як раніше, так й зараз немає. Тому ця норма на практиці не застосовувалася платниками 

ПДВ й зараз вирішено її виключити. 

Також доповнено абз. 2 п. 9 Інструкції. Відповідно до цього доповнення сума ПДВ, що буде справлятися 

під час придбання за рахунок коштів цільового фінансування товарів, послуг, необоротних активів, які не 

будуть призначатися для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах 

господарської діяльності платника податку, буде включатися до складу ПК й одночасно 

нараховуватися ПЗ з ПДВ. Нарахування ПЗ з ПДВ саме у цьому разі буде відображатися за 

проведенням: Д-т 48 К-т 6412. До цього за цією нормою платник ПДВ мав відображати ПК та одночасно 

нараховувати ПЗ з ПДВ незалежно від того, в якій діяльності такі придбані активи використовуються. 

  

2)  Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції".  

Згідно з оновленим п. 4 П(С)БО №22, показники річної фінансової звітності підприємства підлягають 

коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування у разі наявності в економічному середовищі, 

зокрема, таких специфічних факторів: 

 переважна більшість населення зберігає свої заощадження у формі немонетарних активів або у 

відносно стабільній іноземній валюті; 

 продаж та придбання активів на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які 

компенсують очікувану втрату купівельної спроможності грошей протягом періоду відстрочення 

платежу; 

 відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно з індексом цін; 

 досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 100 і більше відсотків. 

  

3) НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 

Уточнено, що  інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає 

також повідомлення про складання фінансової звітності за національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. 

 

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

України" № 21 (14.03.2017). 

 



 

4) Мінфін роз’яснив особливості застосування первинних документів 

 

Мінфін надав роз'яснення щодо нового статусу первинного документа. За ним оплачений рахунок-

фактура є підставою для відображення в бухобліку госпоперацій з постачання товарів, робіт (послуг) 

без обов’язкового складання акта приймання-передачі 

 

Міністерство фінансів листом від 16.02.2017 р. №31-11410-06-5/4339 надало роз’яснення щодо 

особливостей застосування первинних документів у зв’язку з прийняттям Закону № 1724-VIII. 

Нагадуємо, що цим Законом внесено зміни до Закону про бухоблік в частині спрощення 

документообороту підприємств шляхом зменшення вимог до первинного документа та скорочення 

переліку його обов’язкових реквізитів 

У листі Мінфін зазначив, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або 

в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити: 

- назву документа (форми); 

- дату складання; 

- назву підприємства, від імені якого складено документ; 

- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; 

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

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

господарської операції. 

Оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в 

бухобліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акта 

приймання-передачі тільки у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами. 

Документами, що підтверджують оплату, можуть бути: 

 платіжне доручення, 

 розрахунковий чек, 

 касовий чек, 

 розрахункова квитанція, 

 виписка з карткового рахунку, 

 квитанція до прибуткового касового ордера тощо. 

Рахунок-фактура може бути складений у паперовій або в електронній формі та повинен мати 

реквізити, які дають можливість ідентифікувати господарську операцію та її учасників, зокрема: 

- назву підприємства, від імені якого складено рахунок-фактуру; 

- назву контрагента; 

- зміст та обсяг господарської операції, 

- одиницю виміру господарської операції; 

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь в оформленні 

рахунку-фактури. 

 



 

5) Виправлення помилок при нарахуванні зарплати: бухоблік 

 

Мінфін розглянув питання відображення в бухгалтерському обліку виправлення помилок з оплати 

праці 

Міністерство фінансів у листі від 21.12.2016 р. №31-11410-07-25/36420 нагадало, що відповідно 

до П(С)БО 16 витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого їх здійснено. І 

лише витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, відображаються у складі 

витрат того звітного періоду, в якому їх було здійснено. Це, звичайно, стосується і витрат на оплату 

праці.  

Окремого П(С)БО, присвяченого виправленню помилок саме в бухгалтерському обліку, немає. Тому 

підприємствам доводиться керуватися П(С)БО 6, який встановлює порядок виправлення помилок, 

внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності (яка складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку).  

За п. 4 П(С)БО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, 

здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі 

помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).  

Тому виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відображається 

кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками 

бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6. 

Отже, донарахування зарплати за минулі роки потрібно відображати в обліку проведенням: Д-т 441 К-т 

661.  

Таким же чином має відображатися нарахування ЄСВ за минулі періоду у зв’язку з виправленням 

помилок: Д-т 441 К-т 651.  

А ось виправлення помилок, які відносяться  до  попередніх періодів, вимагає повторного відображення 

відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (п. 5 П(С)БО 6). Зверніть увагу, що в цій нормі 

йдеться про фінансову звітність, яка складалася підприємством у поточному році.  

Тому помилки поточного року виправляються шляхом складання тих самих проведень, які потрібно було 

зробити правильно. 

Отже, за поточний рік донарахування зарплати буде відображатися за таким проведенням: Дт 91,92, 93, 

94, 97  Кт 661, а ЄСВ  - Дт 91, 92, 93, 94, 97  Кт 651 (залежно від напрямку діяльності, у якому 

використовується праця працівника). 

Якщо потрібно виправити надміру нараховані суми зарплати, то виправлення цієї помилки також 

залежатиме від періоду зробленої помилки.  

Виправити надміру нараховані суми зарплати протягом поточного календарного року доведеться 

методом сторно (тобто повторити ті самі проведення з відповідним від’ємним значенням сум зайвих 

витрат). 

А от помилки за минулий рік, потрібно буде виправити через проведення із застосуванням рахунку 44: Дт 

661 Кт 441 та Дт 651 Кт 441. 

Звертаємо увагу! У коментованому листі фахівці Мінфіну не згадують, що за пп. 1.6.2 Інструкції зі 

статистики зарплати, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема 

у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони мають відображаються 

у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.  

На нашу думку, це не випадково. Адже ця Інструкція була затверджена не Мінфіном, а Держкомстатом, і 

встановлює не порядок ведення бухобліку, а для визначення показників оплати праці у формах 

державних статистичних спостережень.  

Оскільки саме Мінфін має повноваження не тільки затверджувати нормативні документи щодо ведення 

бухобліку, а й давати роз’яснення з цього приводу (а Держкомстат – ні), радимо при виправленні 

помилок щодо зарплати користуватися роз’ясненнями, наведеними у коментованому листі.   

Таким чином, при складанні бухгалтерської довідки для такого виправлення, в ній зазначається дата її 

фактичного складання. А ось проведення слід датувати «заднім числом»: помилки минулого року 

виправляються станом на початок року, а помилки поточного – періодом, у якому правильні проведення 

повинні були бути зроблені.  

  

Виправлення помилки в звіті з ЄСВ 

Виправлення мають бути відображені в звіті з ЄСВ за той місяць (звітний період), у якому помилку було 

виявлено (а не «заднім числом»).  



У таблиці 6 звіту з ЄСВ виправлення помилки буде відображатися за одним алгоритмом незалежно від 

того, донараховано цей дохід та ЄСВ чи лише не відображено їх у звіті з ЄСВ.  

У таблиці 1 звіту з ЄСВ виправлення помилок залежатиме від того, яка це була помилка.  

Якщо нарахування ЄСВ не було здійснено через те, що дохід не був своєчасно нарахований, то такий 

дохід, нарахований у звітному місяці, не буде відображатися окремо у розділі 4, а включається у загальні 

дані щодо доходів за серпень 2016 року у рядку 1.1 розділу 1. Детальніше про це ми писали, 

наприклад, тут>> 

  

Виправлення помилки у ф. № 1 ДФ 

У податковому розрахунку за формою №1ДФ помилка виправляється двома способами: 

 або у звіті за період, у якому виявлено помилку, 

 або у уточнюючому розрахунку до звіту за період, у якому припустилися помилки. 

Виходячи із роз’яснень Мінфіну, наведених у коментованому листі, роботодавцю, який виправляє 

помилки щодо нарахування зарплати за минулі звітні періоди (щодо форми №1ДФ – 

квартали) доведеться подавати саме уточнюючий розрахунок з той період, у якому він такої 

помилки припустився.  

Не слід забувати, що уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення 

коригувань в формі №1ДФ після закінчення строку її подання (якщо помилку виявлено до цього і вона 

міститься у вже поданому звіті, складається нова звітна форма № 1ДФ).  

Якщо подавати уточнюючий розрахунок, то в ньому потрібно заповнити рядок для введення нового рядка 

з правильними сумами доходу, потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» - на 

введення рядка (аналогічно заповнюється і нова звітна форма № 1ДФ). 

Втім, виходячи з п. 50.1 ПКУ, уточнюючий розрахунок подається, якщо у майбутніх податкових періодах (з 

урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що 

містяться у раніше поданій ним податковій декларації. Тобто, якщо помилка виникла у звітному кварталі, і 

виправлена до подання форми №1 ДФ, в такому звіті треба відобразити вже виправлені (правильні) 

відомості.  

 

 

6) Форма №1ДФ - від заповнення до відповідальності 

 

Податківці нагадали про основні моменти заповнення форми №1ДФ, проведення камеральної 

перевірки та штрафи за порушення його подання 

Про це ДФСУ розповіла у новому листі від 16.02.2017 р. №3874/7/99-99-13-01-01-17. 

  

Хто та коли подає форму №1ДФ? 

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для 

податкового кварталу (тобто протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем 

звітного кварталу), податковий розрахунок за формою №1ДФ до контролюючого органу за місцем свого 

розташування. 

Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку 

податковим агентом протягом звітного періоду. 

  

Порядок заповнення та подання 

Порядок заповнення та подання податковими агентами форми №1ДФ затверджено наказом Мінфіну від 

13.01.2015 р. № 4. 

Дія Порядку поширюється на податкових агентів, зокрема юросіб, які нараховують (виплачують, надають) 

доходи фізичній особі та/або зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО, до бюджету від 

імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір. 

Водночас Порядком не передбачено відображення інформації щодо нарахованих (виплачених) доходів 

на користь суб'єктів господарювання – юридичних осіб. 

Пунктом 3.6 Порядку №4 встановлено, що у графі 5 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу згідно з 

довідником ознак доходів. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. 



Податківці у листі навели порядок відображення в формі №1ДФ окремого виду доходу, який має 

ознаку 118. Згідно з Довідником ознак доходів під ознакою доходу «118» відображаються суми надміру 

витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у 

встановлені законодавством строки, розмір яких обчислюється відповідно до п. 170.9 ПКУ. 

Таким чином, під «118» ознакою доходу відображаються виключно суми коштів, які згідно з пп. 170.9.1 

 ПКУ підлягають оподаткуванню. 

Суми коштів, які стягуються за рішенням суду на рахунки органів виконавчої служби, відображаються 

суб'єктом господарювання, який здійснює таке нарахування (виплату), в податковому розрахунку за 

формою № 1ДФ за відповідною ознакою доходу в залежності від виду нарахованого (виплаченого) 

доходу. 

 

Камеральна перевірка форми № 1ДФ 

Камеральна перевірка може бути проведена лише протягом 30 календарних днів. 

Особливості проведення камеральних перевірок ф. №1ДФ передбачені п. 3.4 Наказу Міндоходів від 

14.06.2013 р.№165. 

Так, обов'язковій перевірці підлягають реквізити передбачені пп. 3.1.1 - пп. 3.1.1.3 Порядку та граф 2 

„Податковий номер або серія та номер паспорта*”, 5 „Ознака доходу”, 6 „Дата прийняття на роботу”, 7 

„Дата звільнення з роботи” та 8 „Ознака податкової соціальної пільги”. 

Також перевірці підлягають зазначені в останньому рядку Розділу І „Суми доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку” форми №1ДФ: 

 загальні суми нарахованого доходу (гр. За), 

 виплаченого доходу (гр. 3), 

 нарахованого податку (гр. 4а), 

 перерахованого податку (гр. 4). 

А також суми, що зазначені в Розділі II „Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та 

військовий збір” форми № 1ДФ, зокрема в рядку „Військовий збір”. 

  

Відповідальність за порушення порядку заповнення або подання форми № 1ДФ 

Якщо дані, зокрема, камеральної перевірки свідчать про подання форми №1ДФ з недостовірними 

відомостями або з помилками, до податкового агента застосовуються такі штрафні (фінансові) санкції. 

Згідно з п. 119.2 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному 

обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками форми №1ДФ, якщо такі недостовірні відомості 

або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або 

до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень. За ті ж дії, 

вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — 

1020 гривень. 

Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються, якщо недостовірні відомості або помилки  виникли 

у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 

50 ПКУ. 

Крім того, згідно зі ст. 163-4 КУпАП, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення ДПІ відомостей про 

доходи громадян тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, 

установ і організацій, а також на громадян-СПД у розмірі 2 — 3 н.м.д.г. За повторні дії, вчинені особою, 

яку протягом року було піддано адмінстягненню за те саме порушення, — від 3 до 5 н.м.д.г. 

 



 

7) Заповнюємо реквізит «Штатна чисельність працівників» звіту з ЄСВ 

 

Податківці розповіли про відображення реквізиту «Штатна чисельність працівників» звіту з ЄСВ, 

якщо працівник перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю, а на його місце працевлаштована інша 

особа 

 

ДПІ у Шевченківському районі м. Києва зазначила, що штатна чисельність працівників – це встановлений 

на перше число звітного періоду роботодавцем склад працівників (персонал), з якими укладено трудовий 

договір (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), 

в якому зазначено розмір окладу для конкретної посади. 

Питання, пов’язані з обліком штатних працівників, регулюються Інструкцією №286. Її дія поширюється на 

всі юрособи, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також на фізосіб – підприємців, 

які використовують найману працю. 

  

В облікову кількість штатних працівників включаються: 

- усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, 

тимчасову або сезонну роботу один день і більше; 

- власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували зарплату на цьому підприємстві; 

- штатні працівники, прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні (через хворобу, 

відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею віку, 

встановленого чинним законодавством або колективним договором, та з інших причин); 

- працівники, які були тимчасово відсутні, зокрема, з таких причин:  

 перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами;  

 перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним 

законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили 

новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку.  

  

Таким чином, при заповненні реквізиту «Штатна чисельність працівників» таблиці 1 додатка 4 

звіту з ЄСВ враховуються як працівники, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах, так 

і інші особи, працевлаштовані на їх місця. 

   

Зверніть увагу! Податківці нічого не зазначили про зовнішніх сумісників. Але відповідно до п. 2.6.1 

Інструкції №286 такі працівники не включаються до облікової кількості штатних працівників. 

Щодо внутрішніх сумісників в обліковій кількості штатних працівників, то їх враховують як одну фізичну 

особу.  

 

 

8) Внесено зміни до декларації екологічного податку 

 

Оновлено додаток 4 до декларації екологічного податку. Зміни набрали чинності 21 лютого 2017 року 

 

Мінфін наказом від 28.12.2016 р. №1177 виклав у новій редакції Додаток 4 "Розрахунок за утворення 

радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)"до Податкової декларації екологічного податку. 

Додаток доповнено рядками 4.2.1.2.4, 4.2.2.2.4, 4.3.1.2.4, 4.3.2.2.4, які мають назву "коригуючий 

коефіцієнт".  

Нагадуємо, що податкові зобов’язання з екологічного податку у частині екологічного податку за 

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) стосовно накопичених до 1 квітня 2009 

року відходів обчислюються із застосуванням коригуючого коефіцієнта. Згідно зі ст. 247.2 ПКУ, 

коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних 

електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів, становить: 

Категорія відходів Коефіцієнт 

Високоактивні 50 

Середньоактивні та низькоактивні 2 



Окрім того, з 01.01.2017 р.  ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної 

енергії — експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій), включаючи вже 

накопичені, становить 0,0114 гривні (раніше — 0,010136 грн) з розрахунку на 1 кВт-год виробленої 

електричної енергії. 

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування – 21.02.2017 р. 

 

 

9) З 19 березня зміниться облік платників податків та реєстрація платниками 

ПДВ 

 

Розглянемо докладно зміни, яких нещодавно зазнали Порядок обліку платників податків та Положення 

про реєстрацію платників ПДВ 

 

Мінфін наказом від 21.12.2016 р. №1125  затвердив зміни до: 

 Порядку обліку платників податків і зборів; 

 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість. 

Наказ набере чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування, яке відбулося в 

"Офіційному віснику України" №14 (17.02.2017). Отже, зміни наберуть чинності з 19 березня 2017 р. 

  

Зміни у порядку взяття на облік платників податків, дані щодо яких не містяться в ЄДР 

Змінено порядок обліку в податковому органі неприбуткових організацій, які повністю фінансуються з 

бюджету. Відповідні зміни буде викладено у новій редакції п. 3.12 Порядку № 1588. Дещо спрощено 

порядок обліку неприбуткових організацій. Зокрема, з централізованих бухгалтерій знято обов’язки щодо 

подання інформації до контролюючих органів про неприбуткові організації, що обслуговуються такими 

бухгалтеріями. 

Уточнено порядок подання документів для взяття на облік платників податків поштою та через 

уповноважену особу. У п. 4.10 Порядку №1588 будуть внесені відповідні доповнення з цього приводу. 

Так, у разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути засвідчені 

нотаріально або державним органом, який видав (зареєстрував) документи чи акредитував 

(зареєстрував, легалізував) платника податків (далі — державна установа). 

У разі подання документів представником додатково пред'являється примірник оригіналу документа, що 

засвідчує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена нотаріально або державною 

установою. Найчастіше таким документом є довіреність. Юридичні особи можуть видавати довіреності у 

простій письмовій формі, засвідчуючи їх печаткою та підписом керівника. Довіреність складається за 

довільною формою, але в будь-якому разі там бажано вказати прізвище, ім’я, по батькові довіреної 

особи, дані її паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), та склад повноважень, які надаються такій 

особі. 

З дня набрання чинності Наказом № 1125 (з 19.03.2017 р.) визнаються такими, що втратили чинність, 

такі документи, що були видані контролюючими органами до 19.03.2017 р. та є дійсними станом на 

19.03.2017 р.: 

 довідки про взяття на облік платника податків за ф. №4-ОПП; 

 повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків за ф. 

№16-ОПП. 

  

Але це не стосується довідок за ф. №4-ОПП, що були видані платникам податків, відомості щодо 

яких не підлягають включенню до ЄДР. Вони й далі застосовуються як довідки про взяття на 

облік,  але вже за формою №34-ОПП до моменту виникнення змін у даних платника податку, що 

вказуються у такій довідці. 

  

З 19.03.2017 р. юрособам та їх відокремленим підрозділам, для яких законом установлені особливості їх 

державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в ЄДР, у тому числі у разі взяття на облік 

договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, ДФС за основним місцем обліку буде 

формувати довідку про взяття їх на облік вже  за ф. №34-ОПП. 

Правила і строки повернення неправильних документів та відмови у взятті на облік неприбуткових 

організацій, які існують за рахунок бюджетних коштів, тепер будуть поширюватися на  реєстрацію 

постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток. В цю норму Наказом № 1125 

будуть внесені відповідні зміни.   



Також у п. 5.6  Порядку №1588 буде встановлено, що взяття на облік постійного представництва 

нерезидента здійснюється відповідно до розділу III та п. 4.10, 4.11 цього Порядку. 

Форма № 1-РПП тепер буде затверджена додатком 6 до Порядку № 1588. 

Також уточнено порядок взяття на облік фізосіб, які провадять незалежну профдіяльність. 

Відтепер форма №5-ОПП  затверджена додатком 8 до Порядку № 1588. 

Також у перелік документів, потрібних для реєстрації фізосіб, які провадять незалежну профдіяльність 

 додано  копію посвідчення приватного виконавця. Вона має бути надана, якщо заявником є приватний 

виконавець. Ця зміна викликана появою інституту приватних виконавців, введеного Законом № 1403-VIII. 

Відтепер у разі подання документів поштовим відправленням такими платниками податків копії 

документів повинні бути засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної 

професійної діяльності. 

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. 

З дня набрання чинності Наказом №1125 таким платникам податків буде надсилатися вже довідка про 

взяття на облік за формою № 34-ОПП. Також буде виключено із норм Порядку № 1588 згадка про ф. № 

4-ОПП. 

  

Новий порядок взяття на облік за неосновним місцем  

Для взяття на облік за неосновним місцем потрібно буде подавати Заяву про взяття на облік за 

неосновним місцем обліку (за формою №17-ОПП) замість реєстраційної заяви за формою №1-ОПП або 

формою №5-ОПП з позначкою "облік за неосновним місцем обліку". 

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних 

документів, можуть подати заяву за формою №17-ОПП засобами електронного зв'язку в електронній 

формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, 

визначеному законодавством. 

Заява за формою №17-ОПП може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем 

обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку. 

У разі подання заяви за формою №17-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платник 

податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючі органи, у яких бажає стати на облік за 

неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням 

об'єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами. 

  

Також взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється на підставі: 

• ф. №20-ОПП (додаток 10), якщо у такому повідомленні платник податків визначив контролюючий орган, 

у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об'єкта 

оподаткування; 

• заяви за ф. № 5-ОПП, поданої нотаріусом відповідно до п. 6.7 розділу VI Порядку № 1588, якщо у такій 

заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі 

за місцезнаходженням робочого місця. 

  

Зверніть увагу! Якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на 

облік за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою №20-ОПП або заяві за формою 

№5-ОПП, такий платник податків звільняється від обов'язку подання до контролюючого органу 

заяви за формою №17-ОПП. 

  

При цьому повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за ф. № 16-ОПП вже не буде 

видаватися. Його форму та норму щодо видачі скасовано Наказом № 1125. 

Строк подання заяви за формою 17-ОПП залишився такий, який був раніше — 10 робочих днів після 

створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи 

підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов'язані з 

оподаткуванням. 

  

Зміни у поданні ф. 20-ОПП 

Раніше порядок подання цього звіту чітко не був визначений. Зрозуміло, що найнадійніший спосіб – це 

подати звіт особисто або через уповноважену особу. Але у листі від 21.03.2013 р. №1684/Н/18-

3114 податківці вказали на те, що платник податку має змогу надіслати цей звіт поштою (звісно, 

рекомендованим листом із описом вкладення).  



В електронному вигляді раніше це повідомлення не подавали. Завдяки змінам, внесеним Наказом № 

1125 до п. 8.4 Порядку № 1588, це повідомлення  можна буде подавати і в електронному вигляді, але 

тільки тим, хто уклав з податковим органом  договір про визнання електронних документів. 

Також у п. 8.5 Порядку № 1588 уточнено причини подання ф. 20-ОПП. Тепер у Порядку № 1588 чітко 

прописана необхідність подання форми 20-ОПП, якщо змінився  вид права об’єкта оподаткування (види 

прав вказано у самій формі 20-ОПП – це право власності; право володіння; право користування (сервітут, 

емфітевзис, суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право 

постійного користування; право довгострокового користування або оренди; право короткострокового 

користування, оренди або найму; іпотека; довірче управління майном). Відповідна графа і раніше була 

передбачена у формі 20-ОПП, але у Порядку № 1588 про неї не було згадки. 

У разі заповнення ф. 20-ОПП у зв’язку зі змінами в об’єкті оподаткування вже не потрібно буде зазначати 

поряд із реквізитом, який змінився,  у дужках його попереднє значення. 

Відтепер в разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання буде змінюватися 

й ідентифікатор цього об’єкта.  

За п. 4 Наказу № 1125 з дня набрання ним чинності (19.03.2017 р.) платники податків зможуть 

переглянути інформацію про об'єкти оподаткування, у тому числі про ідентифікатор об'єкта 

оподаткування, присвоєний ДФС, в приватній частині Електронного кабінету платника. 

Цим самим пунктом встановлено, що у разі необхідності зміни ідентифікатора об'єкта оподаткування 

платник податків може подати до контролюючого органу зміни про об'єкт оподаткування шляхом подання 

повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які 

провадиться діяльність, за формою №20-ОПП, у якому інформація щодо такого об'єкта оподаткування 

подається двома рядками, а саме: 

 в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, 

 у другому — оновлена інформація про об'єкт оподаткування. 

Тобто, якщо ідентифікатор підприємство раніше вказало неправильно, воно має це 

виправити вищенаведеним шляхом.  

А от згідно з п. 3 Наказу № 1125 ДФС має місяць з дня набрання чинності Наказом  № 1125 (тобто до 

19.04.2017 р.)  для внесення до інформації про об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з 

оподаткуванням або через які провадиться діяльність, поданої платниками податків до дати набрання 

чинності цим Наказом, ідентифікаторів об'єктів оподаткування, які є унікальними серед об'єктів 

оподаткування платника податків. 

Наказом №1125 вводиться оприлюднення Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального 

устрою на офіційному веб-сайті Держстату. 

  

Подання відомостей про бухгалтера 

Також у п. 9.3 Порядку №1588 узагальнено, що платники податків - юрособи та відокремлені підрозділи 

юросіб зобов'язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або 

податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого 

органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків. 

Ці відомості потрібно подавати у вигляді заяви за формою №1-ОПП з позначкою "Відомості про особу, 

відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку". Раніше потрібно було подавати  ф. 

№1-ОПП з позначкою «Зміни». 

Такі відомості тепер можна буде подавати також й в електронній формі, але знову ж таки за наявності 

підписаного податковим органом договору про визнання електронних документів.  

  

Інші зміни 

Буде виключено друге речення п. 9.5 Порядку № 1588, у якому передбачено порядок ведення та 

оновлення Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. Тепер не потрібно 

робити роздруківки інформації про внесені зміни для зберігання в облікових справах платників податків. 

Відтепер податкові органи не будуть повідомляти фінансові установи про зміну місця обліку платників 

податків (зміни до п. 10.23 Порядку № 1588). 

Також буде виключено розд. ХІІ Порядку № 1588, яким було затверджено порядок встановлення 

місцезнаходження (місця проживання) платників податків. 

У новій редакції буде викладено додатки 5, 8 — 10 до Порядку № 1588. 

  

Зміни у реєстрації платників ПДВ 

Також Наказом № 1125 передбачені зміни у Положення щодо реєстрації платників ПДВ, 

затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 року № 1130. 



Так, з довідкових даних, які не включаються до Реєстру платників ПДВ, буде виключено телефони. 

Відтепер телефони платників ПДВ будуть вноситися в Реєстр, вочевидь, для більш оперативного зв’язку 

податківців з ними. 

  

З кола обов'язків ДФСУ щодо ведення Реєстру платників ПДВ прибрано надання витягів. Тепер 

ДФСУ надає тільки довідки з Реєстру, а витяги будуть надавати тільки податкові інспекції (п. 2.6 

Положення щодо реєстрації платників ПДВ).  

  

Реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника ПДВ може бути подана державному 

реєстратору як додаток  до заяви про державну реєстрацію. 

Електронна копія реєстраційної заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним 

реєстратором до контролюючих органів одночасно з відомостями з ЄДР. 

Також з Положення № 1130 буде виключено норму другого речення пп. 4 п. 3.5 щодо порядку заповнення 

реєстраційної заяви щодо добровільної реєстрації платником ПДВ. Відтепер при перереєстрації 

платником ПДВ потрібно буде заповнювати та подавати лише ті показники, для яких є дані.   

Реєстраційну заяву за ф. 1-ПДВ буде викладено у новій реакції і саме за цією формою треба буде її 

подавати з 19 березня 2017 року. 

 

 

10) Ставки місцевих податків і зборів для м. Києва на 2017 рік 

 

Розглянемо, які ставки єдиного податку, плати за землю, податку на нерухомість, транспортного 

податку, а також туристичного збору та збору за місця для паркування встановлено для киян у 2017 

році 

 

Згідно з рішення Київської міської ради від 23.06.2011 р. №242/5629 (зі змінами, внесеними рішенням 

КМР від 22.12.2016 р. №791/1795, чинні з 31.12.2016 р.) для м. Києва наразі встановлено такі ставки 

місцевих податків та зборів. 

  

Єдиний податок 

Єдиний податок для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та 

віднесені до I та II групи платників єдиного податку, встановлено у такому розмірі: 

 для I групи - 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом 

на 1 січня податкового (звітного) року (тобто 160 грн); 

 для II групи - 20%  розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року (тобто 640 грн). 

   

Податок на майно 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності 

фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної зарплати, встановленої 

на 1 січня звітного (податкового) року (3200 грн), за 1 кв. метр бази оподаткування. 

Ставки податку для об'єктів житлової нерухомості для усіх місць розташування (зональності) 

встановлено у таких розмірах: 

Тип об'єкта Ставка податку 

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 0,01 

Будинки дитини та сирітські будинки 0,01 

Будинки нічного перебування 0,01 

Центри реінтеграції 0,01 

Центри соціальної адаптації 0,01 

Соціальні готелі (хоспіси) 0,01 

Будинки для біженців 0,01 

Притулки для бездомних 0,01 

Інші 1,00 



При цьому з 1 січня до 31 грудня 2017 року до ставки податку застосовується понижувальний 

коефіцієнт 0,75. 

  

Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості для усіх місць розташування (зональності) 

встановлено у таких розмірах: 

Тип об'єкта Ставка податку 

Гаражі 0,01 

Музеї та бібліотеки 0,01 

Будівлі лікарень навчальних закладів 0,01 

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 0,01 

Центри функціональної реабілітації 0,01 

Зали (споруди) спортивні 0,01 

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 0,01 

Будівлі (споруди) комунальні 0,01 

Інші 1,00 

З 1 січня до 31 грудня 2017 року до ставки податку також застосовується понижувальний 

коефіцієнт 0,75. 

  

Транспортний податок 

Ставка податку залишилася без змін - 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом 

оподаткування. 

Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі: 

 з року випуску яких минуло не більше 5-ти років (включно); 

 середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року (тобто понад 1 200 000 грн). 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

економічного розвитку, за методикою, затвердженою КМУ, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу 

двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та 

розміщується на його офіційному веб-сайті. 

  

Плата за землю 

Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно 

від місцезнаходження), встановлено у таких розмірах: 

1) За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у 

власності фізичних та юридичних осіб та у постійному користуванні юросіб державної та 

комунальної форми власності, коло яких визначено ст. 92 ЗКУ, — 1% від їх нормативної грошової оцінки 

(за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 3 – 6). 

2) За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, які перебувають у постійному 

користуванні юросіб(крім державної та комунальної форми власності), – 3% від їх нормативної 

грошової оцінки (за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 3 – 6). 

3) За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, — у відсотках від їх 

нормативної грошової оцінки у таких розмірах: 

- За один гектар сільськогосподарських угідь, у тому числі для потреб лісового господарства: 

• для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; 

• для багаторічних насаджень - 0,05. 

- За один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб 

лісового господарства, за ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими, житловими будинками та 

господарськими будівлями і спорудами, - відповідно до п. 5.3.3 Положення (див. нижче). 

- За земельні ділянки: 

• дослідних господарств науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського 

профілю та професійно-технічних училищ - 0,01; 

• органів державної влади та органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, закладів, установ 

та організацій, спеціалізованих санаторіїв для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військових 

формувань, утворених відповідно до законів України, Збройних Сил України та Державної прикордонної 



служби України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів, 

- 0,01; 

• дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі 

дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів, які знаходяться на балансі підприємств, установ та 

організацій, - 0,01; 

• благодійних організацій, створених відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання 

прибутків, - 0,01; 

• комунальні некомерційні підприємства по галузі "Охорона здоров'я", які утримуються за рахунок коштів 

бюджету міста Києва, - 0,1. 

• віднесені до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо 

розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), - 

0,75; 

• на яких розташовані аеродроми, - 0,75; 

• зайняті дачно-будівельними товариствами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, гаражно-

будівельними кооперативами, - 0,1;  

• надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті 

виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, - 0,03; 

• комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, в частині переданих ними в оренду площ 

нерухомого майна територіальної громади міста Києва закладам, установам, організаціям, які 

утримуються за рахунок коштів державного бюджету або бюджету міста Києва, комунальним 

некомерційним підприємствам по галузі "Охорона здоров'я", які утримуються за рахунок коштів бюджету 

міста Києва, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, - 0,01; 

• суб'єктів господарювання, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток 

літакобудівної промисловості" та безпосередньо використовують такі земельні ділянки для цілей 

виробництва кінцевої продукції, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця для їх 

зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких 

розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю за польотами, - 

0,01. Застосовується до 1 січня 2018 року; 

• суб'єктів кінематографії (виробників національних фільмів) в частині площ, що використовуються для 

забезпечення виробництва національних фільмів, - 0,01. Застосовується до 1 січня 2018 року; 

• суб'єктів суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 КВЕД ДК 009:2010) - 0,01. 

Застосовується до 1 січня 2018 року. 

• державних підприємств, організацій, установ та закладів, яким указом Президента надано статус 

національних та які здійснюють діяльність із організації конгресів і торговельних виставок (клас 82.30 

група 82.3 КВЕД ДК 009:2010) - 0,01. 

• державних підприємств, що здійснюють видання книг (клас 58.11 група 58.1 КВЕД ДК 009:2010), та ті, які 

не підлягають приватизації відповідно до закону - 0,01. 

• державних підприємств, що здійснюють діяльність лікарняних закладів (клас 86.10 група 86.1 КВЕД ДК 

009:2010) - 0,01. 

• комунальних підприємств, організацій (установ), які виконують роботи із забезпечення захисту території 

міста Києва від зсувів, збереження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях, які 

отримують фінансову підтримку з бюджету міста Києва, - 0,01. 

• комунальних підприємств, організацій (установ), які використовують землі під відокремленими 

трамвайними коліями та їх облаштуванням, метрополітеном, коліями і станціями фунікулерів, канатними 

дорогами, ескалаторами, автобусними та трамвайно-тролейбусними депо, вагоноремонтними заводами, 

спорудами енергетичного і колійного господарства, сигналізації і зв'язку, службовими і культурно-

побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи міського 

електротранспорту, - 0,01; 

• зайняті житловим фондом, - 0,03; 

• на праві постійного користування громадських організацій інвалідів України, їх підприємств (об'єднань), 

установ та організацій - 1,0; 

• на праві постійного користування для експлуатації та обслуговування автодромів - 1,0; 

• творчих спілок у галузі культури та мистецтва, майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, 

музеїв, театрів, які не відносяться до державної або комунальної форми власності - 1,0; 



• дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, у частині переданих ними в оренду площ 

нерухомого майна територіальної громади міста Києва суб'єктам господарювання, які надають освітні 

послуги - 0,01; 

• санаторно-курортних та оздоровчих закладів незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі 

санаторно-курортних та оздоровчих закладів, які знаходяться на балансі підприємств, установ та 

організацій - 1,0; 

• неприбуткових підприємств, установ, організацій, в частині переданих ними в оренду площ нерухомого 

майна територіальної громади міста Києва громадським, благодійним організаціям - 0,01; 

• комунальні організації (установи, заклади) культури, які частково утримуються за рахунок коштів 

бюджету міста Києва - 0,1; 

• суб'єктів виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (розділ 26 КВЕД ДК 009:2010) - 

2,0. Застосовується до 1 липня 2017 року; 

• суб'єктів виробництва електричного устаткування (розділ 27 КВЕД ДК 009:2010) - 2,0. Застосовується до 

1 липня 2017 року; 

• власників нежилих приміщень (його частин) у багатоквартирних жилих будинках, за площі під 

такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території, - 1,0. 

4) За земельні ділянки на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, використання 

яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, - 3% від їх нормативної 

грошової оцінки. 

Не застосовується до земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичні представництва, які 

відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана ВРУ, користуються 

приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на платній основі. 

5) За земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та 

рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих 

територій та об'єктів, - 3% від їх нормативної грошової оцінки. 

6) За користування земельними ділянками, які використовуються юридичними і фізичними 

особами, в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але право 

власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не оформлено 

(крім комунальної власності), - 3% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок (за винятком 

земельних ділянок, ставка податку за які встановлюється у розмірі, визначеному пунктами 3 – 5). 

Дія цієї норми не поширюється у випадках звільнення земельних ділянок від оподаткування або 

наявності пільг щодо сплати земельного податку. 

  

Туристичний збір 

Насамперед нагадуємо, що платниками цього збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію м. Києва та отримують (споживають) послуги з тимчасового 

проживання (ночівлі) із зобов'язанням полишити місце перебування в зазначений строк. 

Ставка збору встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору. 

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням ПДВ. До вартості 

проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та 

прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів 

на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально 

оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду. 

  

Збір за місця для паркування транспортних засобів 

Платниками збору є юрособи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно 

з рішенням Київської міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування 

транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації 

та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,05% мінімальної заробітної плати, установленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року (3200 грн), відповідно до рішення та згідно з переліком 

паркувальних майданчиків, які закріплені за комунальним підприємством "Київтранспарксервіс", а саме у 

розмірі: 

1) 0,03% - у межах третьої територіальної зони міста Києва для визначення ставок збору за місця для 

паркування транспортних засобів; 

2) 0,04% - у межах другої територіальної зони міста Києва для визначення ставок збору за місця для 

паркування транспортних засобів; 



3) 0,05% - у межах першої територіальної зони міста Києва для визначення ставок збору за місця для 

паркування транспортних засобів. 

До цих ставок збору застосовуються такі понижувальні коефіцієнти: 

 з 1 січня до 30 червня 2017 року - 0,5; 

 з 1 липня до 31 грудня 2017 року - 0,75. 

 

11) Податок на прибуток-2017: докладно про основні зміни від ДФСУ 

 

Податківці у новому листі розповіли про 17 важливих змін в оподаткуванні податком на прибуток, які 

набрали чинності з 1 січня 2017 року 

ДФСУ у листі від 08.02.2017 р. №2991/7/99-99-15-02-01-17 нагадала про основні зміни щодо податку на 

прибуток, внесені з 01.01.2017 р. законами №1797-VIII, №1791-VIII та №1795-VIII. Загалом таких змін 

податківці нарахували аж 17. 

  

1) Уточнено та доповнено поняття, визначені ст. 14 ПКУ 

До пп. 14.1.11 ПКУ внесено зміни щодо уточнення ознак безнадійної заборгованості та викладено у новій 

редакції визначення заборгованості фізосіб, яка відповідає ознакам безнадійної заборгованості, зокрема: 

 конкретизовано, що не є безнадійною заборгованістю прощена кредитором заборгованість 

фізосіб, які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і якщо період між датою 

припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує три 

роки; 

 зменшено з 50% до 25% встановленої на 1 січня звітного податкового року мінімальної заробітної 

плати (тобто 3200 грн — ред., з розрахунку на рік) розмір заборгованості фізосіб, у межах якого 

заборгованість визнається безнадійною (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури 

банкрутства фізичних осіб). 

Крім того, додано визначення безнадійної заборгованості банків, до якої може бути віднесена сума боргу 

за фінансовим кредитом, у тому числі сума основної заборгованості та/або сума нарахованих доходів, за 

якими прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днів, крім боргу за 

фінансовими кредитами осіб: 

 пов’язаних з таким кредитором; 

 які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах; 

 які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, та період між датою звільнення таких 

осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки. 

Окрім того, до п. 14.1 ПКУ внесено зміни, якими уточнено: 

 поняття деривативів та визначено, що стандартна (типова) форма деривативів затверджується 

КМУ; 

 що особами, які здійснюють виплату дивідендів, є не лише емітенти корпоративних прав, а й інші 

юридичні особи. Також розширено поняття платежів, прирівняних до дивідендів, та визначено, що 

для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що 

здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з 

розподілом чистого прибутку (його частини). 

Пункт 14.1 ПКУ доповнено новими поняттями "державні цінні папери", "нерезиденти, що мають 

офшорний статус" (цей термін з 01.01.2017 р. використовується для цілей ПКУ, а не тільки для цілей 

розділу ІІІ), "дохід суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей". 

Натомість з цього пункту виключено поняття "нематеріальні активи", яке у редакції ПКУ до 01.01.2017 р. 

визначалось у пп. 14.1.120. 

  

2) Посилено вимоги до податкової звітності та обов’язку подання фінансової звітності 

платниками податку на прибуток і неприбутковими організаціями 

Поняття податкової декларації (розрахунку) поширено також на звіти, в яких відображаються обсяги 

операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено 

звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору. 

Окрім того, фінансова звітність тепер є додатком до декларації та її невід’ємною частиною. Подається як 

платниками податку на прибуток (разом з декларацією з податку на прибуток), так і неприбутковими 



підприємствами, установами та організаціями (разом зі звітом про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації). 

Таким чином, неприбуткові підприємства, установи та організації разом зі звітом за 2016 рік подають 

річну фінансову звітність. 

Крім того, уточнено перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити податкова декларація. 

  

3) Конкретизовано порядок зарахування сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів 

Авансові внески, сплачені при виплаті дивідендів протягом звітного періоду, зараховуються на 

зменшення нарахованого ПЗ з податку на прибуток, задекларованого у декларації за такий податковий 

(звітний) період.  У разі їх перевищення над сумою податку — переносяться на зменшення ПЗ наступних 

податкових (звітних) періодів до повного їх погашення. У разі отримання від’ємного значення об’єкта 

оподаткування такого наступного періоду — на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових 

(звітних) періодів до повного їх погашення. 

  

4) Уточнено вимоги до неприбуткових організацій 

Конкретизовано вимоги до установчих документів неприбуткових організацій, які діють на підставі 

установчих документів організації вищого рівня. Так, вимоги щодо наявності установчих документів тепер 

не поширюються на бюджетні установи. 

Новостворені неприбуткові організації мають можливість отримати статус неприбуткових організацій для 

цілей оподаткування з дня їх державної реєстрації - у разі подання в установленому порядку документів 

для внесення до Реєстру "неприбутківців" під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та за 

дотримання вимог до установчих документів. 

Також конкретизовано порядок подання податкової звітності та набуття статусу платника податку на 

прибуток у разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ПКУ. 

Окрім того, встановлено річний звітний період для подання звіту для  неприбуткових  організацій, що 

відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ. 

Для професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок передбачено подання звіту лише у разі 

порушень вимог п. 133.4 ПКУ. Зверніть увагу! Ця вимога вперше застосовуватиметься за результатами 

звітування за 2016 рік. 

Крім того, до 1 липня 2017 року подовжено термін, передбачений для приведення у відповідність 

до вимог ПКУ установчих документів неприбутковими організаціями з метою включення до 

нового Реєстру. Відповідно, неприбуткові організації, які перебували у Реєстрі на день набрання 

чинності Законом №652-VIII, не підлягають виключенню з цього Реєстру до 1 липня 2017 року. 

  

5) Уточнено особливості декларування податку на прибуток виробниками с/г продукції 

Річний податковий період для виробників сільськогосподарської продукції починається з 1 липня 

минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року (замість періоду з 1 липня 

поточного звітного року до 30 червня наступного звітного року, який був визначений у редакції до 

01.01.2017 р.). 

Крім того, для платників-сільгоспвиробників, які обрали "особливий" річний податковий (звітний) період, 

конкретизовано порядок обчислення фінансового результату до оподаткування та особливості подання з 

декларацією фінансової звітності, а саме: 

 фінансовий результат до оподаткування за податковий (звітний) період обчислюється шляхом 

зменшення фінансового результату до оподаткування за минулий звітний рік на фінансовий 

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

до оподаткування за перше півріччя поточного звітного року; 

 фінзвітність складається за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за 

перше півріччя поточного звітного року та подається з відповідною річною податковою декларацією. 

  

6) Податок на нерухоме майно не зменшуватиме податок на прибуток 

З 01.01.2017 р. виключено норму, 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. Водночас визначено, що востаннє ця норма застосовується для визначення об'єкта 

оподаткування податком на прибуток за підсумками 2016 року. 

  

7) Передбачено нові різниці при нарахуванні амортизації необоротних активів 

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації, доповнено різницями: 



 що збільшують фінрезультат до оподаткування - за операціями з об’єктами невиробничих 

основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, у разі ліквідації або продажу таких 

об’єктів, а також при проведенні їх ремонту, реконструкції, модернізації або інших поліпшень; 

 що зменшують фінансовий результат до оподаткування, - у разі продажу об’єктів невиробничих 

основних засобів або невиробничих нематеріальних активів. 

  

8) Конкретизовано порядок розрахунку податкової амортизації 

Для розрахунку податкової амортизації вартість основних засобів та нематеріальних активів 

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

бухгалтерського обліку. 

  

9) Запроваджено прискорену амортизацію 

Платникам податку надано право застосування з 1 січня 2017 року мінімально допустимого строку 

амортизації (два роки) основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) для розрахунку 

амортизації за прямолінійним методом - щодо нових основних засобів, якщо витрати на їх придбання 

понесені (нараховані) платником податків після 1 січня 2017 року та для таких основних засобів 

забезпечується одночасне виконання встановлених ПКУ вимог: 

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

 введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2017 

року до 31 грудня 2018 року; 

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

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

надання в оренду майна). 

Водночас у разі недотримання цих вимог, починаючи з дати введення таких основних засобів в 

експлуатацію, платник податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання 

основних засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, зобов'язаний відкоригувати 

фінансовий результат до оподаткування на такі різниці: 

- збільшити фінрезультат до оподаткування - на суму нарахованої амортизації основних засобів протягом 

податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням 

мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, 

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

відповідні податкові (звітні) періоди. 

  

10) Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) 

Підпункт 139.2.2 ПКУ доповнено новою різницею, що зменшує фінансовий результат до оподаткування, - 

на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних 

боргів), яка відповідає ознакам безнадійної заборгованості. 

Крім того, у новій редакції викладено підпункт 1 пп. 139.3.3 ПКУ щодо розрахунку перевищення розміру 

резерву банків та небанківських фінансових установ, який обраховується для визначення різниці, що 

збільшує фінансовий результат до оподаткування. 

Так, розмір перевищення резерву над лімітом визначається лише за оцінкою однієї величини та не 

потребується, як було передбачено раніше, порівняння резерву з величиною кредитного ризику за 

активами, визначеними на кінець звітного періоду відповідно до вимог органу, що регулює діяльність 

банків, або органу, що регулює діяльність небанківських фінансових установ. 

Крім того, 25-відсотковий розмір ліміту продовжено ще на 2017 - 2018 роки. 

  

11) Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій 

Конкретизовано показники для розрахунку різниць, які збільшують (зменшують) фінансовий результат до 

оподаткування, при нарахуванні процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з 

пов’язаними особами - нерезидентами. 

Уточнено, що фінрезультат до оподаткування зменшується на суму дивідендів, отриманих від інших 

платників цього податку (крім ІСІ та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування, у розмірі 

прибутку, звільненого від оподаткування) та платників єдиного податку. 

Також уточнено термінологію умов, за яких відбувається збільшення фінрезультату до оподаткування 

при здійсненні контрольованих операцій, а саме слова "звичайних цін" замінено словами "ціни, визначені 

за принципом "витягнутої руки", та встановлено, коли такі норми застосовуються. 



Конкретизовано умови та показники для розрахунку різниць, які збільшують фінансовий результат до 

оподаткування, щодо вартості товарів, робіт та послуг, придбаних у: 

 неприбуткових організацій - зменшено обмеження щодо загального обсягу такого придбання з 50 

до 25 розмірів мінімальної зарплати, а також уточнено, щодо яких неприбуткових організацій 

застосовуються коригування (внесених до Реєстру на дату такого придбання), а щодо яких є 

винятки (крім бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо 

участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика), 

 нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на 

територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ПКУ. При цьому визначено порядок розрахунку коригування у 

разі перевищення цін придбання над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки". 

Виключено дублюючі норми пп. 140.5.5 ПКУ та конкретизовано умови застосування різниць, які 

збільшують фінансовий результат до оподаткування, щодо витрат по нарахуванню роялті на користь 

нерезидентів. 

Уточнено редакцію різниці, передбаченої для збільшення фінансового результату до оподаткування, 

щодо безоплатно перерахованих неприбутковим організаціям сум коштів або вартості товарів, виконаних 

робіт, наданих послуг, зокрема уточнено щодо яких неприбуткових організацій застосовуються 

коригування (внесених до Реєстру неприбуткових на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, 

робіт, послуг), а щодо яких є винятки (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо 

участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до 

закону). 

Пункт 140.5 ПКУ доповнено новими різницями, що збільшують фінансовий результат до оподаткування, а 

саме: 

 щодо сум перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, 

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

оподатковуються за ставкою 0%  ; 

 щодо сум витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного 

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

фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0%; 

 щодо сум доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час 

перебування на спрощеній системі оподаткування. 

З п. 141.2 ПКУ виключено різниці за операціями з переоцінки інвестиційної нерухомості і біологічних 

активів, які оцінюються за справедливою вартістю, а також уточнено порядок розрахунку різниць 

стосовно врахування сум від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів. 

  

12) Запроваджені нові різниці з метою виключення подвійного формування доходів та витрат 

Запроваджено нові різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування та 

виключають подвійне формування доходів або витрат - щодо сум доходів або витрат, врахованих для 

визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року, які за правилами 

бухгалтерського обліку враховуються у складі доходів або витрат для визначення фінансового 

результату до оподаткування після 1 січня 2015 року. 

  

13) Встановлено нові правила оподаткування суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення 

лотерей 

Змінено порядок розрахунку об’єктів оподаткування та суми податку на дохід суб’єктів, які здійснюють 

випуск та проведення лотерей, зокрема: 

- дохід суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, від операцій з випуску та проведення 

лотерей складається з доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду, та суми 

залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року; 

- дохід суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, від операцій з випуску та проведення 

лотерей підлягає оподаткуванню за новою ставкою, визначеною у п. 136.6 ПКУ; 

- ставка податку на дохід від суми доходів визначена у розмірі 30% та її розмір застосовується з 

урахуванням: 

 з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року включно - 18% 

 з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2018 року включно - 24%; 

 з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року включно - 26%; 

 з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно - 28%; 



 з 1 січня 2021 року - 30%; 

- прибуток суб’єктів, що здійснюють випуск та проведення лотерей, від здійснення іншої діяльності, яка не 

пов’язана із випуском та проведенням лотерей, нараховується та сплачується за базовою (основною) 

ставкою податку. 

Суб’єкти, які здійснюють випуск та проведення лотерей, щоквартально сплачують податок на дохід у 

порядку і в строки, які встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, з поданням 

декларації з податку на прибуток. 

Нарахований суб’єктами, що здійснюють випуск та проведення лотерей, податок на дохід не є різницею 

та не зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб'єкта. 

  

14) Особливості оподаткування страховика 

Конкретизовано порядок визначення об’єкта оподаткування страховика та передбачено, що страхові 

 платежі,  страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування до об’єкта оподаткування, до 

якого застосовується  ставка,  визначена  відповідно  до пп. 136.2.1 і 136.2.2 ПКУ, не  включаються. 

Різниці, які передбачені для коригування фінансового результату до оподаткування страховика, 

визначені пп. 141.1.3 та 141.1.4 ПКУ, викладено у новій редакції. 

Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується: 

 на додатну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або міжнародних 

стандартів фінансової звітності страхових резервів (технічних, математичних, належних виплат 

страхових сум та інших, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім 

тих, що не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за 

вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) 

відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику 

(за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) 

Фінансовий результат до оподаткування страховика зменшується: 

 на від’ємну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або міжнародних 

стандартів фінансової звітності страхових резервів (технічних, математичних, належних виплат 

страхових сум та інших, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім 

тих, які не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за 

вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) 

відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику 

(за вирахуванням частки участі перестраховика у страхових резервах). 

За ставкою 0% також оподатковуються суми, що перераховуються нерезидентам під час укладання 

договорів перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної 

установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту. 

  

15) Оподаткування нерезидентів 

Для нерезидентів передбачено можливість щороку отримувати від контролюючого органу підтвердження 

українською мовою щодо сплати податку. 

Також внесено зміни щодо особливостей оподаткування нерезидентів. Зокрема, новим пп. 141.4.11 

ПКУ визначено правила оподаткування доходів нерезидентів у вигляді процентів за позиками або 

фінансовими кредитами, наданими резидентам, - у разі виконання вимог щодо одночасного дотримання 

відповідних умов щодо таких коштів та нерезидентів. 

Доходи нерезидентів у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими 

резидентам, оподатковуються за ставкою 5% у джерела виплати таких доходів та за рахунок таких 

доходів з одночасним дотриманням таких умов: 

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

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

переліку, затвердженого КМУ; 

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

(прямо або опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту; 



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

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

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

затвердженого КМУ  відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ. 

Водночас передбачено звільнення від оподаткування доходів нерезидента у вигляді процентів за 

позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам (за умови їх відповідності вимогам пп. 

141.4.11 ПКУ), які сплачуються резидентом на користь нерезидента або уповноваженої ним особи: 

 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; 

 у період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, якщо такі доходи відповідають умовам пп. 

141.4.11 ПКУ. 

  

16) Податкові канікули для окремих категорій платників 

До 31 грудня 2021 року запроваджено нові податкові канікули зі ставкою податку 0% для платників 

податку на прибуток, у яких річний дохід за останній річний звітний період не перевищує 3 млн грн та 

розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду зарплати (доходу) кожному з працівників, які 

перебувають у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, та які відповідають 

одному із визначених критеріїв: 

 утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року; 

 діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, 

якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в 

сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників 

протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб; 

 які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в 

період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість 

працівників становила від 5 до 50 осіб. 

І якщо платники податку цієї категорії у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого 

доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не 

відповідає визначеним критеріям, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий 

у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою п. 136.1 ПКУ. 

Дія п. 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ не поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють види 

діяльності, визначені у підпунктах 2.1 - 2.18 цього пункту. 

  

17) Запроваджено звільнення від оподаткування прибутку підприємств - суб'єктів 

літакобудування 

Передбачено тимчасове, до 1 січня 2025 року, звільнення від оподаткування прибутку підприємств - 

суб’єктів літакобудування,  що  підпадають  під  дію норм  ст. 2 Закону №2660-III і здійснюють розробку 

та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них. 

Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні 

платника податку) використовуються на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з 

літакобудування, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу 

виробництва, запровадження новітніх технологій. Використання таких коштів має бути пов’язане з 

діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування. Також передбачено, що 

порядок контролю за використанням вивільнених коштів встановлюється КМУ. 

 



 

12) Коригування фінрезультату на різниці: коли треба, а коли ні 

 

Розглянемо можливі ситуації, коли платник податку на прибуток може не застосовувати податкові 

різниці, а коли він зобов’язаний їх застосовувати 

Ситуація 1. У 2015 році річний дохід менший ніж 20 млн грн, у 2016 році також. Чи повинен такий 

платник податку на прибуток при звітуванні за 2016 рік коригувати фінрезультат на різниці? 

Ні, не повинен. 

Згідно з роз’ясненням податківців (підкатегорія 102.13 «ЗІР»)  платник податку на прибуток, який 

використовував право на незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на усі різниці (крім 

від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), не може (!) у наступному 

звітному році визначати у декларації з податку на прибуток об’єкт оподаткування шляхом коригування 

фінрезультату до оподаткування на різниці згідно з р. ІІІ ПКУ, якщо дохід платника податку на прибуток за 

такий рік не перевищує 20 млн грн. 

  

Ситуація 2. У 2015 році річний дохід менший ніж 20 млн грн, у 2016 році – більший ніж 20 млн грн. Чи 

зобов’язаний такий платник податку під час звітування за 2016 рік коригувати фінрезультат на 

різниці? 

Так, зобов’язаний. 

Платник податку на прибуток, який використовував право на незастосування коригувань фінрезультату до 

оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових 

(звітних) років), зобов’язаний застосовувати всі різниці, передбачені розд. ІІІ ПКУ, при визначенні об’єкта 

оподаткування у наступному звітному році, якщо дохід платника податку на прибуток за такий рік 

перевищує 20 млн грн (підкатегорія 102.13 «ЗІР»). 

  

Ситуація 3. У 2015 році річний дохід — понад 20 млн грн, у 2016 році – менший ніж 20 млн грн. Чи може 

такий платник податку на прибуток не коригувати фінрезультат до оподаткування у річній 

декларації на різниці? 

Так, може. Оскільки дохід платника податку на прибуток за 2015 рік становив більше ніж 20 млн грн, то 

відповідно протягом 2016 року він мав звітувати поквартально. Тобто платник податку, який звітував 

щокварталу, повинен був подати декларації з податку на прибуток за звітні періоди: квартал, півріччя та 

дев'ять  місяців і визначати в них різниці для коригування фінрезультату до оподаткування незалежно від 

обсягу доходів за ці періоди. 

А ось у разі недосягнення 20 млн грн за 2016 рік при поданні річної звітності такий платник податку має 

право задекларувати в такій річній декларації рішення про некоригування фінрезультату до 

оподаткування та відповідно не визначати податкові різниці. Саме таке роз’яснення надали фахівці ДФС у 

своєму офіційному виданні «Вісник» від 20.01.2017 р. №3 (907). 

  

Ситуація 4. У 2015 році річний дохід менший ніж 20 млн грн. Але при поданні декларації з податку на 

прибуток за 2015 рік прийняли рішення застосовувати різниці. Чи можна змінити це рішення й не 

застосовувати різниці за 2016 рік? 

Так, можна. Але для цього слід подати уточнюючу декларацію за 2015 рік із відміткою про незастосування 

податкових різниць. 

Згідно із роз’ясненням фахівців ДФС у ЗІР, підкатегорія 102.23.02, платник податку, у якого річний дохід не 

перевищує 20 млн грн, який не прийняв рішення про незастосування коригувань фінрезультату до 

оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових 

(звітних) років), визначені р. ІІІ ПКУ, та відповідно не зазначив у декларації з податку на прибуток за такий 

звітний рік інформацію про наявність такого рішення, може скористатися правом незастосування 

коригувань фінрезультату до оподаткування на різниці, визначені р. ІІІ ПКУ. Для цього слід подати 

уточнюючу декларацію з податку на прибуток, зазначивши в ній про прийняте рішення про 

незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування. 



 

 

13) Які виплати враховують до мінімальної зарплати 

 

До мінімальної зарплати, зокрема, враховуємо: доплати за суміщення професій (посад) і виконання 

обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за ненормований робочий день, вчене звання чи науковий 

ступінь, надбавки за вислугу років, класність водіям, а також виробничі премії та індексацію 

 

Мінсоцполітики у листі від 14.02.2017 р. №344/0/101-17/281 розглянуло питання щодо забезпечення 

нарахування мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 р. 

  

Які виплати не враховуються при обчисленні зарплати для забезпечення її мінімального розміру 

 Перелік виплат, які при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її 

мінімального розміру не враховуються, визначені Законом №1774. Це: 

 доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, 

 доплати за роботу в нічний та надурочний час, 

 доплати за роз'їзний характер робіт, 

 премії до святкових і ювілейних дат. 

  

Доплата за використання у роботі дезінфікуючих засобів 

Якщо робітникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, за результатами 

атестації робочих місць установлені доплати у розмірі до 12% посадового окладу (тарифної ставки) та 

доплата в розмірі 10% посадового окладу (тарифної ставки працівникам (у т. ч. молодшим медичним 

сестрам), які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті 

прибиранням туалетів), то вони мають бути нараховані понад розмір мінімальної заробітної плати (3200 

грн). 

  

Які виплати враховують до мінімальної зарплати 

Мінсоцполітики наголошує: усі виплати, які не перелічені Законом №1774, мають враховуватись до 

мінімальної заробітної плати. Це, зокрема, такі виплати, як: 

 доплати за суміщення професій (посад) і виконання обов'язків тимчасово відсутнього 

працівника, 

 доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконаних робіт, 

 доплата за ненормований робочий день; 

 надбавка за класність водіям, 

 доплата за вчене звання, науковий ступінь, 

 надбавка за вислугу років, 

 виробничі премії, 

 індексація.   

Також до мінімальної заробітної плати враховуються підвищення посадових окладів (тарифних 

ставок) працівників, наприклад у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці, та інші підвищення 

посадових окладів (тарифних ставок) працівників, передбачені наказом МОЗ, Мінсоцполітики від 

05.10.2005 р. №308/519. Таке підвищення посадових окладів є елементом формування нового 

посадового окладу (тарифної ставки) з підвищенням, розмір якого встановлюється працівнику в 

штатному розписі, і на який нараховуються інші додаткові виплати: доплати, надбавки тощо. 

Якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від 

законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов'язаний 

провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.   

 



 

14) За сплату ЄСВ на невідповідні рахунки - фінансові санкції 

 

ДФС наголошує: у разі сплати єдиного соцвнеску на невідповідні рахунки до платників 

застосовуються фінансові санкції, відповідно до норм Закону про ЄСВ: штраф та пеня 

Недоїмка у зв'язку зі сплатою ЄСВ на невідповідний рахунок 

ДФС у Кіровоградській області зазначила, що сплата ЄСВ здійснюється на рахунки органів доходів і 

зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, для його зарахування. 

Днем сплати ЄСВ вважається: у разі перерахування сум єдиного внеску, зокрема з рахунку платника на 

відповідні рахунки органу доходів і зборів - день списання банком або центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми 

платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів. 

Відповідно до Положення №54 рахунки 3719 відкриваються в розрізі категорій платників, визначених 

Законом про ЄСВ 

Наказом Держказначейства від 16.09.2013 р. №130 затверджено Довідник відповідності символу звітності 

класам професійного ризику виробництва та категоріям платників єдиного внеску. 

Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3719 ДФС, об 11 год. 00 хв. наступного операційного дня 

засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового 

державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій (у відсотках) та 

перераховуються за призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі за балансовим рахунком 3717 

"Рахунки державних позабюджетних фондів" на ім'я фондів загальнообов'язкового державного 

соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового 

обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків. 

У разі сплати ЄСВ на невідповідні рахунки у картці платника єдиного внеску виникає заборгованість. 

Відповідно до нього застосовуються фінансові санкції: штраф у розмірі 20% від своєчасно несплачених 

сум, а також пеня з розрахунку 0.1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. 

 Штрафні санкції  

У разі сплати ЄСВ відповідною категорією платників на невідповідний рахунок в одній 

інтегрованій картці платника виникає заборгованість з моменту настання зобов'язань, а в іншій 

переплата. При цьому виникає ситуація, коли певні фонди соціального страхування недоотримують 

кошти після розподілу єдиного внеску. 

Згідно з частиною дванадцятою статті 9 Закону про ЄСВ єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від 

фінансового стану платника. 

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції, 

передбачені Законом про ЄСВ, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення 

обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну 

відповідальність. 

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом про 

ЄСВ, є недоїмкою та стягується з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.  

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ накладається 

штраф у розмірі 20% своєчасно несплачених сум. Крім того, на суму недоїмки нараховується пеня з 

розрахунку 0.1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. 

Розрахунок фінансових санкцій здійснюється на підставі даних інтегрованої картки платника податків. 

Відповідно до ч. 16 ст. 25 Закону про ЄСВ строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення 

сум недоїмки, штрафів та пені не застосовується. 

Враховуючи зазначене, у разі сплати єдиного внеску на невідповідні рахунки до платників єдиного 

внеску застосовуються фінансові санкції, відповідно до норм Закону про ЄСВ. 



 

15) Нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати: таблиця від ДФС 

 

Податківці розповіли , в яких випадках ЄСВ нараховується на мінімальну зарплату, а в яких - на 

фактично нарахований дохід  

 

Вимога щодо нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати 

Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 

місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, 

встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22 %) за умови 

перебування у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх 

робочих днів звітного місяця 

Застосовується Не застосовується 

Якщо працівника прийнято з першого 

робочого дня та звільнено останнім робочим 

днем звітного місяця 

До заробітної плати з джерела не за основним місцем 

роботи(базою нарахування ЄСВ є отриманий дохід 

(прибуток) незалежно від його розміру) 

Якщо працівник (за основним місцем роботи) 

працює на умовах неповного робочого часу 

До заробітної плати (доходу) працівника-інваліда, який 

працює на підприємстві, в установі або організації, де 

застосовується ставка 8,41 % 

Якщо працівник частину місяця перебував у 

відпустці без збереження заробітної плати* 

(база нарахування ЄСВ не перевищує 

розміру мінімальної зарплати) 

До заробітної плати (доходів) працівників всеукраїнських 

громадських організацій інвалідів, зокрема товариств 

УТОГ та УТОС, де застосовується ставка 5,3 % 

Для працівників, які виконують на тому ж 

підприємстві, в установі, організації поряд зі 

своєю основною роботою, додаткову роботу 

за іншою професією (посадою) (оскільки це є 

основним місцем роботи) 

До заробітної плати (доходу) підприємств та організацій, 

громадських організацій інвалідів, де застосовується 

ставка 5,5 % (для працюючих інвалідів) 

Для працівника (за основним місцем роботи), 

який відпрацював частину місяця, а іншу 

частину перебував на лікарняному, де 

загальна сума нарахованого доходу (сума 

зарплати за відпрацьований час та 

лікарняного) не перевищує розміру 

мінімальної зарплати 

До працівників, яким надано відпустки без збереження 

заробітної плати на період проведення АТО у 

відповідному населеному пункту з урахуванням часу, 

необхідного для повернення до місця роботи, але не 

більш як сім календарних днів після прийняття рішення 

про припинення АТО 

Для працівника (за основним місцем роботи), 

який перебував на лікарняному повний 

місяць, у якому сума нарахованого 

лікарняного менше за мінімальний розмір 

зарплати, встановленої законом на місяць, за 

який нараховується зарплата (дохід) 

Якщо працівника прийнято не з першого робочого 

дня та звільнено не останнім робочим днем звітного 

місяця 

Якщо після розподілу лікарняного (суми 

допомоги по тимчасовій непрацездатності 

відносяться до того місяця, за який вони 

нараховані) загальний дохід за місяць 

становить менше мінімального розміру 

Якщо працівник повний місяць перебував у відпустці без 

збереження заробітної плати (база нарахування ЄСВ 

відсутня) 

Для працівників, які перебували у щорічних 

відпустках (на дітей, чорнобильських), у разі 

якщо фактична база нарахування ЄСВ 

менше мінімальної зарплати 

Для працівника (за основним місцем роботи) у 

якого початок та закінчення лікарняного припадають 

на різні місяці, ЄСВ у місяці початку лікарняного, 

нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки 

загальна сума доходу ще не є відомою (суму лікарняних 

буде визначено після надання листка непрацездатності) 

Якщо сума допомоги по вагітності та пологах 

(відноситься до місяців за який її нараховано) 

у якомусь місяці менше** 

У разі звільнення або прийняття працівника на основне 

місце роботи протягом місяця, в якому нарахована 

зарплата за відпрацьований час не перевищує розміру 

мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць 

(сума ЄСВ розраховується з фактично нарахованої 



зарплати незалежно від її розміру) 

У разі звільнення або прийняття працівника 

на основне місце роботи за умови 

відпрацювання ним всіх робочих днів звітного 

місяця за графіком роботи 
Якщо нараховуємо зарплату зовнішньому суміснику (не 

основне місце роботи), ЄСВ нараховується на фактичний 

дохід 

Якщо працівник – інвалід працює у ФОП 

(ставка ЄСВ – 22 %) 

  

*Крім відпустки без збереження заробітної плати на період проведення АТО 

** Якщо листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами відкрито у минулому році, а 

дата його закриття припадає на поточний календарний рік, і періоди перебування на лікарняному по 

вагітності та пологах припадають на зміну розміру мінімальної зарплати, а базу нарахування 

ЄСВ суми допомоги по вагітності та пологах розраховано виходячи з розміру мінімальної зарплати, 

що діяв на дату нарахування таких сум, необхідно у місяці, у якому змінено розмір мінімальної 

зарплати, здійснити донарахування ЄСВ виходячи із зміненого розміру мінімальної зарплати за місяці, 

за які нараховано суми допомоги по вагітності та пологах 

 

 

16) Нарахування декретних не нижче мінімальної зарплати: алгоритм від ФСС з ТВП 

 

У зв'язку зі зростанням у 2017 році мінімальної зарплати вдвічі порівняно з 2016 роком, при розрахунку 

декретних їх розмір у розрахунку на місяць часто буде нижчим за мінімальну зарплату. Що робити в 

такому випадку? 

Як в такому випадку виконати норми ст. 26 Закону № 1105 -  розглянув Фонд з ТВП у листі від 22.02.2017 

р. №2.4-17-328.  

 

Чому цей лист є актуальним? 

Справа в тому, що у Мінсоцполітики з приводу виконання норм ст. 26 Закону №1105 інша думка. 

Зокрема, воно наполягало на тому, що якщо нарахована сума допомоги у розрахунку на місяць є 

меншою за розмір мінімальної заробітної плати, то необхідно здійснити у цьому місяці доплату до 

зазначеної суми та відповідно збільшити загальну суму допомоги по вагітності та пологах.  

Однак ФСС з ТВП має окрему думку і з минулого року свою позицію не змінив. Про жодні доплати не 

говорить і наполягає на тому, що мінімальний розмір суми цієї допомоги має дотримуватися за 

рахунок виконання алгоритму її розрахунку, який і наводить у коментованому листі.   

----------- 

Алгоритм розрахунку мінімальної суми допомоги по вагітності та пологах  

відповідно до положень ст. 26 Закону № 1105 

(точка зору фахівців Фонду соціального страхування з ТВП) 

  

1. Розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат; 

2. Порівнюється фактична середньоденна заробітна плата зі середньоденною зарплатою, 

обчисленою з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого у місяці настання страхового 

випадку (мінімальна заробітна плата/на 30,44 - середньомісячну кількість календарних днів); 

3. У разі перевищення середньоденної зарплати, розрахованої із мінімальної заробітної плати, над 

фактичною середньоденною зарплатою, подальший розрахунок страхової виплати (допомоги по 

вагітності та пологах) здійснювати із середньоденної, обчисленої із мінімальної заробітної плати. На 

підставі цього алгоритму й слід нараховувати допомогу по вагітності та пологах. 

----------- 



Нагадаємо, що за частиною першою ст. 26 Закону № 1105, допомога по вагітності та пологах надається 

застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати, обчисленої у порядку, встановленому 

КМУ (Порядок №1266), і не залежить від страхового стажу. 

Частиною другою ст. 26 Закону № 1105 передбачено, що сума допомоги по вагітності та пологах у 

розрахунку на місяць: 

 не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої 

сплачувалися страхові внески до Фонду, 

 не може бути меншою, ніж розмір мінімальної зарплати, встановленої на час настання страхового 

випадку.  

Відповідно до п. 2 Порядку № 1266 сума страхових виплат застрахованій особі за рахунок коштів 

роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у 

відсотках середньоденної заробітної плати залежно від страхового стажу, якщо його наявність 

передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті. 

П. 3 Порядку № 1266 встановлено порядок розрахунку середньоденної зарплати. Вона обчислюється 

шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку 

нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів перебування у трудових відносинах у розрахунковому 

періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. До поважних причин 

відносяться: 

 тимчасова непрацездатність, 

 відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, 

 відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за 

медичним висновком, 

 відпустка без збереження заробітної плати. 

***** 

Приклад 1. 

Працівниця принесла листок непрацездатності, згідно з яким йде у відпустку по вагітності та 

пологах з 1 березня 2017 року на 126 к.д. Протягом 12 місяців розрахункового періоду (березень 2016-

лютий 2017 року) ця працівниця мала нарахування з окладу 2000 грн. 

Розрахуємо декретні за алгоритмом, наведеним у листі:  

1) Середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат 2000 *12 міс : 365 к.д. =  65,75 грн. 

2) Середньоденна заробітна, розрахована з мінімальної: 3200: 30,44 = 105,12 грн. 

Оскільки розрахована за фактичними виплата середньоденна зарплата нижче розрахованої з 

мінімальної, то нараховуємо декретні саме з середньоденної з мінімальної. 

3) Сума нарахованих декретних: 105,12 грн * 126 к.д. = 13245,12 грн. 

  

Приклад 2.  

Працівниця принесла листок непрацездатності, згідно з яким йде у відпустку по вагітності та 

пологах з 1 березня 2017 року на 126 к.д. Протягом 12 місяців розрахункового періоду (березень 2016-

лютий 2017 року) ця працівниця мала нарахування з окладу 4000 грн. 

Розрахуємо декретні за алгоритмом, наведеним у листі:  

1) Середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат 4000 *12 міс : 365 к.д. =  131,51 грн. 

2) Середньоденна заробітна, розрахована з мінімальної: 3200: 30,44 = 105,12 грн. 

Оскільки розрахована за фактичними виплатами середньоденна зарплата більше ніж розрахована з 

мінімальної, то нараховуємо декретні саме з середньоденної за фактичними виплатами. 

3) Сума нарахованих декретних: 131,51 грн * 126 к.д. = 16570,26 грн. 

 



 

 

17) Податківці не мають права перевіряти правильність нарахування зарплат 

 

Черговий лист податківців дає можливість зробити висновок, що ДФС не наділена повноваженнями 

щодо перевірки трудових відносин 

 

Що стосується аналізу чинної нормативної бази, податківці у листі від  14.02.2017 р. №2932/6/99-99-13-

02-03-15 не навели нічого нового. Вони зазначили два аргументи: 

1) повноваження органів ДФС затверджені п. 19-1.1 ПКУ. За ним податкові органи здійснюють, зокрема, 

контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів, 

установлених ПКУ, а також надають індивідуальні податкові консультації згідно з нормами ПКУ. 

Зауважимо, що функції ДПІ на сьогодні визначені окремою ст. 19-3 ПКУ, і серед них проведення 

податкових перевірок немає; 

2) повноваження Мінсоцполітики зазначені у п. 1 Положення № 423. Саме Мінсоцполітики є центральним 

органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері 

праці та соціальної політики, трудових відносин, соціального захисту. Зауважимо, що Держпраці, згідно 

з п. 1 Положення№96, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується КМУ через Міністра соціальної політики.  

На підставі цього податківці у коментованому листі зробили логічний висновок: "питання трудових 

відносин не належить до компетенції ДФС, а знаходиться у правовому полі Міністерства 

соціальної політики". А перед цим у листі зазначається кілька абзаців про те, що таке зарплата, 

мінімальна заробітна плата, та що саме вона є державною соціальною гарантією. Контроль за 

виконанням яких, безперечно, належить до функцій Мінсоцполітики (які вона через Держпраці і реалізує). 

  

  

З цього висновку, на наш погляд, випливає, що ДФС не наділена повноваженнями проводити 

перевірки щодо трудових відносин, а отже, не має права перевіряти нарахування зарплати не 

нижче мінімальної.  

  

І це новина, адже нещодавно податківці висловлювали протилежну думку. У своєму попередньому 

роз’ясненні вони доводили, що мають право перевіряти роботодавців в т.ч. з питань нарахування 

зарплати. Щоправда, це був не лист ДФС України, а лише роз’яснення у ЗІР (категорія 10.23).    

 

 

18) 30 мінімальних зарплат та решта трудових штрафів: період застосування 

 

З’явився лист Держпраці з приводу видів штрафів за порушення трудового законодавства та порядку 

їх накладання. З’ясуємо деталі 

Держпраці у листі від 04.01.2017 р. № 57/4.1/4.1-ДП-17 зазначила, що штрафи за порушення трудового 

законодавства, встановлені ст. 265 КЗпП, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-

господарських санкцій, визначених гл. 27 ГКУ. 

При цьому Держпраці нагадала, що фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю 

встановлена з 01.01.2015 р. Через це висновок контролерів такий: 

«Штрафні санкції можуть бути застосовані за правопорушення, вчинені після набуття чинності 

змінами, внесеними до ст. 265 КЗпП, або правопорушення, які були вчинені раніше, але є триваючими». 

Якщо спиратися на такий висновок, то штрафи будуть накладатися тільки на періоди після 

01.01.2015 року.  

 

 


