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1) Новий розмір прожиткового мінімуму з 1 травня: на що це 
вплине? 

 
Відповідно до Держбюджету на 2017 рік з 01.05.2017 р. зросте прожитковий мінімум 
для працездатних осіб, який становитиме 1684 грн. Розглянемо, на які показники він 
вплине 
 
Розміри прожиткових мінімумів 
Відповідно до Держбюджету-2017 з 01.05.2017 р. до 30.11.2017 р. встановлено такі 
розміри прожиткового мінімуму для кожної категорії осіб: 
  

Працездатні особи 1684 грн 

Особи, які втратили працездатність 1312 грн 

Діти віком до 6 років 1426 грн 

Діти віком від 6 до 18 років 1777 грн 

  
Нарахування зарплати 
Мінімальні посадові оклади у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму протягом року 
залишаються на рівні січня 2017 року - 1600 грн. Адже відповідно до Закону №1774 їх 
розмір з 2017 року встановлюють за новою методикою. А саме: мінімальний посадовий 
оклад встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум для працездатних 
осіб на 1 січня календарного року. Проте роботодавцям не забороняється переглядати 
та підвищувати посадові оклади протягом року за їх самостійним рішенням. 
На виконання вимоги щодо нарахування зарплати не нижче від мінімальної зростання 
прожиткового мінімуму ніяк не вплине, оскільки ця вимога від прожиткового мінімуму не 
залежить. А мінімальна зарплата протягом всього 2017 року залишається незмінною та 
становить 3200 грн.  Як виконувати вимогу щодо нарахування зарплати не нижче від 
мінімальної, чит. тут, тут, тут та ось тут. 
  
Індексація зарплати 
Відповідно до Порядку №1078 індексації підлягають грошові доходи населення у межах 
прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп 
населення. 
Отже, з 01.05.2017 р. індексація зарплати буде розраховуватися шляхом множення 
визначеного коефіцієнта залежно від «базового» місяця проведення індексації на 
прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 1684 грн. 
  
Єдиний соцвнесок (ЄСВ) 
На розмір мінімального страхового внеску у 2017 році зміна прожиткового мінімуму не 
впливатиме, оскільки він розраховується як добуток мінімальної зарплати та ставки 
ЄСВ у розмірі 22%. А оскільки мінімальна зарплата протягом усього поточного року 
залишається незмінною та становить 3200 грн, то й мінімальний страховий внесок 
залишається тим самим. У 2017 році він становить 704 грн (3200 х 22%).  
А от максимальна величина доходу для нарахування ЄСВ, як й раніше, залежить 
від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Відповідно до п. 4 ст. 1 
Закону про ЄСВ максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, у межах якої 
нараховується ЄСВ, дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, встановленого законом. Тож з травня до листопада 2017 року роботодавці на 
зарплату працівників та фізособи-підприємці за себе будуть нараховувати ЄСВ в 
межах максимальної величини доходу у розмірі 42100 грн (1684 грн х 25). 
Нагадаємо, що максимальний розмір ЄСВ (22% від максимальної бази) сплачується 
фізособами-єдинниками добровільно за їх бажанням та з травня до листопад 2017 
року він становитиме 9262 грн (42100 х 22%). 
  
Нарахування лікарняних та декретних 



Відповідно до ч. 2 ст. 24 та ч. 2 ст. 26 Закону №1105 розмір допомоги по тимчасовій 
непрацездатності та допомоги по вагітності й пологах з розрахунку на місяць не 
повинен перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ. 
Тобто максимальна величина лікарняних та декретних на місяць у разі їх 
нарахування працівникам протягом травня-листопада 2017 року не може бути 
більшою ніж 42100 грн (25 прожиткових мінімумів х 1684 грн). 
А от мінімальні розміри лікарняних та декретних залежать від мінімальної зарплати. А 
оскільки її розмір протягом 2017 року не змінюється,  то й ці показники залишаються 
незмінними.  
  
Відповідальність за порушення трудового законодавства 
Розміри штрафів за порушення трудового законодавства залежать від розміру 
мінімальної зарплати на момент виявлення відповідного виду порушення. Тому зміна 
прожиткового мінімуму ніяк не вплине на розміри штрафів. 
Отже, при проведенні перевірок Держпраці протягом 2017 року будуть застосовуватися 
штрафи залежно від виду порушення, розмір яких установлено на 1 січня 2017 року. 
  
Ліцензування окремих видів госпдіяльності 
Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону №222, за видачу ліцензії справляється одноразова плата в 
розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 
органом ліцензування рішення про видачу ліцензії. А  за ч. 2 ст. 14 Закону №222 плата 
за видачу ліцензії, що видана місцевим органом виконавчої влади, становить 10% від 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 
рішення про видачу ліцензії. 
Отже, зміна прожиткового мінімуму впливає на розмір плати за ліцензії окремих 
видів госпдіяльності. Протягом травня — листопада 2017 року вона становитиме: 
 за отримання ліцензій для здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню, - 
1684 грн; 
 у разі отримання ліцензії від місцевого органу влади - 168,4 грн. 
  
Які показники залишаються без змін 
1) Граничний розмір добових — 320 грн (по Україні), 80 евро (закордон).   
2) Сума податкової соцпільги, а також граничний розмір доходу, який дає право на 
ПСП. Так, у 2017 році для всіх платників податку, чий розмір заробітної плати не 
перевищує 2240 грн, ПСП дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для 
працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня 
звітного податкового року, що у 2017 році становить 800 грн. 
 3) Сума неоподатковуваного ПДФО доходу у вигляді подарунків.  
Якщо вартість дарунка, який надається платнику податків, не перевищує у 2017 році 
800 грн, то вона не є об’єктом оподаткування ПДФО. Якщо ж вартість дарунка 
перевищує цей розмір, то сума такого перевищення оподатковується ПДФО як 
додаткове благо з урахуванням п. 164.5 ПКУ. Тобто коефіцієнт застосовується 
виключно до суми перевищення. 
4) Суми неоподатковуваної ПДФО нецільової благодійної допомоги.  
Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у 
тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними 
особами на користь платника податку протягом звітного року сукупно у розмірі, що не 
перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, 
встановленого на 1 січня такого року (у 2017 році розмір такого доходу становить 2240 
грн). 
 5) Ставки єдиного податку для І та ІІ групи:  
 для платників І групи - 160 грн, 
 для платників ІІ групи – 640 грн. 
6) ставки податку на нерухоме майно;  
7) транспортний податок;  
8) збір за паркування; 
9) судовий збір;  



10) плата за адмінпослуги та держмито; 
11)  адміністративний збір та плата за надання відомостей з ЄДР; 
12) плата за відомості з Державного земельного кадастру. 

 

2) Прожитковий мінімум визначатимуть за новою методикою 
 

Оновлено Методику визначення прожиткового мінімуму. Вона встановлює єдиний 
порядок розрахунку прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць на одну особу та 
для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення в 
Україні. 
 
Наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку та Держстату від 03.02.2017 р. 
№178/147/31 затверджено нову Методику визначення прожиткового мінімуму, яка 
набрала чинності 21 квітня 2017 р.  
Відповідно втратили чинність наказ Мінпраці, Мінекономіки, Держкомстату від 
17.05.2000 р. №109/95/157 "Про затвердження Методики визначення прожиткового 
мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і 
демографічних груп населення" та накази, які вносили зміни до цієї Методики. 
Методика встановлює єдиний порядок розрахунку прожиткового мінімуму з 
розрахунку на місяць на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних 
і демографічних груп населення в Україні. 
Уточнено, що до основних соціальних і демографічних груп населення належать: 
 діти віком до 6 років (0-5 років включно); 
 діти віком від 6 до 18 років (6-17 років включно); 
 працездатні особи (18-59 років включно); 
 особи, які втратили працездатність (60 років і старші). 
Прожитковий мінімум на одну особу та для осіб, які належать до основних соціальних 
і демографічних груп населення, складатиметься з таких вартісних величин: 
 набору продуктів харчування, достатнього для забезпечення нормального 
функціонування організму людини, збереження його здоров’я; 
 мінімального набору непродовольчих товарів, необхідного для задоволення 
основних соціальних і культурних потреб особи; 
 мінімального набору послуг, необхідного для задоволення основних соціальних і 
культурних потреб особи. 
Такі набори продуктів та послуг визначені постановою КМУ від 11.10.2016 р. № 
780. Там, наприклад, йдеться про норму у 73 кг картоплі, 182,5 яйця, 900 грам манної 
крупи і 0,4 "перукарські послуги" для дитини віком до 6 років НА РІК.  
 

 
 

3) Оновлено реєстр рахунків для сплати ЄСВ 
 
У зв'язку з реорганізацією територіальних органів ДФС змінено деякі рахунки для 
сплати єдиного соцвнеску! Які саме і у яких районах, — не відомо, доводиться 
шукати і звіряти самостійно. 
14 квітня ДФСУ на своєму сайті повідомила, що у зв'язку з реорганізацією 
територіальних органів ДФС  змінено деякі рахунки для сплати єдиного соцвнеску! 
Цю реорганізацію проведено відповідно до постанови від 29.03.2017 р. №237. Перелік 
відповідних територіальних органів ДФС затверджено у додатку 2  до цієї Постанови, а 
Міжрегіональних головних управлінь ДФС - у додатку 3.  
ДФС повідомляє: перелік рахунків для сплати ЄСВ розміщено у розділі «Бюджетні 
рахунки» на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФСУ в мережі Інтернет у розрізі 
територіальних органів ДФС та категорії платників: 24 області, м. Київ та офіс великих 
платників податків ДФС. 
На жаль, податківці навели лише посилання на відповідні сторінки із реквізитами, без 
зазначення, що саме змінилось. 



 Вінницька область 
 Волинська область 
 Дніпропетровська область 
 Донецька область 
 Житомирська область 
 Закарпатська область 
 Запорізька область 
 Івано-Франківська область 
 Київська область 
 Кіровоградська область 
 Луганська область 
 Львівська область 
 Миколаївська область 
 Одеська область 
 Полтавська область 
 Рівненська область 
 Сумська область 
 Тернопільська область 
 Харківська область 
 Херсонська область 
 Хмельницька область 
 Черкаська область 
 Чернівецька область 
 Чернігівська область 
 м. Київ 
 Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби 
По докладну інформацію щодо рахунків для сплати ЄСВ рекомендуємо звертатися до 
відповідних територіальних підрозділів ДФС. 

***** 
Заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів 

 у разі сплати ЄСВ 
При сплаті ЄСВ поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється 
таким чином: 

*  ;101  ; код за ЄДРПОУ  ; сплата єдиного внеску ;   ;   ; 

1  2  3  4  5  6  7  

 
1 – службовий код ("*"); 
2 – код виду сплати ("101" – Сплата суми єдиного внеску); 
3 – код за ЄДРПОУ  платника, який здійснює сплату; 
4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу; 
5 – не заповнюється; 
6 – не заповнюється; 
7 – не заповнюється. 
Символи рахунків для зарахування ЄСВ в органах ДФС>> http://sfs.gov.ua/dovidniki--
reestri--perelik/reestri/183771.html  
 

http://vin.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://vl.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://dp.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://dn.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://zt.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://zak.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://zp.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://if.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://kyivobl.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://kr.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://lg.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://lv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://mk.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://od.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://poltava.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://rv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://sumy.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://tr.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://kh.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://kherson.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://km.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://ck.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://cv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://ch.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://kyiv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://officevp.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/183771.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/183771.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/183771.html


 

 

4) Оподаткування дивідендів за ставкою 9% 
    
15 квітня набрав чинності Закон, яким виправлено технічну помилку щодо дати 
набрання чинності норми про оподаткування доходів у вигляді дивідендів за ставкою 
9% 
 
Нагадаємо, що Законом №1797 передбачено  три ставки ПДФО — 5%, 18% та 9%.  
За ставкою 9% повинні були оподатковуватися доходи у вигляді дивідендів за акціями 
та корпоративними правами, нарахованих нерезидентами, ІСІ та суб’єктами 
господарювання, які не є платниками податку на прибуток (оновлений пп. 167.5.4 ПКУ). 
Але через технічну помилку, яка виникли під час прийняття Закону №1797-VIII, ця 
норма не набрала чинності. Нагадаємо, що абз. 2 п. 1 розд. ІІ Закону № 1797 
встановлено, що датою набрання чинності для застосування пп. 167.5.4 ПКУ є дата 
набрання чинності Законом про фінансову поліцію. Але цього Закону ще не прийнято. Є 
тільки зареєстрований законопроект. Саме тому з початку року й діяли старі ставки 
ПДФО для оподаткування дивідендів. 
Усуває цю суперечність Закон від 23.03.2017 р. № 1989-VIII. Ним в абзаці третьому 
пункту 1 розділу II  Закону №1797 слова та цифри "підпункту 3 пункту 76" виключено. 
Тобто виключено прив'язку дати набрання чинності ставки ПДФО 9% до прийняття 
Закону про фінансову поліцію. 
Закон №1989 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, 
та застосовується до податкових періодів починаючи з 1 січня 2017 року. Закон 
набрав чинності 15 квітня 2017 р. Отже, з цього часу дивіденди за акціями і 
корпоративними правами, нараховані після 01.01.2017 р. нерезидентами, ІСІ та 
"єдинниками", будуть оподатковуватися ПДФО за ставкою 9%. 
Оскільки ставка ПДФО для дивідендів у розмірі 9% за Законом №1989 має 
застосовуватися з 1 січня 2017 року, то юрособам-"єдинникам", які у І кварталі 2017 
року нарахували дивіденди своїм засновникам-фізособам та оподаткували їх 
ПДФО за ставкою 18%, після набрання чинності Закону №1989 треба перерахувати 
суму ПДФО з таких дивідендів вже за ставкою 9% та відобразити  в формі 
№1ДФ за І квартал 2017 року дивіденди за ставкою 9%. 
Ті самі юрособи-"єдинники", які подадуть або вже подали ф. №1ДФ за І квартал з 
дивідендами за ставкою 18%, повинні будуть подати звітну нову форму №1ДФ із 
відповідними виправленнями (рядок із дивидендами, оподаткованими за ставкою 18%, 
на видалення, рядок із дивідендами, оподаткованими за ставкою 9%, на додання). 
Якщо показати в формі №1ДФ за 1 квартал 2017 року  оподатковані дивіденди не за 
ставкою 9%,а за ставкою 18%, за якою було оподатковано дивіденди при їх виплаті, і не 
внести виправлення до закінчення граничного строку подання цього звіту, то потрібно 
буде подавати уточнюючу форму №1 ДФ для відображення правильної інформації. А 
це вже тягне за собою штраф у розмірі 510 грн за кожне таке виправлення. Це 
підтверджують й податківці. 
 



 

5) Інвойс як первинний документ 
 
Зміни, внесені до визначення терміну «первинний документ» в Законі про бухоблік, 
вимагали роз’яснень від контролюючих органів щодо їх практичного застосування. 
То чи став рахунок (інвойс) заміною актів та накладних? 
 
З роз’яснення, наведеного у «Віснику», можна зробити висновок, що так. Зокрема, 
податківці зазначають, що рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для 
відображення в бухобліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) 
без складання акта приймання-передачі за умови його оплати, що підтверджується 
відповідними платіжними документами.   
Таке саме роз’яснення надають і фахівці Мінфіну у листі від 16.02.2017 р. №31-11410-
06-5/4339. При цьому вони зазначають, що документами, що підтверджують оплату, 
можуть бути платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова 
квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера 
тощо. 
Тож такі звичні первинні документи, як акт приймання-передачі робіт/послуг та 
видаткові накладні вже можна і не складати? Одного рахунку (інвойсу) достатньо? І до 
чого тут оплата за таким рахунком (інвойсом)? Адже відвантаження товарів, надання 
послуг, виконання робіт та їх оплата можуть відбуватися у абсолютно різні дати (звітні 
облікові періоди)!  
З листа ДФС у м. Києві від 31.03.2017 р. №6964/10/26-15-14-05-04-22 стає зрозуміло, 
що не все так просто. Тож, поки ДФСУ та Мінфін не встановлять загальний та 
зрозумілий алгоритм використання рахунку (інвойсу) для ведення бухгалтерського та 
податкового обліку, від старих правил не варто відмовлятися. Принаймні, для 
запобігання зайвих суперечок при податкових перевірках.  
У цьому листі київські податківці зазначають, що, справді, при виконанні 
вищезазначених умов щодо рахунку-фактури немає потреби у складанні акта 
приймання-передачі (і, як ми розуміємо, й інших  первинних документах) з метою 
відображення в бухбліку господарської операції. 
Але щодо оподаткування імпортного товару, то податківці зауважують, що рахунок-
фактура (інвойс) входить до переліку документів, що підтверджують митну вартість 
товарів згідно з част. 2 ст. 53 МКУ. Проте інвойс фактично є документом, згідно з яким 
провадиться оплата за товар. Однак рахунки-фактури не фіксують господарську 
операцію, розпорядження або дозвіл на її проведення, а мають тільки інформаційний 
характер. 
У зв’язку з прийняттям змін до Закону про бухоблік інвойс можна вважати первинним 
документом. Але якщо врахувати той факт, що йдеться про імпорт товару (сам процес 
розмитнення), то, якщо мати лише інвойс, частина інформації  буде недоступною. 
Наприклад, не буде дати надходження товару, адже дата інвойсу здебільшого 
випереджає термін вантажної митної декларації (далі - ВМД), внаслідок чого невідомо, 
який саме курс валют НБУ застосовувати, що унеможливить визначення фактичної 
вартості товару, а також розміру митних платежів та ПДВ. Виходячи з цього, для 
оприбуткування імпортного товару недостатньо лише одного інвойсу. 
Водночас у листі Мінфіну від 23.01.2013 р. №31-08410-07-16/2073 зазначено, що митна 
декларація є первинним документом. Крім того, ВМД зараховується до первинних 
документів, на яких базується бухгалтерський облік зовнішньоекономічних операцій. 
Отже, для оприбуткування імпортованого товару слід застосовувати інформацію, 
наведену у ВМД. 
 

 



 

6) Внесено зміни до декларацій платників єдиного податку 
 
Істотних змін декларації не зазнали. Їх просто приводять у відповідність до чинного 
законодавства, зокрема, змінюючи ставки податку з 2% і 4% на 3% і 5% 
 
Нагадаємо, що ще на початку 2016 року Законом №909 для платників 3-ї та 4-ї групи 
ЄП було збільшено ставки єдиного податку. Зокрема, з цього моменту для фізосіб та 
юросіб — платників єдиного податку 3-ї групи вони становлять 3% для платників ПДВ і 
5% для неплатників ПДВ (раніше — 2% і 4% відповідно). Але до цього часу в 
деклараціях платників єдиного податку було зазначено ставки податку, що 
застосовувалися ще у 2015 році.  
Нарешті Мінфін виправив цю неузгодженість з законодавством і  наказом від 17.03.2017 
р. №369 затвердив  такі зміни до: 
  
1) Декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця 
Враховуючи зміни ставок податків з 2% і 4% на 3% і 5%, у новій редакції викладено 
рядки 05, 06 розділу IV та рядки 10, 11 розділу V декларації. 
Рядок 15 розділу VI доповнено цифрою "6". 
У виносці 1 уточнено, що серію та номер паспорта зазначають фізособи, які мають у 
паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером 
паспорта. 
Згідно з оновленою виноскою 6, Розділ VI декларації заповнює платник податку, який 
уточнює податкові зобов'язання (не заповнює платник податку, що подає декларацію 
"Довідково"). Для уточнення звітних періодів, що передували періоду запровадження 
нової форми декларації, у рядку 15 зазначається сума єдиного податку, яка підлягала 
перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому 
виявлена помилка (рядок 29 податкової декларації, затвердженої наказом Мінфіну 
№1688). 
  
2) Декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) 
У графах 3, 4 розділів II "Дохід, що підлягає оподаткуванню" та III " Розрахунок 
податкових зобов’язань з єдиного податку" декларації також змінено ставки податків — 
2% на 3% та 3% на 5%. 
У графі 1 рядка 17 розділу IV цифри та слово "129.1.2 пункту 129.1" замінили цифрами 
та словами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4". 
  
3) Декларації платника єдиного податку четвертої групи 
У новій редакції викладено виноску 8, яка стосується  заповнення рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
та 2 декларації. Так, уточнено, що ці рядки заповнюються одним рядком щодо всіх 
земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. За 
потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого 
самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено. 
У виносці 10 уточнено, що  сума пені (рядок 10) нараховується платником самостійно 
відповідно до пп. 129.1.3 та абзацу другого п. 129.4 ПКУ. 
Окрім того, у назвах граф 4, 6 додатка до декларації літери "(мм.рррр)" замінено 
літерами (дд.мм.рррр)". 
  
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в 
«Офіційному віснику України» №36 (05.05.2017 р.). 



 

 
 

7) Алкогольно-тютюнова звітність: надано можливість подавати 
уточнювальні звіти! 

 
Мінфін нарешті вніс зміни до наказу № 49, якими скасував форми звітів № 1-РА та № 
1-РТ та надав можливість подавати уточнювальні звіти 
 
Нагадуємо, що завдяки Закону № 1791 з 01.01.2017 р. алкогольно-тютюнову звітність 
подають лише суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або 
оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та 
здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції. Тобто роздрібні 
торговці з 2017 року вже не мають обов’язку подавати цю звітність – ані щодо алкоголю, 
ані щодо тютюнової продукції. 
Проте до самого Наказу № 49, яким були затверджені форми цих звітів, внесено зміни 
щойно тепер — Наказом Мінфіну від 10.11.2016 р. №943. Зокрема: 
- вилучено форми звітів № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних 
напоїв у роздрібній мережі» та № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації 
тютюнових виробів у роздрібній мережі» та порядки їх заповнення; 
- надано можливість подавати уточнювальні звіти до органів ДФС за основним 
місцем обліку на заміну вже поданим — до 10 числа місяця, що настає за звітним; 
- у формі звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у 
оптовій мережі» змінено одиницю виміру, у яких подається звіт, з тисяч декалітрів на 
декалітри; 
- у новій редакції викладено  рядки за кодами продукції 34, 37, 43, 46. Таким чином, 
виключено необхідність заповнення у формах великої кількості кодів виноробної 
продукції (класифікація підкатегорій).  
Наказ набере чинності 7 травня 2017 року. 
 

    
 

8) Порядок зазначення в податковій накладній коду послуги згідно з 
ДКПП 

 
ДФС на прикладі показала порядок зазначення в податковій накладній коду послуги 
згідно з Державним класифікатором продукції та послуг 
 
ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що з 01.01.2017 р. при складанні податкової 
накладної запроваджено заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, а для послуг – коду 
послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП). 
Зміни щодо складання податкових накладних застосовуються до податкових 
накладних, дата складання яких припадає на період з 01.01.2017 р. Проте оскільки 
чинна на той час форма податкової накладної не містила окремого поля для 
відображення коду послуги згідно з ДКПП,  код послуги тимчасово не зазначався. При 
цьому відсутність коду послуги згідно з ДКПП у податковій накладній, дата складання 
якої припадала на період з 01.01.2017 р. до дати набрання чинності відповідних змін до 
форми податкової накладної, не вважалася помилкою, допущеною при складанні такої 
податкової накладної, та не могла бути єдиною підставою для невизнання податкового 
кредиту за такою податковою накладною. 
Відповідні роз’яснення були надані у листах ДФС від 20.01.2017 р. № 1312/7/99-99-15-
03-02-17 та від 20.02.2017 р. № 4102/7/99-99-15-03-02-17. 
Податківці зауважують, що з 1 березня 2017 року є чинною нова форма податкової 
накладної. Згідно з пп. 2 п. 16 Порядку №1307 у разі постачання послуги заповнюється 
гр. 3.3 «код послуги згідно з ДКПП» податкової накладної. 



Відповідно до абзацу 11 п. 201.10 ПКУ  помилки  в реквізитах, визначених  п. 201.1 ПКУ 
(крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають  ідентифікувати  здійснену 
операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових 
зобов’язань, не можуть бути причиною  неприйняття  податкових  накладних у 
електронному вигляді. 
Платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених 
на митну територію України, 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 роз'ясненні податківці також розглянули ситуацію: підприємство надає послуги з 
будівництва, ремонту та обстеження будь–яких берегових та портових споруд, 
дамб, шлюзів та інших гідротехнічних споруд та дна водойм. 
Згідно з базами даних ДФС України підприємство має код  діяльності за КВЕД 42.91 
«Будiвництво водних споруд». Відповідно до загальних положень Державного 
класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, цей документ узгоджено з 
класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) та Українською класифікацією 
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). 
В секції F «Об'єкти будівельні та будівельні роботи» за кодом «42.91» передбачено 
код «Споруди об'єктів водогосподарства та будування цих споруд». 
  
Враховуючи це, на думку ДФСУ, підприємство при наданні послуг з  будівництва, 
ремонту та обстеження будь–яких берегових та портових споруд, дамб, шлюзів 
та інших гідротехнічних споруд та дна водойм має зазначати в податковій 
накладній код послуги, який відповідає коду виду діяльності підприємства. 
  
Водночас ДФС нагадує: допущення продавцем товарів/послуг помилок під час 
зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, виявлених контролюючим 
органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, призведе до 
накладення на платника податку — продавця штрафу в розмірі 170 грн та зобов’язання 
виправити такі помилки. 
Невиконання ППР з попередженням про необхідність виправлення платником податків 
— продавцем помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його 
отримання, — тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу в 
розмірах від 10 до 100% суми ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній залежно від 
кількості календарних днів невиправлення помилки. 
Разом з цим, 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 ДКПП. 
 



 

9) Амортизація основних засобів в реаліях 2017 року 
 
Які зміни відбулися у нарахуванні податкової амортизації у 2017 році? На які види ОЗ 
поширюються правила нарахування прискореної податкової амортизації та що вона 
означає? Про це, а також про правила нарахування амортизації в бухобліку 
поговоримо у статті 
 
Правила нарахування амортизації в бухгалтерському обліку 
За п. 1 П(С)БО 7 амортизація — систематичний розподіл вартості, яка амортизується, 
необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Тож 
сума нарахованої амортизації залежить від методу нарахування амортизації, вартості, 
яка підлягає амортизації, та строку корисного використання основного засобу. 
  
Строк корисного використання та вплив його на нарахування амортизації 
Для бухобліку визначення строку корисного використання має велике значення, 
оскільки протягом цього строку здійснюється нарахування амортизації об’єкту ОЗ. 
Призупиняється таке нарахування тільки на період реконструкції, модернізації, 
добудови, дообладнання та консервації об’єкту ОЗ. 
Строк корисного використання — це очікуваний період часу, протягом якого необоротні 
активи будуть використовуватися підприємством/установою або з їх використанням 
буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством/установою обсяг продукції 
(робіт, послуг) (п. 4 П(С)БО 7). 
Первинним документом, за яким ОЗ вводять в експлуатацію, є Акт приймання-передачі 
(внутрішнього переміщення) основних засобів (п. 10 Методрекомендацій № 561). На 
комісію, яка складає та оформлює такий акт, покладається і визначення строку 
корисного використання об'єкта ОЗ. 
Чим має користуватися така комісія при визначенні цього строку?  
Згідно з п. 24 П(С)БО 7 при визначенні строку корисного використання 
(експлуатації) слід ураховувати: 
 очікуване використання об'єкта підприємством/установою з урахуванням його 
потужності або продуктивності; 
 фізичний та моральний знос, що передбачається; 
 правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта й інші чинники. 
Крім того, строк корисного використання об'єкта ОЗ переглядається в разі зміни 
очікуваних економічних вигід від його використання (п. 25 П(С)БО 7). Але чи є ця норма 
імперативною, тобто обов’язковою для виконання? І коли її слід виконувати (що 
вважати за «зміну очікуваних економічних вигід», чи є поріг суттєвості в цьому випадку? 
Наразі чітких пояснень з цього приводу від Мінфіну немає (навіть в 
Методрекомендаціях №561). 
Податківці залишають це (щоправда, в податковому обліку) на розсуд самого платника 
податку на прибуток: «строки корисного використання основних засобів 
встановлюються платником самостійно, але амортизація нараховується з 
урахуванням мінімального допустимого строку, встановленого ПКУ». 
Тобто при введенні в експлуатацію кожного об’єкта основних засобів підприємство має 
самостійно визначати строк його корисного використання. 
За п. 26 П(С)БО 7 нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням 
мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених 
податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого методу). Але 
кожен платник податку на прибуток сам вирішує для себе, буде він дотримуватися 
цього правила чи ні. 
  
Ліквідаційна вартість об’єкта ОЗ 
За п. 4 П(С)БО 7, ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку 
підприємство/установа очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів 
після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за мінусом витрат, 
пов'язаних із продажем (ліквідацією). 



Ліквідаційну вартість для цілей бухобліку підприємство визначає самостійно і здійснює 
це при введенні об’єкта ОЗ в експлуатацію (хоча немає заборони переглядати цей 
показник протягом експлуатації). 
Це важливий показник, оскільки він безпосередньо впливає на вартість об’єкту ОЗ, яка 
амортизуватиметься. Адже вартість об’єкту ОЗ, яка амортизується, - це різниця між 
первісною вартістю (яка визначається за п. 8 П(С)БО 7) та ліквідаційною вартістю. 
Але методики, встановленої Мінфіном, для визначення цього показника наразі не 
немає. Тому на практиці і розмір ліквідаційної вартості встановлюється на розсуд 
самого підприємства (у особі зазначеної вище комісії), і він може бути різним для 
кожного об’єкту ОЗ. Ліквідаційна вартість не амортизується (саме тому часто 
підприємства встановлюють її на рівні нуля), але при вибутті об’єкту ОЗ ця вартість 
потрапляє до витрат періоду такого вибуття (про що далі). 
  
Методи нарахування амортизації ОЗ 
Усі методи для нарахування ОЗ в бухобліку встановлено п. 26 П(С)БО 7. Оскільки 
строків експлуатації для різних видів ОЗ в бухобліку не встановлено. 
За п. 28 П(С)БО 7 метод амортизації обирається підприємством самостійно з 
урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від його використання. 
Метод амортизації об'єкта основних засобів може бути переглянуто. Це відбувається, 
коли підприємство вирішує змінити очікуваний спосіб отримання економічних вигід від 
його використання. 
Нарахування  амортизації  за  новим   методом починається з місяця,  наступного за 
місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації (п. 28 П(С)БО 7). 
  
Порядок нарахування амортизації ОЗ 
Нарахування амортизації проводиться щомісячно. 
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт 
основних засобів став придатним для корисного використання. Але при застосуванні 
виробничого методу нарахування амортизації починається з дати, наступної за датою, 
на яку об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. 
Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем 
вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, 
добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації при застосуванні 
виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття 
об'єкта основних засобів. 
  
Податкові різниці щодо амортизації ОЗ 
Сам порядок проведення коригування фінрезультату на податкову різницю з 
амортизації ОЗ залишився без змін. Так, як і раніше за п. 138.1 ПКУ фінансовий 
результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації ОЗ 
відповідно до П(С)БО або МСФЗ, а зменшується на суму розрахованої амортизації ОЗ 
відповідно до п. 138.3 ПКУ. 
І за пп. 138.3.1 ПКУ розрахунок амортизації ОЗ здійснюється відповідно до П(С)БО або 
МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 та 138.3.2 — 138.3.4 ПКУ. 
При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені в 
бухобліку, крім "виробничого" методу. 
Зверніть увагу! Податкова амортизація ОЗ розраховується з вартості ОЗ без 
урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень 
бухобліку.  
  
Що ж змінилося в 2017 році? 
Згідно з оновленої нормою пп. 138.3.2 ПКУ з 2017 року терміни "невиробничі основні 
засоби", "невиробничі нематеріальні активи" означають відповідно основні засоби, 
нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності 
платника податку. 
В зв’язку з цим  пп. 138.1 — 138.2 ПКУ тепер,  зокрема, передбачають таке: 
Фінансовий результат до оподаткування збільшується: 



 на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів 
або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової 
звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта; 
 на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші 
поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних 
активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності". 
Фінансовий результат до оподаткування зменшується: 
 на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого 
об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних 
активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у 
тому числі віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі продажу 
такого об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не 
більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу. 
До 31.12.2016 року в ПКУ містився лише термін «невиробничі основні засоби» й 
означав він ОЗ, які не використовуються у госпдіяльності платника податку. Це 
давало можливість контролюючим органам говорити, що, наприклад, ОЗ, які 
перебували на консервації, поліпшенні, капітальному ремонті, не експлуатуються у 
госпдіяльності, а отже, є невиробничими (див. листи ДФС від 02.06.2015 р. 
№11385/6/99-99-19-02-02-15, від 05.11.2015 р. №23598/6/99-99-19-02-02-15). Але з 
01.01.2017 р.  обраний підприємством напрямок використання ОЗ (а не те, чи 
експлуатуються вони весь час, чи ні) є вирішальним для віднесення ОЗ до 
невиробничих та він буде визначатися самим платником податку.  
Втім, оскільки нарахування амортизації в податковому обліку здійснюється за 
правилами бухобліку, то слід пам’ятати про зазначене вище правило: нарахування 
амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем переведення 
об'єкта основних засобів на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, 
консервацію. 
За оновленою редакцією пп. 138.3.2 ПКУ, з 01.01.2017 р. не підлягають амортизації та 
проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування активи, що не підлягають 
амортизації відповідно до П(С)БО або МСФЗ, а також: 
• вартість гудвілу; 
• витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих ОЗ, невиробничих 
нематеріальних активів; 
• витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих 
ОЗ, невиробничих нематеріальних активів. 
Крім цього, слід пам’ятати про ще одну зміну, яку ми зазначимо окремо. 
  
Прискорена податкова амортизація для 4-ї групи ОЗ 
Згідно з новим п. 43 підр. 4 р. ХХ ПКУ платники податку на прибуток можуть 
застосовувати прискорену амортизацію для четвертої групи (машини й обладнання) 
ОЗ. 
Так, під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо ОЗ четвертої групи 
(машини й обладнання) можуть використовувати починаючи з 01.01.2017 
року мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює 2 роки, замість 5 
років, якщо: 
- витрати на придбання таких ОЗ понесені (нараховані) платником податків після 
01.01.2017 р.; 
- та якщо для таких ОЗ одночасно виконуються вимоги: 
 ОЗ не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території 
України; 
 ОЗ введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів 
починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року; 



 ОЗ використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або 
не надаються в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом 
діяльності яких є послуги з надання в оренду майна). 
У разі недотримання цих вимог до закінчення періоду нарахування амортизації з 
використанням 2-річного строку амортизації, починаючи з дати введення ОЗ в 
експлуатацію, платник податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт 
невикористання ОЗ у власній господарській діяльності або їх продаж, зобов’язаний: 
- збільшити фінрезультат до оподаткування на суму нарахованої амортизації ОЗ 
протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації 
відповідно до п. 43 підр. 4 р. ХХ ПКУ; 
- зменшити фінрезультат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких 
основних засобів відповідно до п. 138.3 ПКУ за відповідні податкові (звітні) періоди. 
Тобто перерахувавши податкову амортизацію ОЗ виходячи з мінімального строку 
експлуатації з 2 до 5 років для ОЗ із групи 4. 
Ці та зазначені вище коригування за пп. 138.1 — 138.2 ПКУ вже враховані  у проекті 
нової декларації з податку на прибуток. 
 

 

10) Оренда обладнання у підприємця-"єдинника": податкові 
наслідки 

 
ДФС розглянула питання відображення в податковому обліку операцій з оренди 
обладнання та оплати орендної плати підприємцю-"єдиннику" 
 
Перше питання, яке й досі цікавить багатьох платників податку на прибуток - чи 
визнаватимуться в податковому обліку витрати в сумі такої орендної плати? Заспокоїмо 
тих, хто цього ще не знає: колишні обмеження для орендарів-"загальносистемників" 
вже не діють, і витрати визнаватимуться в загальному порядку. 
  
Податок на прибуток 
Податківці в листі від 31.03.2017 р. № 4487/М/99-99-15-02-02-14 нагадали, що 
відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, 
який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, 
визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО та МСФЗ на 
відповідні податкові різниці. Як відомо, коригувати на податкові різниці фінрезультат 
потрібно платникам податку на прибуток, у яких річний дохід перевищує 20 млн грн, а 
також якщо платник податку на прибуток прийняв самостійне рішення про таке 
коригування. 
Але розділом ІІІ ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до 
оподаткування на різниці по витратах за оренду обладнання. Немає коригувань і щодо 
операцій з придбання товарів, робіт, послуг у платників єдиного податку. 
Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при 
формуванні фінансового результату. Але як відображаються в бухгалтерському обліку 
такі види операцій, податківці не зазначили. Тож розглянемо цей момент. 
  
Відображення в обліку орендованого майна 
Орендоване майно в бухобліку підприємства-орендаря відображатиметься на 
позабалансовому субрахунку 01. Облік отриманих в оренду активів здійснюється за 
видами активів. Передачу майна в оренду від орендодавця орендарю слід оформити 
актом приймання-передачі. Наразі затвердженої форми такого акта немає, тому 
підприємство має право розробити свою форму. Оскільки орендовані основні засоби не 
є власністю підприємства та не перебувають на балансі підприємства-орендаря, то 
амортизація на них не нараховується. 
Орендна плата за користування об’єктом операційної оренди згідно з п. 9 П(С)БО 
14  в орендаря визнається витратами або на прямолінійній основі протягом 
строку оренди, або з урахуванням способу одержання економічних вигід, 



пов’язаних з використанням об’єкта операційної оренди. При цьому 
враховуються положення  П(С)БО 16. 
Тобто, якщо йдеться про оренду офісу, в якому розташована адміністрація 
підприємства, сума нарахованої (як правило, щомісячно) орендної плати належить до 
адміністративних витрат. А ось якщо йдеться про оренду виробничого обладнання, то 
така орендна плата належить до витрат на виробництво продукції і є складовою її 
собівартості. Таким чином, орендна плата відображається у складі відповідних витрат 
залежно від призначення об’єкта оренди: Д-т 91, 92, 93, 949  К-т 631 (685). 
Підставою для відображення в бухгалтерському обліку орендної плати, як правило, є 
підписаний акт приймання-передачі наданих послуг орендодавцем і орендарем. Прямої 
вимоги складати такий акт чинне законодавство не містить (обов’язок зі сплати 
орендної плати встановлюється договором оренди), саме тому наразі затвердженої 
форми акту немає. Але на практиці підприємства часто користуються правом складання 
такого акта, а отже, визнання витрат на підставі певного первинного документа (а не 
лише договору). 
Звісно, такий акт, якщо він вже складається, повинен мати всі обов’язкові реквізити, 
встановлені для первинних документів ст. 9 Закону про бухоблік. 
  
ПДВ 
Звісно, підприємець — платник ЄП може бути й платником ПДВ (якщо він належить до 
3-ї групи і обрав ставку ЄП 3%).  У такому випадку орендар, якщо він теж є платником 
ПДВ, матиме право на податковий кредит у зв’язку зі сплатою орендної плати. 
Далі ми розглянемо наступне запитання, відповідь на яке дали податківці в 
коментованому листі. 
  
Оподаткування виплати орендної плати підприємцю — платнику єдиного податку 
ІІІ групи 
Аналіз оподаткування такого доходу ДФСУ проводить трохи дивно. 
Ні, головна думка податківців про те, що слід поділити доходи на підприємницькі та не 
підприємницькі, абсолютно правильна. Але ось аргументація, яка при цьому 
наводиться, дивує. 
Щодо підприємницького доходу у коментованому листі податківці чомусь згадують 
про п. 177.8 ПКУ. У ньому зазначено, що під час нарахування ФОП доходу від 
здійснення нею підприємницької діяльності суб'єкти господарювання, які нараховують 
(виплачують) такий дохід, не утримують податку з доходів у джерела виплати, якщо 
фізособа-підприємець, яка отримує такий дохід, надала копію документа, що 
підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької 
діяльності. 
Податківці при цьому зробили висновок, який відповідає їх сталій позиції: якщо 
юридична особа укладала договір оренди обладнання з підприємцем — платником 
єдиного податку ІІІ групи, при цьому отримала відповідні документи, що підтверджують 
державну реєстрацію фізичної особи – підприємця відповідно до закону як СПД, то при 
виплаті доходу така юридична особа не зобов'язана утримувати ПДФО та військовий 
збір. 
Якщо ж ФОП, яка отримує дохід від юрособи, не надала копію документа, що 
підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької 
діяльності, то юридична особа при виплаті їй доходу зобов'язана утримати ПДФО та 
військовий збір. 
Але ж ст. 177 ПКУ стосується підприємців на загальній системі оподаткування – це 
очевидно з її назви! Тому норми п. 177.8 ПКУ аж ніяк не можуть застосовуватися щодо 
ФОП на єдиному податку. І ми вважаємо, що таке роз’яснення від ДФСУ є невірним.  
  
Якими ж нормами слід користуватися? 
Підпунктом 165.1.36 ПКУ, за яким дохід фізособи-підприємця, з якого сплачується 
єдиний податок згідно зі спрощеною системою оподаткування, відповідно до цього 
Кодексу звільнено від оподаткування ПДФО (а отже, і військовим збором). Тобто, для 
того щоб не утримувати з суми орендної плати ПДФО та ВЗ, підприємець може надати 



документ про те, що він є платником ЄП. Таким документом є витяг з Реєстру платників 
єдиного податку. Але оскільки прямо ПКУ не вимагає надання цього документа для 
платників ЄП, орендар і сам може отримати відповідну інформацію про орендодавця 
на сайті ДФСУ. 
Також не слід забувати про те, що на суму орендної плати, сплаченої ФОП, не 
нараховується ЄСВ. Незважаючи на відсутність прямої норми в Законі про ЄСВ, 
податківці неодноразово на цьому наголошували (наприклад, тут). 
  
Відображення в формі №1ДФ 
Нічого цього разу податківці не розповіли про долю такого доходу в формі 
№1ДФ (про звіт з ЄСВ не згадуємо, оскільки зрозуміло, що орендна плата, на яку не 
нараховується ЄСВ, в ньому не відображається, так само як і дані про укладання і 
закінчення дії договору оренди). 
Уже доволі давно податківці у роз’ясненнях доводять, що такі доходи, сплачені 
підприємцю, мають відображатися у формі №1ДФ за ознакою доходу «157», незалежно 
від того, чи зазначено вид діяльності, за яким отримано дохід, у документі, який надає 
такий підприємець на підтвердження свого статусу. Відповідне роз’яснення з цього 
приводу міститься у листі ДФСУ від 15.09.2016 р. №20119/6/99-95-42-02-16, і хоча воно 
теж стосується підприємців на загальній системі оподаткування, аналогічне 
роз’яснення надавала ДФС у м. Києві  вже стосовно підприємців на будь-якій системі 
оподаткування:  
«Якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію 
документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта 
підприємницької діяльності, податковий агент подає до державної фіскальної служби 
за місцем реєстрації податковий розрахунок за формою №1ДФ, де зазначає суму 
нарахованого і виплаченого доходу (п.п. 165.1.36 п. 165.1 ст. 165, ст. 177 та 178 ПКУ) 
з ознакою доходу "157", проте податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не 
утримує і не сплачує, оскільки відповідно до норм ПКУ фізична особа — підприємець 
здійснює оподаткування такого доходу самостійно». 
Отже, якщо ваш орендодавець – ФОП на ЄП надав витяг з Реєстру платників ЄП та/або 
відповідна інформація про нього міститься на сайті ДФСУ, ви відображаєте нараховану 
та виплачену йому орендну плату (у звітних періодах такого нарахування і виплати) з 
ознакою доходу «157». 
А от у листі від 21.09.2016 р. №20544/6/99-99-13-01-01-15 податківці вже зазначали про 
відповідальність за невідображення нарахованих та виплачених доходів на користь 
підприємців. Так, неподання податковим агентом в формі № 1 ДФ  інформації щодо 
доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, зокрема фізособи-
підприємця, є порушенням, і до такого податкового агента застосовуються штрафні 
санкції, передбачені п. 119.2 ПКУ (штраф у розмірі 510 грн, за повторне протягом року 
порушення — 1020 грн). 
 



 

11) Печатка — право, а не обов'язок: закон 
 
Закон щодо скасування обов'язковості використання печаток набере чинності 20 
липня 2017 року 
 
У середу, 19 квітня, в "Голосі України"  №71/2017 опубліковано Закон України від 
23.03.2017 р. № 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-
підприємцями".  
Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто 20.07.2017 
р. 
Законом передбачено, що суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй 
діяльності печатки, проте їх використання не є обов’язковим. 
Також уточнено, що відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого 
документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або 
органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом 
господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, 
вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено 
підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис 
фізособи-підприємця. 
Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не має права 
вимагати нотаріального засвідчення вірності документа у разі, якщо така вимога 
не встановлена законом. За таку вимогу або відмову у прийнятті документа у зв’язку з 
відсутністю на ньому печатки передбачено штраф від 50 до 100 н.м.д.г. (850–1700 грн). 
Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на 
документі не створює юридичних наслідків. 
Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюватиметься без одержання 
будь-яких документів дозвільного характеру. 
 

 

12) Під час продажу складних побутових товарів з 7 травня потрібен 
РРО 

 
Кабмін затвердив Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають 
гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування 
РРО 
 
Нагадаємо, що відповідна норма Закону про РРО щодо обов’язкового застосування 
РРО всіма суб’єктами господарювання при продажу технічно складних побутових 
товарів діє ще з 1 січня 2017 року.  
У п. 296.10 ПКУ  також внесено зміни про застосування РРО фізособами-"єдинниками". 
Так, РРО не буде застосовуватися платниками єдиного податку: 
• першої групи; 
• другої і третьої груп (фізособи-підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, 
обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі 
перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування 
РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування РРО 
розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням 
такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом 
дії свідоцтва платника єдиного податку. 
Тож "єдинники", які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, 
що підлягають гарантійному ремонту, повинні будуть застосовувати РРО в 
обов’язковому порядку незалежно від обсягу отриманого доходу від такого 
продажу.  



Але пам'ятайте, що суб'єкти господарювання мають застосовувати РРО, якщо оплата 
за відповідні товари проводиться у готівковій формі.  
Щодо переліку товарів, для продажу яких потрібні РРО, то Кабмін мав його 
затвердити до 31.03.2017 р. І він практично встиг. Адже уже  16 березня було відомо, 
що такий перелік затверджений. Щоправда, з умовою подальшого редагування, 
оскільки документ не був попередньо погоджений з Держрегуляторною службою. За 
тиждень ДРСУ повідомила, що їй вдалося майже вдвічі скоротити перелік груп товарів, 
щодо яких вимагатиметься застосування РРО. Але як саме в результаті змінився 
перелік, залишалося лише здогадуватись. 
І ось нарешті 6 квітня Кабмін опублікував текст постанови на своєму веб-сайті. 
  
При продажу яких складних побутових товарів буде потрібен РРО 
Отже, постановою КМУ від 16.03.2017 р. № 231 затверджено Перелік груп технічно 
складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або 
гарантійній заміні, в цілях застосування РРО. 
  
Перелік містить вісім груп товарів: 
1. «Вироби із чорних металів», 
2. «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої, їх частини», 
3. «Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або 
відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, 
їх частини та приладдя», 
4. «Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого 
складу, їх частини та обладнання», 
5. «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, 
вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя», 
6. «Годинники всіх видів та їх частини», 
7. «Музичні інструменти; їх частини та приладдя», 
8. «Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя». 
  
Загалом у групах понад 50 підгруп і всього понад 300 позицій товарів.   
Окрім того, постановою внесено зміни до Порядку гарантійного ремонту 
(обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, 
затвердженого постановою КМУ від 11.04.2002 р. № 506. З цього Порядку виключено 
додаток 1 "Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають 
гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні". 
Постанова №231 набере чинності 7 травня 2017 року. 
 

  

13) Внесення змін до ЄДР: змінено строки проведення 
держреєстрації та розмір плати 

 
Оприлюднено постанову КМУ, якою змінено розміри оплати та скорочені строки для 
проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань 
 
Постановою КМУ від 29.03.2017 р. № 217 встановлено такий розмір плати за 
проведення держреєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР, у скорочені строки: 
1) у подвійному розмірі адмінзбору за відповідну реєстрацію: 
 протягом 6 годин — за проведення держреєстрації змін до відомостей про 
юрособу (крім громадського формування), крім внесення змін до інформації про 
здійснення зв’язку з юридичною особою; змін до відомостей про прізвище, ім’я, по 
батькові або місцезнаходження фізичної особи — підприємця; 
 протягом 2 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із 



статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з 
юридичною особою; 
 протягом 7 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім 
внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; 
 протягом 10 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім 
внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; 
 протягом 20 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про політичну партію, творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як 
юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною 
особою; 
2) у п’ятикратному розмірі адмінзбору за відповідну реєстрацію: 
 протягом 2-х годин — за проведення державної реєстрації змін до відомостей 
про юридичну особу (крім громадського формування), крім внесення змін до інформації 
про здійснення зв’язку з юридичною особою; змін до відомостей про прізвище, ім’я, по 
батькові або місцезнаходження фізичної особи — підприємця; 
 протягом 24-х годин — за проведення державної реєстрації змін до відомостей 
про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом 
юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною 
особою; 
 протягом 5 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім 
внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; 
 протягом 7 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім 
внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; 
 протягом 15 робочих днів — за проведення державної реєстрації змін до 
відомостей про творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім 
внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою; 
3) у десятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію — за 
проведення протягом 15 робочих днів державної реєстрації змін до відомостей про 
політичну партію як юридичну особу. 
Плата за проведення держреєстрації у скорочені строки справляється у відповідному 
розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 
січня календарного року, в якому проводиться державна реєстрація (у 2017 році - 1600 
грн), та округлюється до найближчих 10 грн. 
 
 



 

14) Кабмін визначив порядок проведення перевірок інспекторами з 
праці 

 
26 квітня на засіданні Уряду прийнято постанову КМУ „Деякі питання реалізації 
статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні” 
 
 Постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295  затверджено два порядки -   здійснення 
державного контролю за додержанням законодавства про працю та  здійснення 
державного нагляду за додержанням законодавства про працю. Розглянемо їх 
докладніше. 
  

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про 
працю 

Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та 
відокремлені підрозділи, які не є юрособами) та фізособами, які використовують 
найману працю. 
  
Хто та як контролюватиме дотримання трудового законодавства? 
Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюватиметься у 
формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних 
інспектувань інспекторами праці: 
 Держпраці та її територіальних органів; 
 виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, 
міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі 
оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових 
відносин) (далі — виконавчі органи рад). 
  
Як проводитимуться інспекційні відвідування? 
Інспекційні відвідування будуть проводитися: 
1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю; 
2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення 
трудових відносин; 
3)  за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з 
питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами 
аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до 
яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4—7 
цього пункту; 
4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення 
законодавства про працю; 
5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про 
виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення 
законодавства про працю; 
6) за інформацією: 
- Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати 
заробітної плати; 
- ДФС та її територіальних органів про: 
 невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва 
(виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом 
економічної діяльності; 
 факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення 
контрольних повноважень; 
 факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, 
встановленому законом; 



 роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує 
мінімальний страховий внесок за кожного працівника; 
- Пенсійного фонду та його територіальних органів про: 
 роботодавців, які нараховують заробітну плату менше від мінімальної; 
 роботодавців, у яких стосовно працівників немає повідомлення про прийняття на 
роботу; 
 роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на 
умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20% і більше; 
 працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими 
договорами в одного роботодавця більше року; 
 роботодавців, у яких стосовно працівників немає нарахувань зарплати у звітному 
місяці (відпустка без збереження зарплати без дотримання вимог КЗпП та Закону 
України “Про відпустки”); 
 роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати 
або сума підвищення заробітної плати становить менше від суми нарахованої 
індексації; 
 роботодавців, у яких 30% і більше працівників працюють на умовах цивільно-
правових договорів; 
 роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця 
відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників; 
7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є 
членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за 
додержанням законодавства про працю. 
Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці має повідомити об’єкту 
відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що 
таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню. Під час 
проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити службове 
посвідчення. 
Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може 
перевищувати 10 робочих днів для суб’єктів мікропідприємництва та 2-х робочих днів — 
малого підприємництва. 
  
Інспектори праці за наявності службового посвідчення, безперешкодно, без 
попереднього повідомлення мають право: 
1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених 
трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього 
Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства 
про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних 
приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця; 
2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких 
передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які 
є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх 
відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх 
копії або витяги; 
3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта 
відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із 
зазначених питань усні та/або письмові пояснення; 
4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці 
інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів; 
5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з 
працівниками щодо предмета інспекційного відвідування; 
6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених 
трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки; 
7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення 
інспекційного відвідування, невиїзного інспектування. 



Вимога інспектора праці про надання для ознайомлення документів та/або їх копій чи 
витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, 
винесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання. 
  
Своєю чергою, об’єкт відвідування має право не допустити до проведення 
інспекційного відвідування у разі: 
 відсутності службового посвідчення; 
 якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про 
форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, 
перелік питань, що підлягають інспектуванню; 
 якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує вищезазначені 
строки. 
  
За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються 
акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю — припис про їх усунення. 
Припис або вимога можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до 
керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці, а у 
разі незгоди з їхнім рішенням - до керівника або заступника керівника 
Держпраці. Скарга розглядатиметься у 30-денний строк з дати її надходження. 
  

Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про 
працю 

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



 

15) Мінфін підкоригував порядок формування плану-графіка 
документальних планових перевірок 

 
Міністерство фінансів внесло зміни до Порядку формування плану-графіка 
проведення документальних планових перевірок платників податків 
 
Зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових 
перевірок платників податків затверджено наказом Мінфіну від 27.02.2017 р. №294. 
Нагадаємо, що Порядок розроблений з метою забезпечення єдиного підходу до 
формування щоквартального плану-графіка проведення документальних планових 
перевірок платників податків. 
  
Загальні положення 
У Порядку тепер прописано, що річний план-графік складається, починаючи з 2018 
року. 
План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть 
проводитися такі документальні планові перевірки. 
Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування 
територіальними органами ДФС. 
Окрім того, зазначено, що проекти річних планів-графіків складаються 
територіальними органами ДФС не пізніше 1 грудня року, що передує року, в 
якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. При цьому річні 
плани-графіки не потребують узгодження з органами державного фінансового 
контролю. 
  
Порядок відбору до плану-графіка платників податків-юросіб, фінустанов, 
постійних представництв та представництв нерезидентів 
При формуванні річного плану-графіка на наступний рік враховуватимуться показники 
за результатами діяльності платника податків за 9 місяців поточного року. Якщо 
податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є 
календарний рік, то при плануванні враховуватимуться показники за попередній рік. 
При включенні підприємств до плану-графіка (коригування плану-графіка) 
територіальним органам ДФС необхідно буде встановити наявність структурних 
підрозділів, дочірніх підприємств, що входять до інфраструктури платників податків — 
головних підприємств, та направити їх переліки не пізніше 15 числа останнього місяця 
поточного кварталу,  а для річного плану-графіка — до 25 листопада року, що 
передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові 
перевірки, до відповідних територіальних органів ДФС, на обліку в яких знаходяться 
вказані підрозділи, для організації контрольно-перевірочних заходів, у тому числі 
шляхом включення їх до плану-графіка (коригування плану-графіка) у періоди, на які 
заплановані перевірки головних підприємств. 
  
Наказ набрав чинності 14.04.2017 р. 

 

 


