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№25-26 від 05 серпня 2015 

Новини податкового законодавства  
(30 червня – 31 липня 2015) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Закон України від 01.07.2015 №569-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій» 

23 липня 2015р Закон був опублікований в "Голосі України" №131 і, відповідно 23 липня, набув чинності. Законом 

дозволено не застосовувати РРО платникам єдиного податку: 

 першої групи; 

 другої і третьої груп (ФОП) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного 

року не перевищує 1 млн грн. У разі перевищення застосування РРО є обов’язковим. Застосування реєстратора 
розрахункових операцій розпочинається з 1-го числа 1-го місяця кварталу, наступного за виникненням такого 

перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного 
податку. 

Згідно внесених змін звільняються від санкцій за порушення вимог Закону про РРО: 

 до 1 липня 2015 року – госпсуб’єкти: 

 при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових 
ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; 

 при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції). 

При цьому, санкції у період з 1 липня 2015 року до 1 січня 2016 року не застосовуються до суб’єктів 
господарювання, які до 1 серпня 2015 року уклали договори на постачання реєстраторів розрахункових операцій, 

включених до Держреєстру РРО, і ввели в експлуатацію такі реєстратори до 1 січня 2016 року; 
 до 1 січня 2016 року – госпсуб’єкти при виконанні операцій: 

 купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються не в касах уповноважених банків, 

 комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її 
переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2015 №651 «Про затвердження змін до бюджетної 

класифікації» 

Міністерство фінансів активно працює над покращенням бізнес-клімату в Україні, в тому числі – над спрощенням 

адміністрування податків для платників податків та забезпечення дружньої для бізнесу податкової системи. Черговим 
кроком на шляху забезпечення спрощення системи оподаткування є об’єднання кодів бюджетної класифікації з податку 

на прибуток підприємств. 

Згідно з даним наказом облік податку на прибуток та авансового внеску з цього податку буде здійснюватися за 
одним кодом бюджетної класифікації. 

Цей крок дозволить автоматично об’єднати всі переплати з податку на прибуток в особових картках платників 
податків, та враховувати їх під час сплати поточних зобов’язань з цього податку. В свою чергу, це дозволить уникнути 

виведення оборотних коштів платників та випадків надмірної сплати податку до бюджету. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Діюче законодавство 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/569-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/569-19
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=422209
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=422209
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Лист Державної фіскальної служби України «Щодо системи електронного адміністрування податку на 

додану вартість» від 14.07.2015 №25450/7/99-99-19-03-01-17 

В даному листі податківці ще раз нагадали, якщо реєстраційна сума згідно із п. 2001.3 ПКУ є меншою, ніж сума ПДВ, 

зазначена в податковій накладній або розрахунку коригування, у реєстрації вказаних податкової накладної чи 
розрахунку коригування буде відмовлено. 

У такому випадку (у тому числі — якщо реєстраційна сума має від'ємне значення) для реєстрації податкової 
накладної чи розрахунку коригування в ЄРПН платнику ПДВ потрібно збільшити свою реєстраційну суму. 

Також податківці нагадують, що реєстраційну суму платників податку автоматично збільшено: 

 01.07.2015 р. на суму «овердрафту»: середньомісячний розмір податку, що задекларований і погашений 
платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців; 

 08.07.2015 р. на суму надміру зарахованих ними до бюджету коштів, сформованих станом на 1 липня 2015 року. 

В листі зазначено ще раз, що з 01.07.2015 р. за порушення 15-денного строку реєстрації в ЄРПН податкових 
накладних і розрахунків коригування на строк від 1 до 15 календарних днів застосовується штраф у розмірі 10% від 

суми ПДВ, зазначеної в таких документах. 
 
 
 
 
 
 

  

Наказ Мінфіну від 16.06.2015 №560 «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю 

(земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної чи комунальної власності)» 

На відміну від попередньої, нова форма має такі відмінності: 

 Вона розбита на три окремих розділи: «I. Розрахунок суми земельного податку», «II. Розрахунок суми орендної 

плати», «III. Розрахунок податкового зобов'язання». 

 Необхідно вказувати відомості про документи, які засвідчують/підтверджують право власності/користування; 

державну реєстрацію прав власності/користування (за наявності); кадастровий номер земельної ділянки (за наявності). 

 Пільги за земельним податком відображаються в розділі «I. Розрахунок суми земельного податку». 

Нова форма набирає чинності із дня офіційного опублікування наказу.  
Опублікування у Офіційному віснику України №58 (31.07.2015). 

 
 
 
 
 
 

  

Наказ Мінфіну від 19.06.2015 №578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного 

податку» 

Даним наказом затверджено три нові форми податкових декларацій платників єдиного податку: 

 форму податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця; 

 форму податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи); 

 форму податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи. 
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 18.06.2015 №12810/6/99-99-19-02-02-15 про особливості оподаткування поворотної 

фінансової допомога від засновника 

ДФСУ зазначила, що за операціями, по яким витрати для цілей оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 

року визначалися за датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і 
станом на 1 січня у платника податку була наявна кредиторська заборгованість за такими операціями, при розрахунку 

об'єкта оподаткування сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника 

податку після 1 січня 2015 року, зменшує фінансовий результат до оподаткування. 
Тобто, починаючи з 01.01.2015 проводиться зменшення фінансового результату до оподаткування на суму 

поверненої поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку до 01.01.2015 від осіб, які не є платниками 
податку на прибуток, та включеної до складу доходів при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток до 

цієї дати. 
 
 
 
 
 
 

  

Міністерство фінансів України, Наказ від 18.06.2015 №573 «Про затвердження субрахунків для обліку 

коштів у системі електронного адміністрування» 

Мінфін своїм наказом від 18.06.15 р. №573 запровадив нові субрахунки: 

 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» — для обліку коштів на рахунку в системі електронного 

адміністрування ПДВ, відкритому платникові податку в Казначействі, а також на інших спецрахунках, відкритих у банку 
та/або органі Казначейства відповідно до законодавства; 

 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» — для обліку коштів в інвалюті, що підлягають розподілу або 
додатковому попередньому контролю, у т.ч. сум коштів в інвалюті, що підлягають обов’язковому продажу відповідно до 

законодавства. 

Крім того, введено додаткову кореспонденцію рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» із рахунком 91 
«Загальновиробничі витрати».  

Наказ Мінфіну України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України 
з бухгалтерського обліку» від 18.06.15 №573 набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/73421
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0783-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0783-15
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/73421
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0799-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0799-15
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/73421
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0789-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0789-15
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Верховна Рада ухвалила Закон (законопроект №1861 від 27.01.2015) про внесення змін до Податкового 

кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення) 

Цей закон коригує порядок застосування трансфертного ціноутворення. Внесені, зокрема, такі зміни: 

 правила трансфертного ціноутворення не застосовуватимуть при оподаткуванні ПДВ; 

 з 20 млн.грн. до 50 млн грн збільшено планку обсягу контрольованих операцій з одним контрагентом, при 
досягненні якого платники податків зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції;  

 Кабмін має визначити перелік товарів, які котируються на біржі і до оподаткування доходів від продажу яких 
застосовують метод порівняльної неконтрольованої ціни. 

Крім цього підвищено умови для визнання господарських операцій із контрагентами, зазначеними в пп. 39.2.1.1 - 
39.2.1.3, 39.2.1.5 ПКУ, контрольованими. Відтепер такі операції контрольовані, якщо одночасно: 

 річний бухгалтерський дохід платника податків перевищує 50 млн грн (раніше — 20 млн грн); 

 обсяг господарських операцій платника податків з кожним таким контрагентом перевищує 5 млн грн за 

відповідний податковий (звітний) рік (раніше — 1 млн грн або 3% річного доходу). 
Крім того, зменшено штраф за недекларування контрольованих операцій — з 5% до 1% від суми не задекларованих 

у звіті контрольованих операцій. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Верховна Рада ухвалила Закон №643 (законопроект №2173а від 30.06.2015) про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість 

Законодавчим актом удосконалено функціонування системи електронного адміністрування податку на додану 

вартість для ефективного її запровадження на постійній основі з 1 липня 2015 року. 

Із Закону виключені всі норми, які стосуються аграрного сектору. 
Відповідні зміни внесено до Податкового кодексу України. 

Як зазначає Міністерство фінансів проект закону: 

 врегульовує питання акумулювання коштів на спеціальних рахунках сільськогосподарських підприємств; 

 надає платнику податку інформацію про рух коштів на його рахунках в системі електронного адміністрування 
податку; 

 скорочує реквізити податкової накладної; 

 врегульовує складання податкових накладних тими суб’єктами господарювання, які здійснюють постачання 
товарів (послуг), яке має безперервний або ритмічний характер; 

 передбачає «обнуління» показника суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні 
та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з метою коректного формування з 1 липня 

цього показника; 

 визначає, що на кошти, які знаходяться на електронних рахунках платників, не поширюється дія Закону України 
«Про виконавче провадження», та зобов’язує зняти арешт з коштів, на які такий арешт був накладений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Кабінет Міністрів України Постанова №440 від 26.06.2015 «Про затвердження Порядку оплати перших 

п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним 

випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця» 

Згідно Порядку підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий в установленому порядку листок 
непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника, 

скріпленим печаткою за основним місцем роботи.  

Дні тимчасової непрацездатності не оплачуються з підстав, передбачених статтею 23 Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування». 

Дні тимчасової непрацездатності оплачуються залежно від страхового стажу в розмірах, визначених частиною 
першою статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». 

Порядок встановлює єдиний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності на весь період такої непрацездатності 
(за перші 5-ть днів та починаючи з 6-го дня 50% середньої зарплати для страхового стажу до 3 років; 60% від 3 до 5 

років; 70% від 5 до 8 років; 100% понад 8 років). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 09.07.2015 № 24876/7/99-99-19-03-02-17 про порядок формування податкового кредиту 

ДФСУ нагадує, якщо товари (послуги, необоротні активи) отримуються для повного або часткового використання в 

операціях, вказаних в підпунктах «а» - «г» пункту 198.5 ст. 198 Кодексу, платник податків на дату їх придбання 
включає сплачену / нараховану при придбанні таких товарів / послуг суму ПДВ до складу податкового кредиту (за 

умови своєчасної реєстрації постачальником податкової накладної в ЕРПН). При цьому платник податків зобов'язаний 
нарахувати податкові зобов'язання по ПДВ на відповідний об'єм придбаних товарів (послуг, необоротних активів), 

призначених для використання в операціях, визначених в підпунктах «а» - «г» пункту 198.5 ст. 198 Кодексу, і не 
пізніше за останній день звітного періоду скласти податкову накладну і зареєструвати її в ЕРПН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53720
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53720
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55743
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55743
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248294110
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248294110
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248294110
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Постанова КМУ від 17.06.2015 №413 про затвердження форми повідомлення про прийняття працівника 

на роботу 

Згідно Постанови повідомлення подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним 
органом (особою) чи фізособою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника ЄСВ. Подавати таке 

повідомлення необхідно до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором: або засобами 
електронного зв'язку з використанням ЕЦП, або на паперових носіях. 

За неподання повідомлення згідно зі ст. 265 КЗпП працедавці (юридичні та фізособи - підприємці, які 

використовують найману працю) несуть відповідальність у вигляді штрафу в розмірі мінімальної зарплати (як за 
«порушення інших вимог трудового законодавства»). Сьогодні це 1218 грн., а з 1 грудня 2015 г. — 1378 грн. Крім цього 

відповідальним особам працедавця загрожує ще й адмінштраф за ст. 41 КУпАП у розмірі від 30 до 100 н.м.д.г.           
(510 грн. - 1700 грн). 

Постанову КМУ №413 було офіційно опубліковано у газеті «Урядовий кур`єр» від 27.06.2015 №115, тобто Порядок 

повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу набрав чинності 27 червня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

граничного розміру орендної плати» (законопроект №2640 від 10.04.2015) 

Законом встановлено, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності може бути 

більшим 12 відсотків нормативної грошової оцінки у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. 
Відповідні зміни внесено до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Верховна Рада ухвалила проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

зменшення податкового тиску на платників податків) (реєстраційний №2004) 

В проекті Закону прийнято норми, які: 

 надають право Міністерству фінансів України здійснювати узагальнення податкових консультацій; 

 забороняють контролюючим та іншим органам використовувати акт перевірки в якості підстави для висновків 

відносно взаємовідносин з його контрагентами, в тому числі опрацьовувати в інформаційних базах контролюючих 
органів, у разі якщо податкове повідомлення-рішення не прийнято за результатами складання акта перевірки; 

 дозволяють контролюючим органам приймати податкові повідомлення-рішення у разі наявності кримінального 

провадження; 

 уточнюють обставини, при яких може бути застосований адміністративний арешт активів; 

 тимчасово, до 31 грудня 2016 року, звільняють платників податків від сплати штрафних (фінансових) санкцій, 

зазначених у податковому повідомленні-рішенні у разі сплати податкового зобов'язання протягом 10 календарних днів, 
що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення. 

Серед норм законопроекту є норма, що вносить зміни до пп. 14.1.138 ПКУ, яка містить визначення поняття «основні 

засоби». Передбачається підвищити вартісну межу для основних засобів із 2500 грн. до 6000 грн. 
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