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№27 від 20 серпня 2015 

Новини податкового законодавства  
(01 – 16 серпня 2015) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Роз’яснення Державної фіскальної служби України від 05.08.2015 «Про окремі особливості складання 

податкової звітності за звітні періоди, починаючи з липня 2015 року»  

З урахуванням змін, внесених до ст. 198 р. V ПКУ Законами України від 28.12.2014 №71-VIII "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та від 16.07.2015 №643-

VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану 
вартість", з 1 липня 2015 податковий кредит звітного періоду формується платником податку з сум податку на додану 

вартість, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в 

оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях). 
Одночасно п. 198.5 Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання 

виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня 
звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену 

податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні 

активи призначаються для їх використання та/або починають використовуватися в операціях, що не є об'єктом 
оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, 

що не є господарською діяльністю. 
З урахуванням наведеного, починаючи з липня 2015 податкова декларація з ПДВ складається з урахуванням таких 

особливостей її заповнення. 

Всі ПДВ, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі II 
податкової декларації з ПДВ: 

 в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20%; 

 в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7%; 

 в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0%. 

З урахуванням вимог пп. 4 п. 34 підрозділу 2 р. XX Кодексу розмір податкового кредиту платника податку за липень 
2015 збільшується: 

 на суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного 
(податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу III декларації за липень 2015 з рядка 24 

розділу III декларації за червень 2015; 

 на суму непогашеного від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного 
звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу III декларації за липень 2015 з 
рядка 31 розділу IV декларації за червень 2015 (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, 

вказаної в текстовому полі "а" перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015, та незалежно від її 

розміру. 

Таким чином, в декларації за липень 2015 та в наступних звітних періодах розділ IV декларації не заповнюється, 

додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи 
зменшується залишок від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом звітних 

періодів до 01.02.2015 шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний 

період). 
Отже, починаючи з липня 2015 платники податку не задекларують бюджетне відшкодування на рахунок платника у 

банку в розділі IV декларації. 
 
 

  

Діюче законодавство 
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Лист НБУ від 03.08.2015 №40-02015/54281 «Роз'яснення щодо обов'язкового продажу надходжень в 

іноземній валюті на користь резидентів від суб'єктів Криму» 

Відповідно до п.п. 1 та 2 постанови Правління НБУ від 03.11.2014 №699 "Про застосування окремих норм валютного 
законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" для цілей застосування 

нормативно-правових актів НБУ особа, місцезнаходження якої (зареєстрована/постійно проживає) на території ВЕЗ 
"Крим" (суб'єкт Криму), прирівнюється до нерезидента, а перекази (платежі) з материкової території України на 

територію ВЕЗ "Крим" або з території ВЕЗ "Крим" на материкову територію України здійснюються в порядку, 

передбаченому нормативно-правовими актами НБУ для операцій з переказу коштів за межі України / в Україну. 
Отже, надходження в іноземній валюті із-за меж материкової території України на користь резидентів від суб'єктів 

Криму підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України з дотриманням порядку та у 
розмірі, що встановлені законодавством України, зокрема, Постановою №354. 

Слід також враховувати, що на підставі постанови Правління НБУ від 06.05.2014 №260 "Про відкликання та 

анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття 
банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя" 

банкам України заборонено встановлювати кореспондентські відносини з банками України та/або іноземними банками, 
іншими кредитними або фінансовими установами, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території 

Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, та відкривати відокремлені підрозділи на цій території. Оскільки 
можливість відкриття банками України рахунків суб'єктам Криму на території ВЕЗ "Крим" відсутня, то перерахування 

цими суб'єктами коштів в іноземній валюті на користь резидентів може здійснюватися виключно з рахунків, відкритих в 

іноземних банках. 
 
 
 
 
 

  

Лист Державної фіскальної служби України «Про зміни в порядку складання та реєстрації податкових 

накладних» від 07.08.2015 №29163/7/99-99-19-03-02-17 

Загальні правила реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН, зокрема термін їх реєстрації в 
ЄРПН, встановлений п. 201.10 ст. 201 р. V ПКУ, залишилися без змін. 

В той же час п.39 підрозділу 2 р.XX Кодексу продовжено термін реєстрації в ЄРПН податкових накладних / 

розрахунків коригування, дата складання яких припадає на період з 01.07.2015 по 30.09.2015 (включно). 
Для таких податкових накладних / розрахунків коригування встановлюються такі строки реєстрації: 

  податкові накладні, складені з 1 по 15 день (включно) місяця у період з 01.07.2015 по 30.09.2015, підлягають 
реєстрації в ЄРПН до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені; 

 податкові накладні, складені з 16 по останній день (включно) місяця у період з 01.07.2015 по 30.09.2015, 
підлягають реєстрації в ЄРПН до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені. 

Крім того, згідно з п.35 підрозділу 2 р.XX Кодексу, при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних / 

розрахунків коригування, складених до 01.10.2015, не застосовуються штрафні санкції, визначені п.120 1.1 р.II Кодексу 
(10%, 20%, 30%, 40%). 

Законом №643 також деталізовано порядок реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, 

зокрема, визначено відповідальну особу за реєстрацію в ЄРПН розрахунку коригування. Так, відповідно до п.192.1 
Кодексу розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх 

отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН: 

 постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на 

користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму 
компенсації; 

 отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості 

товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При 
цьому постачальник товарів/послуг має право зменшити суму податкових зобов'язань за таким розрахунком 

коригування після його реєстрації в ЄРПН отримувачем. 

Згідно з п.198.6 ст.198 р.V Кодексу у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до 
податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право 

зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної. 
Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, 

зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий 

період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати 
складення податкової накладної. 
 
 
 

  

Особливості складання податкових накладних при визначенні податкових зобов'язань з вартості товарів 

послуг, придбаних для повного або часткового використання в неоподатковуваних операціях 

У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в 
оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи 

з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного 
(податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого 

(нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких 

товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (п.199.1 ст.199 Кодексу). 
Перша зведена податкова накладна за такими операціями, здійсненими у липні 2015, може бути складена 

платником до 31.07.2015 включно. 
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Особливості складання податкових накладних при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що 

мають безперервний або ритмічний характер 

Відповідно до п.201.1 Кодексу з урахуванням внесених змін платники податку в разі здійснення операцій з 
постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер: 

 покупцям - платникам податку – можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі 
постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з 

урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця; 

 покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня 
місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання 

товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця. 

Якщо протягом місяця постачальник отримав в рахунок оплати вартості товарів/послуг більше коштів, ніж було 
фактично поставлено протягом такого місяця товарів/послуг, то таке перевищення вважається попередньою оплатою, 

на яку складається окрема податкова накладна у загальному порядку. Така податкова накладна складається не пізніше 
останнього дня відповідного звітного періоду. 

Для цілей застосування норм Кодексу ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг 

одному покупцю два та більше разів на місяць. 
 
 
 
 

  

Законопроект (прийнятий 06.08.2015) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування 
декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу» 

Мета проекту Закону України – поліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні 

господарської діяльності. 
Проектом пропонується внести зміни до законів України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та до низки спеціальних законодавчих 
актів України в частині скорочення кількості документів дозвільного характеру та ліцензій видів господарської 

діяльності. 
Загалом передбачається скасування 30 документів дозвільного характеру, включених до Переліку документів 

дозвільного характеру, затвердженого Законом України від 19.05.2011 №3392, та 5 ліцензій окремих видів 

господарської діяльності. Крім того, пропонується установити можливість провадження деяких видів господарської 
діяльності на підставі подання декларації (переведення 6 документів дозвільного характеру на декларативний принцип) 

та повідомлення (переведення 7 документів дозвільного характеру на повідомлення) без отримання документа 
дозвільного характеру. 
 
 
 
 

  

Закон України від 15.07.2015  №606-VIII «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом 

Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно 
податків на доходи та доходи від відчуження майна і Протоколу до неї» 

Конвенція буде сприяти уникненню подвійного оподаткування, запобігати ухилянню від сплати податків та 
зменшенню податкових перепон для іноземних інвестицій та торгівлі. При цьому ратифікація Конвенції запобігає 

ухилянню від оподаткування резидентами обох країн, так як забезпечує обмін інформацією між податковими органами 

України та Ірландії. 
Конвенцією встановлено наступні ставки оподаткування: 

 дивіденди: 15% загальна ставка та 5% від загальної суми дивідендів, якщо право на дивіденди фактично має 
компанія (яка не є товариством), яка володіє безпосередньо принаймні 25% капіталу компанії, що сплачує дивіденди; 

 проценти: 10% загальна ставка та 5% для процентів, що виплачуються в зв’язку з продажем у кредит 
промислового, комерційного або наукового обладнання; процентів по банківському вкладу; 

  роялті: 10% загальна ставка та 5% для роялті відносно авторських прав на наукові винаходи, патенти, торгової 

марки, секретної формули, процесу чи інформації відносно промислового, комерційного чи наукового досвіду. 
 
 
 
 
 

  

Закон України від 17.07.2015 №653-VIII «Про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України 

щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб» 

Законом відмінено оподаткування пенсій сім’ям загиблих та пропавших безвісти у Другій світовій війні та у період 

проведення Антитерористичної операції. 

Набрання чинності Закону відбудеться 01.09.2015.  
 
 
 
 
 

  

Постанова КМУ від 29.07.2015  №538 «Про затвердження переліку банків, отримання фінансової гарантії 
яких надає право на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість платникам 

такого податку» 
До таких банків віднесено: 

 Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" 

 Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" 

 Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/653-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/653-19
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248379399
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248379399
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248379399


4 | Tax Alert | Kyiv Audit Group  | +38 (044) 585 9698  | www.kagaudit.com  | info@kagaudit.com  |  
 

 
 
 
 

  

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску 
на платників податків» від 17.07.2015 №655-VIII 

Законом передбачено, що у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення помилок 

відповідно до ст. 50 ПКУ пеня, передбачена ст. 129 ПКУ, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені 
протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання. 

А при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків нарахування пені на суму боргу 
розпочинається після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання. 

Окрім того, законом установлено, що тимчасово, до 31.12.2016 р. включно, платникам податків, обсяг доходів і/або 

операцій яких за попередній (звітний) рік становив менше 20 млн. грн., штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суму 
податкового зобов’язання, котру платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення в 

установлені строки, скасовуються протягом 10 днів із дня сплати такого податкового зобов’язання в порядку, 
установленому Мінфіном. Зазначена норма не застосовується в разі повторного протягом року визначення 

контролюючим органом суми податкового зобов’язання з одного й того самого податку чи збору. Водночас у разі 
скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов’язання не підлягає подальшому оскарженню. 

Внесено зміни до пп. 14.1.138 ПКУ, який містить визначення поняття «основні засоби». 

Вартісну межу для основних засобів підвищено із 2500 грн. до 6000 грн. 
Також законом закріпили оприлюднення узагальнюючих письмових податкових консультацій за Мінфіном. 

Мінфін проводитиме періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників 
податків або значної суми податкових зобов’язань, і затверджуватиме наказом узагальнюючі податкові консультації, що 

підлягають оприлюдненню, у т.ч. на офіційному веб-сайті цього органу, протягом 5 календарних днів. 

Платники податків отримали право оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої податкової 
консультації чи надану йому індивідуальну податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, викладені в 

письмовій або електронній формі, що, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного 
податку чи збору. 

Закон набирає чинності з 01.09.2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Закон України від 17.07.2015 №652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування неприбуткових організацій»  

Цим законом п. 57.1 ПКУ доповнено положенням, згідно з яким платник податку, котрий за підсумками першого 

кварталу (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибутку чи отримав збиток, має право 

подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал (півріччя, три квартали) звітного (податкового) 
року та не сплачувати авансових внесків: 

 за підсумками першого кварталу: із червня – грудня звітного/податкового року та січня – травня наступного 
звітного/податкового року; 

 за півріччя: із вересня – грудня звітного/податкового року та січня – травня наступного звітного/податкового 
року; 

 за три квартали: із грудня звітного/податкового року та січня – травня наступного звітного/податкового року. 

Податкові зобов’язання визначаються на підставі поданих податкових декларацій. 

Крім цього Законом уточнено критерії, яким повинно відповідати неприбуткове підприємство. Неприбутковим 
підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким 

вимогам: 

 утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової 

організації; 

 установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед 
засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб; 

 установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, 

злиття, поділу, приєднання або перетворення); 

 внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання 

такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими 
документами. 

Також до п. 46.2 ПКУ  включено положення щодо обов’язку подання неприбутковими підприємствами, установами й 

організаціями звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації  в строки, передбачені для 
подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Внесено зміни до п. 57.1 ПКУ, якими уточнено, що 

неприбуткові організації, визначені п. 133.4 ПКУ, НЕ подають до контролюючих органів за звітний (податковий) рік 
податкову декларацію з податку на прибуток і НЕ сплачують на її підставі податок на прибуток (це підтверджує, що 

попередня редакція норми, котра передбачала обов’язок подання податкової звітності з податку на прибуток і сплату 
податку всіма неприбутківцями, була недоглядом законотворця). 

Закон чинний з 13.08.2015 р. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/655-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/655-19
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/74731
http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/652-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/652-19
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Лист  Державної фіскальної служби України від 11.08.2015  №29562/7/99-99-19-03-02-17 «Про деякі 

особливості функціонування системи електронного адміністрування ПДВ» 

Державна фіскальна служба України у зв'язку із внесенням змін до ПКУ Законом України від 16.07.2015 №643-VII 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" 

та на доповнення до листів ДФС від 29.07.2015 №27651/7/99-99-19-03-02-17, від 07.08.2015 №29163/7/99-99-19-03-02-
17 та №29168/7/99-99-19-03-02-17 надає опис змін до ПКУ, що не відображені у вказаних листах. 

 Після внесення змін до ст.192 Кодексу деталізовано механізм складання розрахунків коригування до податкових 
накладних та порядок їх реєстрації в ЄРПН як продавцем, так і покупцем. 

 Відповідно до змін, внесених до п.198.6 ст.198 та ст.201 Кодексу, за платниками податку - покупцями 
закріплено право формувати податковий кредит на підставі копій податкових накладних, отриманих з ЄРПН, без 

необхідності отримання таких податкових накладних безпосередньо від продавця. 

 Внесено ряд змін щодо порядку формування реєстраційної суми: 

 відповідно до змін, внесених до п.200 1.3 ст.200 1 Кодексу, показники реєстраційної суми, що обраховуються за 
формулою, визначеною вказаним пунктом, обраховуються з 1 липня 2015. При цьому для обрахунку показників 

∑ НаклОтр, ∑ НаклВид та ∑ Митн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, 

митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015, в тому числі 
розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 та зареєстровані в ЄРПН, до податкових 

накладних, складених до 1 липня 2015 на платника податку; 

 відповідно до змін, внесених до п.34 підрозділу 2 р.XX Кодексу: 

а) реєстраційна сума та всі її складові, визначені Кодексом, обнуляються станом на третій робочий день після 

дня набрання чинності Законом №643 (03.08.2015); 

б) після зазначеного обнуління реєстраційна сума (∑ Накл) зареєстрованим платникам податку збільшується на: 

- суму середньомісячного розміру сум ПДВ, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених 

або розстрочених за останні 12 звітних місяців / 4 квартали (т.з. "овердрафт"); 

- суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з ПДВ станом на 01.07.2015; 

- суму від'ємного значення податку, непогашеного станом на 01.07.2015 та задекларованого платником у 

рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за червень 2015 / II квартал 2015; 

- суму залишків коштів на електронних рахунках платників станом на дату зазначеного обнуління за 

вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності з податку за звітний (податковий) 
період за червень 2015 до перерахування з електронного рахунку до бюджету в рахунок сплати 

податкових зобов'язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до п.200 1.6 ст.200 1 
Кодексу, а також сум податкових зобов'язань, задекларованих за звітний (податковий) період за 

червень 2015 / II квартал 2015. 

 Зміни до ст.200 1 та 209 Кодексу передбачають для с/г товаровиробників, які застосовують спеціальний режим 

оподаткування ПДВ, автоматичне відкриття додаткових електронних рахунків для зарахування, починаючи з 
04.08.2015, сум ПДВ, нарахованих таким с/г товаровиробником при здійсненні операцій з постачання власновиробленої 

с/г продукції. Кошти з таких рахунків автоматично (в день їх зарахування на електронний рахунок) 
перераховуватимуться на спеціальні рахунки с/г товаровиробників. Для здійснення автоматичного перерахування 

коштів інформація про реквізити спеціальних рахунків суб'єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ зазначається 

ними у податковій звітності. 
З урахуванням змін, внесених до п.201.10 ст.201 Кодексу, не дають права покупцю на включення сум ПДВ до 

податкового кредиту податкові накладні, які складено з порушенням порядку заповнення лише обов'язкових реквізитів, 
передбачених п.201.1 ст.201 Кодексу. 

При цьому Законом №643 внесено зміни до п.201.1 ст.201 Кодексу, якими виключено з переліку обов'язкових такі 
реквізити податкової накладної, як "Місцезнаходження (податкова адреса продавця)" та "Вид цивільно-правового 

договору". 

Встановлюється штраф для платників податку за неправомірне збільшення реєстраційної суми за рахунок завищення 
від'ємного значення податку, яке залишилось непогашеним станом на 1 липня 2015 та відображене платником у 

звітності за червень. Штраф до платника застосовується у розмірі 10% суми завищення такого від'ємного значення. 
Зменшення реєстраційної суми здійснюється ДФС на підставі узгодженого податкового повідомлення-рішення (п.41 

підрозділу 2 р.XX Кодексу). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення 

ведення кадрової роботи платниками податків)» 

Основі новації законопроекту такі: 

 відміна обов’язку надавати трудову книжку при укладанні трудового договору. Замість цього пропонується 
просто подавати заяву про прийняття на основне місце роботи чи на роботу за сумісництвом; 

 громадяни матимуть право подати роботодавцю інформацію (резюме) про отримання спеціальних знань, досвід 

Проекти змін в законодавчі акти 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e80c7b56-59a5-4ca5-b88d-295e7f75dc90
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e80c7b56-59a5-4ca5-b88d-295e7f75dc90
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роботи за професією (посадою), наявність і застосування професійних навичок, виконувані роботи (надані послуги) у 

довільній формі, а також характеристики, рекомендації й інші документи, що характеризують попередню роботу. 
Громадянин відповідно до закону несе відповідальність за достовірність наданої інформації; 

 облік трудової діяльності працівника здійснюватиметься в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Реєстр застрахованих осіб міститиме 
інформацію про унікальний номер електронної персональної облікової картки застрахованої особи, посаду, інформацію 

про основне місце роботи, період трудових відносин, суму періодів страхового стажу, відомості про трудові відносини; 

 за період до 2004 року наявність трудового стажу може підтверджуватися трудовою книжкою. Порядок 
підтвердження наявного трудового стажу в разі відсутності трудової книжки чи відповідних записів у ній 

установлюватиметься КМУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Проект закону України від 08.08.2015  №2486а «Про внесення змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)» 

Законопроект розроблено з метою приведення норм Закону у відповідність із законодавством Європейського Союзу, 
зокрема із положеннями Директиви ЄС №2013/34/ЄС, та удосконалення порядку застосування МСФЗ. 

У зв'язку з цим законопроектом передбачається внести до Закону такі зміни: 

 доповнити новими термінами, зокрема "витрати", "доходи", "звітний період", "звіт про платежі на користь 

держави", "звіт про управління", "таксономія фінансової звітності" та "підприємства, що становлять суспільний інтерес"; 

 встановити для цілей бухгалтерського обліку критерії віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, 
середніх та великих підприємств відповідно до положень Директиви ЄС №2013/34/ЄС; 

 встановити, що підприємства, які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, 
складають фінансову звітність за МСФЗ; 

 поширити Закон на операції з виконання бюджетів та складання фінансової звітності про виконання бюджетів з 

урахуванням бюджетного законодавства; 

 скоротити перелік обов'язкових реквізитів для первинних документів; 

 уточнити період складання проміжної фінансової звітності з метою забезпечення однозначності у визначенні 

періоду, за який вона складається; 

 дозволити не складати консолідованої фінансової звітності малим групам, які відповідають критеріям, 

передбаченим цим законопроектом; 

 удосконалити порядок подання та оприлюднення фінансової звітності, передбачивши її подання 
підприємствами, що застосовують МСФЗ, в єдиному електронному форматі, а також зобов'язавши підприємства 

надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб відповідно до Закону України "Про доступ до 
публічної інформації". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Проект наказу Міністерства фінансів України від 13.08.2015 «Про затвердження форми податкової 

декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про 

майновий стан і доходи» 

З метою приведення наказу Міністерства доходів і зборів від 11.12.2013 №793 "Про затвердження форми податкової 
декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і 

доходи" у відповідність із Законом №71, розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження 
форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про 

майновий стан і доходи". 
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про зміни в законодавстві.  
В індивідуальних ситуаціях 
рекомендується звертатися за  
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