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№28-29 від 09 вересня 2015 

Новини податкового законодавства  
(17 серпня – 06 вересня  2015) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

Наказ Мінфіну від 09.07.2015  №636 "Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для 

паркування транспортних засобів та туристичного збору" 
З 18 серпня 2015 року вступив в дію наказ, яким затверджені форми:  

 форму Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів; 

 форму Податкової декларації з туристичного збору. 

Зазначені форми вперше будуть застосовані зі звітів за 2015 рік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФCУ від 11.08.2015 №29560/7/99-99-19-03-02-17 "Про зміни в системі електронного 

адміністрування ПДВ для сільськогосподарських підприємств" 

Відповідно до п.200 1.2 ст.200 1 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом №643, платникам податку – с/г 

підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до ст.209 Кодексу, в системі електронного 
адміністрування ПДВ до вже відкритих основних рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ відкриваються 

додаткові рахунки, призначені для перерахування коштів на спеціальні рахунки с/г товаровиробників, відкриті в 

установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. 
Таким чином, с/г підприємства використовують у системі електронного адміністрування два електронних рахунки: 

основний та додатковий. 
Основний електронний рахунок призначається для проведення розрахунків з бюджетом. 

На основний електронний рахунок с/г підприємства перераховують зі свого поточного рахунку кошти в сумах, 

необхідних для реєстрації податкових накладних по діяльності іншій, ніж с/г. 
Додатковий електронний рахунок призначений для перерахування коштів на спеціальні рахунки с/г підприємств. На 

цей рахунок с/г підприємством зараховуються кошти з поточного рахунку в сумі, необхідній для реєстрації податкових 
накладних, які складаються с/г підприємством при здійсненні операцій з постачання с/г товарів/послуг у межах 

спеціального режиму оподаткування. 

До настання граничних термінів, передбачених для сплати задекларованих податкових зобов'язань, необхідно, щоб 
загальна сума перерахованих коштів на додатковий електронний рахунок, з якого кошти автоматично списуються на 

спеціальний рахунок, була не менше суми податкових зобов'язань, задекларованих таким с/г підприємством у 
податковій декларації, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування за 

результатами відповідного звітного (податкового) періоду (декларації 0121 - 0123). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Роз’яснення ДФСУ від 17.08.2015 "Чи потрібно відображати в податковій накладній суму акцизного 

податку з роздрібного продажу підакцизних товарів?" 

У податковій накладній відображається, зокрема, окремо вартість товару, що постачається, (без урахування ПДВ), 
яка є базою оподаткування ПДВ, та сума ПДВ, що нараховується на вартість такого товару. Відображення у податковій 

накладній суми акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів не передбачено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Діюче законодавство 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0912-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0912-15
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Роз’яснення ДФСУ від 17.08.2015 "Чи необхідно роботодавцю здійснити перерахунок понижуючого 
коефіцієнта за попередні періоди у зв'язку з отриманням компенсації з бюджету у межах середнього 

заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 

період, показники за якими брали участь у його розрахунку?" 
Враховуючи те, що у разі отримання роботодавцем компенсації з бюджету в межах середнього заробітку за 

попередній звітний період, у якому розмір єдиного внеску застосовувався з понижуючим коефіцієнтом, значення 
показника "База нарахування звітного періоду" зменшується на суму компенсації, то такий роботодавець повинен 

здійснити перерахунок понижуючого коефіцієнту за відповідний звітний період з урахуванням норм п. 9 прим. 5 розділу 

VIII Закону №2464. 
 
 
 
 
 
 

  

Роз’яснення ДФСУ від 17.08.2015 "З якої дати буде використовуватися для складання звітності форма 
Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки 

державної або комунальної власності), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 

16.06.2015 №560" 
З огляду на те, що базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік, то форма 

Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або 
комунальної власності), затверджена наказом №560, буде використовуватися для складання звітності починаючи з 

01.01.2016, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні 

(податкові) періоди. 
 
 
 
 
 
 

  

Постанова НБУ від 20.08.2015  №544 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку 
України від 03.07.2015 №354" 

Цим актом регулятор розширив перелік виключень із заборони на переказ юридичними особами іноземної валюти 

на підставі індивідуальних ліцензій. Тобто юридичні особи отримали можливість переказувати іноземну валюту на 
підставі індивідуальних ліцензій і в інших випадках, але сума переказу не повинна перевищувати 50 000 доларів США (в 

еквіваленті) протягом одного календарного року. 
 
 
 
 
 
 

  

Постанова НБУ від 20.08.2015 №551 «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку 
України від 03 червня 2015 року №354»  

Цим документом посилюються заходи із запобігання відпливу капіталу за межі України за кредитними договорами в 

іноземній валюті. Документом заборонено реєструвати зміни до договорів про залучення резидентами кредитів/позик в 
іноземній валюті від нерезидентів у разі, якщо ці зміни передбачають заміну кредитора чи боржника. Заборона не 

розповсюджується на випадки, коли резидентами-позичальниками є вповноважені банки, а також на договори, 
укладені резидентами з міжнародними фінансовими організаціями. 

Також під заборону потрапляє реєстрація кредитних договорів в іноземній валюті між резидентами в разі 
відступлення права вимоги за цими договорами новому кредитору-нерезиденту. Як пояснив директор Департаменту 

відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко, цей крок дозволить, зокрема, запобігти переведенню внутрішніх боргових 

зобов’язань резидентів за кредитами в зовнішні. 
Постанова набрала чинності із 22 серпня 2015 року. 

 
 
 
 
 
 

  

Наказ  Мінфіну від 24.07.2015  №666 "Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у 
разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного 
відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів" 

Даним документом затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, 

зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування ПДВ, повернення помилково або 
надміру зарахованих коштів, наведено алгоритм і приклади заповнення полів платіжного доручення. 

Документ вступив в силу з моменту офіційного оприлюднення. 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 19.08.2015  №30946/7/99-99-15-02-02-17 "Щодо терміну подання розрахунку частини 
чистого прибутку (доходу)" 

Показники частини чистого прибутку (доходу) розраховуються на основі даних бухгалтерського обліку. Нормативно-
правовими актами з питань бухгалтерського обліку покладено на суб'єктів господарювання обов'язок щодо формування 

та подання фінансової звітності за результатами квартального та річного звітного періоду. Кодекс не регулює порядок 

відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх 
об'єднаннями і тому зміни в адмініструванні прибутку підприємств не впливають на цей порядок. При цьому частина 

чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного 
бюджету наростаючим підсумком за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності. 

Таким чином, і розрахунок такого платежу платник зобов'язаний здійснювати за результатами квартального звітного 

періоду. З огляду на зазначене базовим звітним періодом для нарахування та сплати цього платежу є календарний 
квартал. 

Податкові консультації щодо терміну подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) застосовувати у 
частині, що не суперечить цьому роз'ясненню. 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=20742065
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Постанова КМУ від 19.08.2015  №611 "Про затвердження Порядку відшкодування витрат та збитків, 
пов'язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих 

засобів фізичних або юридичних осіб" 

Згідно даної постанови витрати та збитки, пов'язані з використанням транспортних засобів, відшкодовуються 
фізичним або юридичним особам незалежно від форми власності - власникам цих транспортних засобів 

(уповноваженим ними особам) шляхом виплати їм грошової компенсації за рахунок коштів, передбачених у Державному 
бюджеті України на відповідний рік на утримання Національної гвардії. 

 Для відшкодування витрат та збитків, пов'язаних з використанням транспортних засобів, власник транспортного 

засобу за зареєстрованим або фактичним місцем проживання чи за місцем використання такого засобу звертається до 
Головного управління Національної гвардії або до органу військового управління оперативно-територіального 

об'єднання, з'єднання, військової частини (підрозділу), вищого навчального закладу, навчальної військової частини 
(центру), бази, закладу, установи Національної гвардії та подає такі документи: 

 заяву про відшкодування витрат та збитків за формою згідно з додатком із зазначенням марки, моделі 
транспортного засобу, року його випуску, реєстраційного номера, а також розміру витрат та збитків, яких зазнав 

власник транспортного засобу у зв'язку з його використанням; 

 копію акта або картки тимчасового використання транспортних засобів; 

 копії документів, що підтверджують належність транспортного засобу його власнику; 

 копії документів, розрахунки, що підтверджують витрати та збитки, яких зазнав власник транспортного засобу у 

зв'язку з його використанням. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Постанова КМУ від 05.08.2015  №609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

Згідно Закону кількість органів ліцензування, а також видів діяльності, що підпадають під ліцензування суттєво 

зменшилася. 
Так ДФСУ буде видавати ліцензії на виробництво і торгівлю етиловим спиртом, алкогольними напоями і тютюновими 

виробами. Діяльність по експорту, імпорту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів буде ліцензувати 
Мінекономрозвитку. Міністерство фінансів буде ліцензувати випуск і проведення лотерей. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист Державної фіскальної служби України від 18.08.2015  №30644/7/99-99-19-02-02-17 "Про платіж за 
використання комп'ютерної програми" 

Щодо роз’яснення чи підпадає з метою оподаткування той чи інший платіж за використання комп'ютерної програми 
під визначення роялті, висновок може бути зроблений на підставі аналізу умов договору, а саме: чи обмежені умови 

використання такої програми за її функціональним призначенням та чи передбачають умови передачі прав на об'єкт 

права інтелектуальної власності права щодо продажу, оприлюднення окремих видів об'єктів права інтелектуальної 
власності. 

Крім того, для цілей оподаткування слід враховувати фактичне використання придбаної комп'ютерної програми: за 
функціональним призначенням чи з іншою метою (для розробки на її базі інших програм, продажу іншому споживачу). 

Так, якщо ж винагорода сплачується за користування копією комп'ютерної програми кінцевим користувачем за 

функціональним призначенням, то така винагорода не є роялті для цілей оподаткування. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 17.07.2015 №14996/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо визначення вартісного критерію для 
застосування трансфертного ціноутворення при отриманні кредит-ноти від постачальника-нерезидента" 

Виходячи з міжнародної практики розрахунків між суб'єктами господарювання, під кредит-нотою розуміється 

розрахунковий документ чи повідомлення, яке посилається однією зі сторін, що знаходяться в розрахункових 
відносинах, іншій стороні, про запис у кредит рахунка останньої визначеної суми, через настання якої-небудь 

обставини, що створила в іншої сторони право вимоги цієї суми. Тобто за допомогою кредит-ноти продавець товарів 
(робіт, послуг) повідомляє покупця про зміни умов договору щодо компенсації вартості товарів (робіт, послуг). Зміна 

вартості товарів (робіт, послуг) у разі отримання кредит-ноти в податковому обліку відображається в залежності від 

умов договору та умов зміни вартості товарів (робіт, послуг), передбачених у кредит-ноті. 
Умова щодо ціни і загальної вартості договору (контракту) є обов'язковою умовою зовнішньоекономічного договору 

(п. 1.6 Положення №201), у зв'язку з чим умови щодо можливості зміни суми компенсації товару за договором слід 
вказати у такому договорі. Водночас факт надання знижки (кредит-ноти) можливо оформити у вигляді додаткової 

угоди до конкретного договору, суму компенсації вартості товарів по якому було зменшено. 

Оскільки базою для визначення вартісного критерію контрольованих операцій є договірна (контрактна) ціна товару, 
а кредит-нота змінює визначену договором з нерезидентом вартість поставлених товарів, то при визначенні вартісного 

критерію контрольованих операцій обсяг контрольованих операцій обраховується за договірною (контрактною) ціною 
такого товару з урахуванням змін згідно з наданою нерезидентом кредит-нотою. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Правління НБУ прийняло рішення про зниження облікової ставки із 28 серпня 2015 року з 30% до 27%. 

Про це інформує сайт НБУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/611-2015-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/611-2015-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/611-2015-%D0%BF
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248423900
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248423900
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=20912345
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Лист  ДФСУ від 26.08.2015 №31730/7/99-99-19-03-02-17 "Про особливості перерахування зайво 
зарахованих коштів з електронного рахунку платника" 

У разі, якщо у платника податку за результатами звітного періоду на електронному рахунку наявні зайво зараховані 

кошти, і платник податку виявив бажання перерахувати такі кошти до бюджету, то такий платник податку 
зобов'язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з податку на додану вартість додаток (Д4). 

У такому випадку у додатку (Д4) платник зобов'язаний заповнити таблицю про відомості щодо суми коштів на 
рахунку у СЕА, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету. 

Сума коштів на електронному рахунку, що може бути перерахована до бюджету, відображається в графі 4 таблиці 

про відомості та визначається як різниця граф 1 та 2 (гр. 1 - гр. 2). 
У разі, якщо у платника податку за результатами звітного періоду на електронному рахунку наявні зайво зараховані 

кошти, і платник податку виявив бажання перерахувати такі кошти на власний поточний рахунок, то такий платник 
податку зобов'язаний заповнити та подати у складі податкової декларації з податку на додану вартість додаток (Д4). 

Сума, яка може бути перерахована платнику з електронного рахунку на його власний поточний рахунок, 
відображається у графі 5 таблиці про відомості додатка (Д4), яка визначається як різниця граф 1, 2, та 3 (гр. 1 - гр. 2 - 

гр. 3). 

У текстовій частині під таблицею про відомості платником податку вказується сума, яку він виявив бажання 
перерахувати на поточний рахунок. Така сума не може перевищувати суму, визначену у графі 5 таблиці про відомості. 

Номер поточного рахунку, на який необхідно перерахувати зайво зараховані кошти, та МФО відповідного банку 
обов'язково вказуються платником в текстовій частині під таблицею про відомості у спеціально передбачених полях. 
 
 
 
 
 

  

Закон України від 17.07.2015 №655-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

зменшення податкового тиску на платників податків" 
Законом передбачено, що у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником 

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

визначеного ПКУ. 

Також, законом змінено граничний строк подачі податкової декларації через поштові відправлення з 10 до 5 днів. 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 12.08.2015  №17042/6/99-99-17-03-03-15 "Про розгляд листа [щодо сплати єдиного 
внеску з коштів, які виплачуються як винагорода за активну профспілкову діяльність незвільненим 

головам профспілкових організацій та іншим особам, які займають виборні профспілкові посади]" 
В листі податківці зазначили, якщо профспілкова організація здійснює виплати незвільненим головам профспілкових 

організацій та іншім особам, які займають виборні профспілкові посади, тобто не перебувають у трудових відносинах з 
підприємством (є позаштатними), єдиний внесок на зазначені виплати не нараховується та не утримується. 

При цьому, якщо профспілкова організація сплачує своїм працівникам заробітну плату або здійснює виплату 

фізичним особам винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, така організація 
нараховує та утримує єдиний внесок на загальних підставах. 
 
 
 
 
 
 

  

Роз’яснення ДФСУ від 31.08.2015  "Чи відображається у графі "Працювало за трудовими договорами" 
податкового розрахунку за ф. 1ДФ кількість працівників, які призвані на військову службу за призовом 
під час мобілізації на особливий період?" 

Згідно з Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку, середня зарплата, нарахована та виплачена 

роботодавцем за рахунок власних джерел працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, зазначається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ за ознакою доходу "101". 

При цьому компенсаційні виплати, які виплачуються роботодавцем працівникам, призваним на військову службу за 
призовом під час мобілізації, на особливий період, за рахунок коштів державного бюджету в межах середнього 

заробітку відповідно до Постанови №105, зазначаються в податковому розрахунку за ф. 1ДФ за ознакою доходу "128". 
Пунктом 2.1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики 

України від 28.09.2005 №286, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 №1442/11722, встановлено, що 

в облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір 
(контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, 

якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві. 
Тому, в графі "Працювало за трудовими договорами" податкового розрахунку за ф. 1ДФ проставляється кількість 

працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами), окрім тих, які перебували у штаті та були призвані 

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. 
 
 
 
 
 
 

  

Наказ Мінфіну від 04.08.2015  №694 "Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в 
межах України та за кордон" 

Згідно Наказу, якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з 
наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або 

святкові й неробочі дні у разі, якщо строк перебування працівника поза місцем його постійної роботи не 
перевищуватиме строку відрядження, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №98. 

За ці дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати 

(крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/655-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/655-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1010-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1010-15
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Крім цього, тепер керівники підприємств (крім міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади) 

особисто вирішують питання відшкодування своїх витрат на найм житлових приміщень, що перевищують граничні суми, 
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №98, на проїзд у м'якому вагоні, суднами морського 

та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу, а також витрат на 

перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якої входить до вартості квитка. 
Дозволи міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади на відшкодування зазначених витрат 

надаються Першим віце-прем'єр-міністром, а також віце-прем'єр-міністрами згідно з розподілом функціональних 
повноважень. 
 
 
 
 
 

  

Роз’яснення ДФСУ щодо актуалізації реквізитів 
Представники ДФС України нагадали: платники ПДВ, які обрали спеціальний режим оподаткування, мають указувати 

достовірні актуальні реквізити спецрахунку в окремо відведеному для цього місці спецрежимної декларації. Зокрема, 

необхідно зазначити номер спецрахунку та дані банку/органу, в якому його відкрито (найменування, ЄДРПОУ, МФО). 

У першу чергу це стосується аграріїв: 
 які подають спецрежимну декларацію вперше; 
 у яких із моменту подання останньої декларації змінилися реквізити спецрахунку. 

При цьому таку інформацію обов’язково вказують за позитивного або нульового значення рядка 25.2 

спецдекларацій. 
Вчасно та правильно вказані реквізити спецрахунків є умовою для перерахування на ці рахунки коштів із додаткових 

рахунків у СЕА ПДВ, відкритих згідно з п.200 1.2 ПКУ. 
 
 
 
 
 
 

  

Постанова НБУ від 03.09.2015 №581  «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному 
ринках України» 

Нацбанк послабив частину адміністративних обмежень, запроваджених в першій половині поточного року для 

стабілізації валютного ринку, зокрема: 
 збільшено обсяг видачі готівки в іноземній валюті та банківських металах з рахунків клієнтів банків з 15 000 до 

20 000 грн. на добу, 
 дозволено при купівлі клієнтами банків іноземної валюти не враховувати залишки коштів на їх рахунках у 

валюті 3-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, 
 дозволено уповноваженим банкам знімати з контролю експортні операції клієнтів, якщо вони надали 

документальне підтвердження про припинення зобов’язань шляхом зарахування зустрічних вимог у валютах, що не 
підлягають обов’язковому продажу. Сума таких зобов’язань не має перевищувати 0,5 млн. дол. США за одним 
контрактом, 

 уточнено вимоги щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті. Відтепер вимога не 
розповсюджуватиметься на кошти, які повернені за ініціативою іноземного банку в дводенний термін, 

 скасовано вимогу щодо обов’язкового подання в пакеті документів для купівлі/переказу іноземної валюти 
довідки з Державної фіскальної служби, яка засвідчує відсутність заборгованості зі сплати податків для компаній,  

 знято заборону реєструвати зміни до договорів про залучення резидентами кредитів/позик в іноземній валюті 
від нерезидентів у разі, якщо ці зміни передбачають заміну боржника в окремих випадках, а саме: коли така заміна 
пов’язана з ліквідацією та/або поглинанням. 

 Крім того, НБУ вводить заборону на купівлю валюти для розрахунків за імпорт продукції, митне оформлення якої 
 було здійснено до 01 січня 2014 року. Це стосується випадків заміни боржника та/або кредитора  у зобов’язанні за 

зовнішньоекономічним контрактом. Відтепер компанії-резиденти повинні будуть виконувати такі зобов’язання за 
рахунок власних коштів в іноземній валюті. Вимога не поширюється на життєво необхідні товари. 

Ці зміни набувають чинності 04 вересня 2015 року і діють до 04 грудня 2015 року включно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

Проект від 03.08.2015  "Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану 
вартість " 

На офіційному сайті Мінфіну опубліковано цей проект, яким передбачено доповнити інструкцію з бухгалтерського 
обліку ПДВ наступними положеннями: 

 У разі здійснення підприємством операцій з придбання та/або виготовлення товарів, послуг, необоротних 
активів, які призначаються для їх подальшого використання частково в оподатковуваних операціях, а частково - ні, 

платник податку відповідно до п. 199.1 ст. 199 розділу V ПКУ складає і реєструє зведену податкову накладну в ЄРПН на 
суму частки сплаченого (нарахованого) ПДВ під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання 

таких товарів, послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях. Сума нарахованого податкового 

зобов'язання відображається за дебетом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові 
зобов'язання, що підлягають коригуванню", і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок 

"Розрахунки за податком на додану вартість", одночасно суми нарахованого податку зараховуються до первісної 
вартості товарів, необоротних активів, вартості послуг у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 "Податкові 

зобов'язання", аналітичний рахунок "Податкові зобов'язання, що підлягають коригуванню". 

Проекти змін в законодавчі акти 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0581500-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0581500-15
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 Зараховані на окремий рахунок кошти, які призначені для обліку коштів на рахунку у системі електронного 

адміністрування ПДВ, відкритому платнику податку в Казначействі, відображаються за дебетом субрахунку 315 
"Спеціальні рахунки в національній валюті", аналітичний рахунок "Розрахунки з Казначейством в системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість", і кредитом субрахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті". Суми 
ПДВ, перераховані до бюджету Казначейством, відображаються за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", 

аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на 
додану вартість", у кореспонденції з кредитом субрахунку 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті". 

Перерахування платнику податку сум бюджетного відшкодування відображається за дебетом субрахунку 311 "Поточні 

рахунки в національній валюті" і кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок 
"Розрахунки за податком на додану вартість". 
 
 
 
 
 
 

  

Проект наказу Міністерства фінансів України від 04.09.2015 «Про затвердження форми Податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств»  

Прийняття нормативного акта забезпечить затвердження нової форми Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств, яка передбачає:  

 уніфікацію форм податкової звітності з податку на прибуток підприємств – замість 5-ти окремих декларацій – 1;  
 скорочення кількості додатків до декларації – із 14 до 9;  
 просту та логічну структуру декларації, що дозволить платнику визначати свої податкові зобов’язання з 

мінімальними витратами часу;  
 наявність додатку РІ (різниці), в якому згруповані всі різниці, на які збільшується (зменшується) фінансовий 

результат,  передбачені Кодексом з посиланням на відповідні норми;  
 можливість надання платниками інформації про контрольовані операції в рамках трансфертного ціноутворення 

за скороченою формою.  

Зауваження та пропозиції до проекту цього наказу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються 
протягом одного місяця.  
 
 
 
 
 

  

Проект наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2015 "Про затвердження форми Звіту про 
використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання" 

Мінфін оприлюднив проект наказу «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на 
відрядження або під звіт, та Порядку його складання».  

Істотних змін форма та порядок її заповнення не зазнали. Фактично її змінюють у зв'язку з переданням функції із 
затвердження таких документів від Міндоходів до Мінфіну. Уточнено також, що при розрахунку суми ПДФО в разі не 

повернення сум надміру витрачених коштів використовуються ставки 15% та 20%. 

Зауваження та пропозиції до проекту наказу можна надавати протягом 20 днів з дня оприлюднення у письмовій 
та/або електронній формі. 
 
 
 
 
 

  

Проект від 04.09.2015  "Податкова реформа (неофіційний текст)" 

Мінфін презентував наступну податкову реформу. Мета реформи – побудова простої, прозорої, справедливої 
податкової системи, що стимулює інвестиції, створює умови для сталого розвитку національної економіки з одночасним 

забезпеченням потреб Державного та місцевих бюджетів на виконання пріоритетних видатків. 
Завданням пропонованої реформи є: 

 зменшення податкового навантаження на бізнес, 
 детінізація, 
 спрощення податкового законодавства, 
 стабільність податкового законодавства. 

Запропоновано однакові ставки оподаткування – рівні умови для всіх, тобто ставка податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ 
та ПДФО у розмірі 20% кожен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

За детальною інформацією, будь ласка, 
звертайтеся: 

Ірина Ігумнова,  
Керуючий партнер  
igumnova@kagaudit.com  

Тетяна Кириленко,  
Партнер  
kirilenko@kagaudit.com  

 
 

Дане видання не є консультацією і 
пропонується з метою інформування 
про зміни в законодавстві.  
В індивідуальних ситуаціях 
рекомендується звертатися за  
професійною консультацією.  

 

 Kyiv Audit Group (PRAXITY): 
• незалежний аудитор, 20-й рік поспіль 

стабільно працює для Вас; 
• учасник Міжнародного Альянсу Praxity       

(TOP 10 Worldwide); 
• входить до ТОП-10 аудиторів України; 
• ЛІДЕР ГАЛУЗІ:"Золото рейтингу в Україні" 
• "Надійний партнер для бізнесу". 

 Портфель послуг:  
 Аудит|Tax & Law консалтинг|Due diligence | 
 HR-audit | Юридична підтримка |  
 Аутсорсинг бухгалтерії |Тестування бухгалтерів |  

 Вся інформація на сайті www.kagaudit.com 

Kyiv Audit Group – Ваш надійний бізнес-
партнер! 

Truly local. Totally global. Trusted advisers 
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