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№36-37 від 22 грудня 2015 

Новини податкового законодавства  
(23 листопада – 21 грудня 2015) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ "Щодо використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних 
документів" від 20.11.2015 №24762/6/99-95-42-03-15 

У цьому листі податківці зазначили, що використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних 

документів за письмовою угодою сторін, в якій містяться зразки відповідного аналога їх власноручних підписів, не 

порушує законодавства України. Про це вже податківці говорили раніше в інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" 
(категорія 136.05).  

Проте, як тепер зауважують фіскали, це не стосується випадків застосування первинних документів типових і 
спеціалізованих форм, якими не передбачено використання факсимільного відтворення підпису. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист Головного управління ДФСУ від 06.11.2015 №16986/10/26-15-15-03-11 щодо безоплатної передачі 

матеріальних активів (основних засобів) підприємству від постачальників-нерезидентів  

Так, відповідно до вказаного листа, податківці дійшли таких висновків: 

 при ввезенні на митну територію України товарів для подальшого використання їх у господарській діяльності 
суми ПДВ відносяться до податкового кредиту в разі наявної митної декларації, оформленої відповідно до вимог 

законодавства, яка підтверджує сплату податку; 

 при безоплатному постачанні товарів/послуг база обкладення ПДВ визначається на рівні не нижче ціни 
придбання товарів/послуг (для самостійно виготовлених товарів/послуг — не нижче їх собівартості); 

 підлягає амортизації первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів, у складі якої враховуються 
витрати на транспортування, суми ввізного мита, витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів, інші 

витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із 
запланованою метою. 

Також податківці звертають увагу, що для цілей нарахування податку на прибуток при здійсненні операцій із 

нерезидентами,  необхідно враховувати вимоги ст. 39 ПКУ. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 11.11.2015 №25227/10/28-10-06-11 «Щодо ПДВ» 

Податківці надали роз’яснення, що при безоплатній передачі товарів або необоротних активів, при придбанні яких 

було відображено податковий кредит, платнику податків слід відобразити податкові зобов'язання двічі, а саме 
"відсторнувати" свій податковий кредит і відобразити податкові зобов'язання з безоплатної передачі. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Постанова НБУ №822 від 26.11.2015 «Про внесення змін до Положення про порядок та умови торгівлі 

іноземною валютою» 

Національний банк України зробив більш жорсткішими правила покупки валюти під зовнішньоекономічні контракти 

для бізнесу, зобов'язавши юридичних осіб і підприємців купувати або обмінювати валюту за зовнішньоекономічним 
договором через один банк і встановивши порядок переведення контракту на обслуговування в інший банк. Про це 

говориться в постанові регулювальника №822 про зміну порядку торгівлі іноземною валютою, яке опубліковане на 

сайті НБУ і вступило в дію 27 листопада.  
Згідно з документом юридичні особи і підприємці-резиденти мають право купувати або обмінювати валюту для 

розрахунків за кожним зовнішньоекономічним договором з нерезидентом через одного суб'єкта ринку. Постанова 
дозволяє клієнтові перевести зовнішньоекономічний договір на обслуговування до іншого суб'єкта ринку, у такому разі 

Діюче законодавство 

http://docs.dtkt.ua/doc/1041.71568.0
http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html
http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=24339064
http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=24339064
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він зобов'язаний дати дозвіл на здобуття інформації про незавершені розрахунки за цим договором. Далі суб'єкт ринку, 

до якого переводиться договір, зобов'язаний звернутися до попереднього суб'єкта ринку, через який здійснювалися 
розрахунки за цим договором, для здобуття всієї інформації, що є у нього, про незавершені розрахунки. Обмін 

інформацією здійснюється засобами електронної пошти НБУ. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ №25655/10/28-10-06-11 від 18.11.2015 щодо ліквідації основних засобів за самостійним 

рішенням платника податків 

Цим листом повідомляється, що: 

 ліквідація основних запитів для цілей оподаткування не розглядається як постачання, у разі, коли така 

ліквідація здійснюється без згоди платника податку (ліквідація у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії 
обставин непереборної сили, у разі викрадення); 

 зазначену обставину платник податків має підтверджувати або документами відповідно до законодавства 
(сертифікат Торгово-промислової палати України, Акти державних, правоохоронних та судових органів, тощо) або 

поданням контролюючому органу відповідних документів про знищення, розібрання або перетворення основних 
засобів; 

 документи подаються до податкової декларації з ПДВ за звітний період, у якому виникають такі обставини і 
здійснюється ліквідація основних засобів; 

 якщо основні засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей 
оподаткування розглядається як постачання таких основних засобів. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 24.11.2015 №24966/6/99-99-22-07-03-15 щодо застосування реєстраторів розрахункових 

операцій 

ДФСУ нагадала, що користувачам зареєстрованих та введених в експлуатацію до 01.01.2015 електронних 

контрольно-касових апаратів, що подають до фіскальних органів тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій 
(Z-звіти), встановлено перехідний період тривалістю 1 рік для доопрацювання або заміни існуючої касової техніки на 

таку, яка забезпечує подання по електронних каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів і 

фіскальних звітних чеків. 
Отже, якщо зареєстрований у органах ДФС до 01.01.2015 РРО із версією ПЗ, що не забезпечує подання по 

електронних каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів, і буде доопрацьований та забезпечуватиме 
подання по електронних каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, такий 

РРО може використовуватись з 01.01.2016. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування ВП від 26.11.2015 №26015/10/28-10-06-11 щодо 
заповнення граф у податковій накладній 

ДФСУ ще раз надала роз’яснення щодо заповнення граф 5.1, 5.2 та 6 і 7  при складанні податкової накладної на 

послуги. Також розглянула питання щодо заповнення графи 3 та повідомляє, що законодавством не передбачено у 

графі 3 "Номенклатура постачання товарів/послуг продавця" вказувати вираз "Товари/послуги в асортименті".  
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ №26114/10/28-10-06-11 від 27.11.2015 щодо податкового обліку необоротних матеріальних 
активів 

В цьому листі ДФСУ повідомляє, що: 

 витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, 
обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його 

використання, включаються до складу витрат; 

 витрати на поліпшення основних засобів для відновлення майбутніх економічних вигод, очікуваних від їх 

використання, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що балансова вартість активу не перевищує суми його 
очікуваного відшкодування; 

 нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який 
встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і 

призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації; 

 не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування: вартість гудвілу; 

витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші 
поліпшення невиробничих основних засобів. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 04.12.2015 №26492/10/28-10-06-11 "Щодо порядку реєстрації у Єдиному реєстрі 
податкових накладних розрахунків коригування до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015" 

В цьому листі податківці роз’яснюють таке: розрахунки коригування, складені платником податку до податкових 
накладних, які не видаються отримувачу, що складені до 1 лютого 2015 року, а також складених під час отримання 

послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації в ЄРПН. 

Таким чином, розрахунок коригування, що передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх 
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постачальнику, складений починаючи з 01.07.2015, до податкової накладної, складеної до 01.07.2015 (у т.ч. і до 

01.02.2015), на покупця – платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) таких товарів/послуг. 
Аналогічна позиція ДФСУ з цього питання викладена в листах від 17.09.2015 №8781/Ч/99-99-19-03-02-14, від 

24.09.2015 №20281/6/99-99-19-03-02-15, від 05.10.2015 №21059/6/99-99-19-03-02-15, від 16.11.2015 №24356/6/99-99-

19-03-02-15. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Наказ Мінфіну «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 
20.10.2015 №897 

З 2015 року платники податку на прибуток визначають базу оподаткування податком на прибуток за новими 
правилами. Базою є фінансовий результат відповідно до бухгалтерського обліку плюс/мінус різниці. У зв’язку з цим 

прийнято й нову форму декларації відповідно до зазначеного вище наказу Мінфіну від 20.10.2015 №897. Ця форма 
опублікована 1 грудня 2015 року в №93 «Офіційного вісника України». 

Тепер замість п’яти окремих декларацій — одна. Тобто немає окремих форм для страховиків, банків, підприємств. 

Форма одна для всіх з окремими рядками для відображення особливостей діяльності деяких платників, як-от 
страховики. У шапці в графі 9 проставлятиметься відмітка про те, ким є платник податку на прибуток: банк, страховик, 

сільгоспвиробник тощо. А також спрощено основну частину декларації. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Постанова правління НБУ від 04.12.2015 №863 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та 

валютному ринках України"  

Цією постановою збережено такі вимоги як обов’язковий продаж надходжень в Україну в іноземній валюті на 
користь юридичних осіб у розмірі 75%, розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів до 90 днів, заборона 

дострокового погашення резидентами кредитів, позик в іноземній валюті за договорами з нерезидентами та інші. 
Водночас Нацбанк продовжує поступово пом'якшувати адміністративні обмеження, реагуючи на прохання банків та 

бізнесу. Так, на прохання банків та Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем Національний банк 

лібералізує розрахунки фізичних осіб за межами України, що здійснюються з використанням електронних платіжних 
засобів. Досі діяла і продовжує діяти норма, яка дозволяла здійснювати перекази з поточного рахунку в іноземній 

валюті на суму, що не перевищує 150 000 грн. на місяць. Але відтепер це обмеження не поширюється на 
безготівкові розрахунки, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів для оплати продукції та 

послуг для власного споживання фізичних осіб. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ №26598/10/28-10-06-11 від 07.12.2015 щодо сплати ПДФО у зв’язку зі зміною юридичної 
адреси 

У даному листі повідомляється, що у разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, 
суб’єкт господарювання до закінчення поточного бюджетного року сплачує податок на доходи фізичних осіб та подає 
податковий розрахунок за ф. 1ДФ за попереднім місцезнаходженням. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Міжрегіональне головне управління ДФС — Центральний офіс із ОВП лист від 04.12.2015 №26508/10/28-

10-06-11 щодо дооцінки основних засобів для цілей податкового обліку 
Зокрема, в цьому листі вказано, що амортизація переоцінених основних засобів, відповідно до ст. 138 ПКУ, не 

містить вимог щодо додаткових коригувань, які призведуть до перегляду та зменшення нарахованої амортизації у 
зв’язку з тим, що вартість основних засобів переоцінена. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист МГУ ДФС – центральний офіс з обслуговування великих платників від 01.12.2015 №26240/10/28-

10-06-11 щодо коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток 
підприємств з 01.01.2015 

В цьому листі надано відповіді на деякі питання щодо коригування фінрезультату: 

 Одержані штрафи, пені, неустойки відповідно до п.3.10 розд.III Методрекомендацій щодо заповнення форм 

фінзвітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 №433, відображаються у складі інших операційних доходів. 
Пунктом 6 П(С)БО 16 встановлено, що витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення 

зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок 
його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Визнані штрафи, 

пеня, неустойка включаються до інших операційних витрат (п. 20 П(С)БО 16). Виходячи з викладеного, доходи у 

вигляді одержаних штрафів, пені, неустойки за порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання 
або неналежного виконання господарського зобов’язання та понесені витрати у вигляді визнаних платником податку 

штрафів, пені, неустойки приймають участь при визначенні фін.результату до оподаткування відповідно до правил 
бухобліку без подальшого його коригування на такі доходи та витрати. 

 Положеннями розд.ІІІ ПКУ не передбачено коригування фін.результату до оподаткування на суми відсотків за 

користування податковим розстроченням. Ці витрати приймають участь при визначенні фін.результату до 
оподаткування відповідно до правил бухобліку без подальшого його коригування на такі витрати. 

 Отже, положеннями розд.ІІІ ПКУ не передбачено коригування фін.результату до оподаткування на суму 
отриманої з 01.01.2015 від неплатника податку на прибуток та не повернутої поворотної фіндопомоги. 

 Фін.результат до оподаткування зменшується лише тоді, коли здійснюється коригування у бік зменшення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15
http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=24641508
http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=24641508
http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html
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резерву сумнівних боргів, і на цю суму збільшується фін.результат до оподаткування відповідно до П(С)БО або МСФЗ. У 

разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, фін.результат до 
оподаткування, який визначений у фін.звітності, не підлягає зменшенню на суму списаної заборгованості. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців» щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за підробними документами» від 24.11.2015 №815-VIII  
У зв’язку із внесеними змінами до Закону, зараз для проведення держреєстрації змін до установчих документів 

юрособа повинна, зокрема, подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) нотаріально засвідчену 

копію рішення про внесення змін до установчих документів. Тобто внести зміни на підставі ксерокопії такого документа, 
як це було дозволено раніше, більше не можна. 

Зокрема, нотаріально засвідчена копія знадобиться у разі зміни:  

 керівника або осіб, яких обирають (призначають) до органу управління юрособи, чи осіб, котрі мають право 

вчиняти дії від імені юрособи без довіреності; 

 найменування юрособи; 

 складу засновників (учасників) юрособи. 
Закон набув чинності з 13.12.2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для 

призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 09.12.2015 №1028 
У випадку втрати працівником трудової книжки або відсутності необхідних записів про період роботи трудовий стаж 

підтверджують такі документи: довідки, виписки з наказів, особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати, 
посвідчення, характеристики, письмові трудові договори та угоди з позначками про їх виконання та інші документи. 

Окрім перелічених документів, відтепер до уваги братимуть дані з реєстру застрахованих осіб, який веде Пенсійний 

фонд України. 
Також Кабмін постановив: працівникам організацій, установ, підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій 

території України чи в зоні проведення АТО, у разі відсутності трудової книжки (або коли до неї внесено неправильні 
записи) страховий стаж підтверджуватимуть на основі даних зі згаданого реєстру застрахованих осіб. 

Постанова набирає чинності від дня її офіційного опублікування.  
 
 
 
 
 
 
 

  

Закон України від 24.11.2015 №816-VIII, яким були внесені зміни до Закону України «Про господарські 
товариства» від 19.09.1991 №1576-XII 

Відтепер загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники 
учасників), що володіють у сукупності більш як 50% голосів. 

Установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений 
інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників 

вважаються повноважними. 

Водночас установлено: статути ТОВ до приведення їх у відповідність із Законом №816 застосовуються в частині, що 
йому не суперечить. 

Закон набув чинності з 13.12.2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ДФСУ в листі від 23.11.2015 №24856/6/99-99-19-02-02-17 відмітила, що підприємство враховує витрати на 

придбання паливно-мастильних матеріалів при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з 
правилами бухгалтерського обліку у разі їх підтвердження належним чином оформленими первинними документами. 

Податківці нагадали, що перелік обов'язкових реквізитів первинних документів визначений Законом про бухоблік, і 

до них відносяться: 

 назва документу (форми); 

 дата і місце складання; 

 назва підприємства, від імені якого складений документ; 

 зміст і об'єм господарської операції, одиниця виміру господарської операції; 

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

 особистий підпис або інші дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь в здійсненні 
господарської операції. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 27.11.2015 №25297/6/99-99-19-02-02-15 щодо визначення фінансового результату при 

сплаті членських внесків саморегульованими організаціями (СРО) та щодо коригування фінансового 
результату на витрати за договорами добровільного медичного страхування 

 Цим листом повідомляється, що фінансова установа, що вносить членські внески на безповоротній основі як 
учасник СРО, здійснює коригування фінансового результату до оподаткування на суму таких внесків у розмірі, що 

перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, у разі, якщо СРО відповідає вимогам п. 133.4 

ст. 133 Кодексу та внесена до реєстру неприбуткових організацій та установ. 
Ст.1231 Кодексу встановлено, якщо порушуються вимоги, встановлені цим Кодексом до договорів добровільного 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/815-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/815-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/815-19
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248705876
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248705876
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
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медичного страхування, крім випадку, передбаченого абзацом 4 цієї статті, то платник податку - страхувальник, який 

визнав у бухгалтерському обліку витрати, зобов'язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного 
періоду на суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120% облікової 

ставки НБУ, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору або такий договір перестав 

відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом.  
Абз. 4 цієї статті передбачено, що договір медичного страхування, в якому страхувальником є роботодавець, може 

передбачати:  

 зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або 

застрахована особа, у разі звільнення застрахованої особи;  

 зміну страховика на нового страховика.  

При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна підтверджуватися тристоронньою угодою між 
страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) та застрахованою особою.  

Водночас податкові зобов'язання страховика у зв'язку з тим, що договір добровільного медичного страхування 
перестав відповідати вимогам даного Кодексу, корегуванню не підлягають.  

Штрафні санкції за заниження об'єкта оподаткування з податку на прибуток у випадках, визначених цим підпунктом, 

як до страховика, так і до платника податку не застосовуються. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Постанова КМУ «Про внесення змін до Методики оцінки майна» від 25.11.2015 №1033 
Постанова істотно оновлює правила оцінки майна, затверджені постановою КМУ від 10.12.2003 №1891. 
Згідно з інформацією Фонду держмайна, нова методика оцінки, зокрема, установлює: 

 визначення процедури оцінки об’єктів приватизації, що належать до різних груп, для різних способів їх 
приватизації, з урахуванням особливостей продажу таких об’єктів; 

 визначення порядку проведення оцінки об’єктів приватизації для цілей їх приватизації новими способами 
продажу (для конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, за методом зниження ціни, без 

оголошення ціни); 

 визначення організаційних і методичних засад оцінки об’єктів незавершеного будівництва, у т.ч. для цілей 

приватизації шляхом продажу під розбирання; 

 визначення особливостей оцінки об’єктів, що приватизуються, відповідно до Закону України «Про особливості 

приватизації майна в агропромисловому комплексі»; 

 визначення порядку й алгоритму розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу за рахунок 

додаткового капіталу та прибутку з метою збільшення статутного капіталу. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист ДФСУ від 25.11.2015 №26024/10/28-10-06-11 щодо грошової оцінки земельних ділянок 
Податківці нагадали, що для визначення розміру земельного податку і орендної плати використовується нормативна 

грошова оцінка земельних ділянок. 

Якщо рішення органів місцевого самоврядування про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розташованих 
в межах населених пунктів, прийнято і офіційно обнародувано відповідним органом місцевого самоврядування до 15 

липня поточного року, то норми такого рішення застосовуються з 1 січня наступного бюджетного року. 
У разі обнародування рішення після 15 липня його норми застосовуються з 1 січня бюджетного періоду, що йде за 

плановим періодом. 
Дані про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок власники земельних ділянок і землекористувачі 

можуть отримати в підпорядкованих органах Держземагентства, які ведуть державний земельний кадастр і 

забезпечують повноту і достовірність відомостей про усі земельні ділянки. 
Крім того, податківці підкреслили, що НКУ не передбачена обов'язковість щорічного подання платником земельного 

податку довідки про розмір нормативної грошової оцінки його земельної ділянки. Така довідка в обов'язковому порядку 
подається тільки в окремих випадках: при представленні першої декларації (фактичному початку діяльності як 

платника земельного податку), а надалі - у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Лист НБУ від 16.12.2015 №40-02010/100132 щодо порядку продажу валютних надходжень 
НБУ роз'яснив порядок продажу валютних надходжень в період завершення звітного року. Так, надходження в 

іноземній валюті, які поступили 30 грудня 2015 року, підлягають обов'язковому продажу 05 січня 2016 року, а ті, що 
поступили 31 грудня 2015 року і 1 - 5 січня 2016 року – підлягають обов'язковому продажу 06 січня 2016 року.  

Нагадаємо, раніше регулятор в листі від 10.12.2015 №53-03006/98145 повідомив про регламент роботи банківської 

системи в період завершення звітного року. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Постанова КМУ від 16.12.2015 №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з 
тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово 

окуповану територію» 
Цією постановою КМУ запровадив заборону на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт, послуг) під всіма 

митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на 
тимчасово окуповану територію, за винятком: 

 особистих речей громадян, визначених ч.1 ст.370 Митного кодексу України (крім товарів, визначених п.24 ч. 1 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248707019
http://document.ua/pro-zdiisnennja-obovjazkovogo-prodazhu-nadhodzhen-v-inozemni-doc252064.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248714822
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248714822
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248714822
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даної статті), що переміщуються у ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі; 

 соціально значущих продуктів харчування, що переміщуються громадянами, сумарна фактурна вартість яких не 
перевищує еквівалент 10 тис.грн. та сумарна вага яких не перевищує 50 кг на 1 особу, за переліком згідно з додатком. 

А також зазначили, що дія цієї постанови не поширюється на: 

 поставку електричної енергії з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої 

території України на тимчасово окуповану територію, що здійснюється відповідно до рішення Ради національної безпеки 
та оборони України; 

 поставку з тимчасово окупованої території на іншу територію України товарів, що мають стратегічне значення 
для галузей економіки та безпеки держави, за підтвердженням Міністерства економічного розвитку і торгівлі. 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

Урядовий проект податкової реформи 
У Проекті, що з’явився на сайті Мінфіну, запропоновано за оновленими правилами розраховувати податок на 

прибуток. Ставка податку — 18% (в компромісному варіанті). 
Строк звітування — квартал, півріччя, три квартали та рік. Виняток: звітують лише за рік (без щоквартального 

звітування) платники, які мають дохід не більше 20 млн. грн., новостворені, неприбуткові (окрім неприбуткових — 
неплатників податку на прибуток), сільгоспвиробники. 

База оподаткування — бухгалтерський фінансовий результат плюс/мінус різниці. Можуть не застосовувати різниці ті, 

у кого дохід за рік не перевищує 20 млн. грн. Тобто підхід до бази не змінився, щоправда, змінилися деякі різниці. 
Зауважимо: фактично всі різниці з податку на прибуток, що введені ще з 2015 року, перенесли в новий проект. Але 

додали до цих різниць, зокрема, збільшення фінансового результату на: 

 суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення невиробничих основних засобів або 

нематеріальних активів; 

 на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги особам, що не є платниками податку, за винятком 

безповоротної фінансової допомоги, перерахованої неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, 
передання товарів, робіт, послуг не були платниками податку на прибуток; 

 на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до законодавства та згідно із 
цивільно-правовими договорами; 

 на суму витрат у вигляді наданої неправомірної вигоди, якщо факт надання такої вигоди встановлено 
обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, або кримінальне провадження закрито з нереабілітуючих 

підстав; 

 на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до р. Х цього Кодексу щодо 

об'єктів нежитлової нерухомості в сумі, на яку зменшено податок на прибуток. 
Крім цього зазнали змін майже всі розділи ПКУ. Серед основних нововведень слід виділити таке: 

 ставка ПДФО 18%. Тобто прогресивної ставки ПДФО 15% (20%) залежно від розміру доходу більше не буде. 
Застосовуватимуть єдину ставку ПДФО — 18%. Щоправда, для деяких категорій доходів зберегли пільгові ставки ПДФО 

— 5% та 0%; 

 підвищення порога для реєстрації платником ПДВ із 1 млн. до 2 млн.грн.; 

 виключення з бази обкладення ПДВ акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів; 

 поділ єдинників на такі групи: 
1) група «А» — ФОПи, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж 

товарів із торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність із надання побутових послуг 
населенню й обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 грн.; 

2) група «В» — ФОПи, які відповідають сукупності таких критеріїв: 
 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають із ними в трудових 

відносинах, не перевищує 10 осіб; 

 річний обсяг доходу не перевищує 2 млн.грн.; 

3) група «С» — сільськогосподарські товаровиробники, які відповідають сукупності таких критеріїв: 
 частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%; 

 річний обсяг доходу за попередній податковий (звітний) рік не перевищує 2 млн.грн. 

Перехідні положення урядового законопроекту податкової реформи передбачають, що штрафні (фінансові) санкції 
(штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються в розмірах, 

передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій з 
урахуванням таких особливостей: 

а) за наслідками діяльності у 2016 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток підприємств за 

порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій із податку на прибуток підприємств і 
повноти його сплати, виявлені за наслідками перевірок, застосовуються в розмірі не більш ніж 1 грн. за кожне 

порушення; 
б) штрафні санкції до платників ПДВ за порушення податкового законодавства за період із 1 січня по 30 червня 

Проекти змін в законодавчі акти 

http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html
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2016, виявлені за наслідками перевірок, застосовуються в розмірі не більш ніж 1 грн. за кожне порушення. 

Запропоновано протягом 2-х років після набрання чинності цим Законом заборонити: 

 збільшення переліку загальнодержавних або місцевих податків і зборів, їх платників, розміру ставок, прав 

контролюючих органів, переліку, підстав і строків проведення перевірок платників податків, розміру штрафів та пені; 

 розширення бази оподаткування; 

 зменшення кількості й розміру податкових пільг, джерел сплати податкових зобов'язань або погашення 
податкового боргу; 

 скорочення граничних строків подання податкових декларацій та сплати податків і зборів; 

 запровадження нових видів відповідальності за порушення податкового законодавства; 

 внесення змін до цього пункту. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

КМУ Законопроект №3507 щодо скасування трудової книжки, змінивши порядок обліку трудової 

діяльності співробітників 
Кабмін запропонував депутатам відмінити трудові книжки. Відповідний урядовий законопроект №3507 

зареєстрований у ВРУ. Так, облік трудової діяльності працівника пропонується здійснювати в електронній формі в 

реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. З моменту 
вступу в силу Закону – 1 липня наступного року – інформація більше не дублюватиметься одночасно і на папері, і в 

електронній формі, а збиратиметься тільки у базі даних Пенсійного фонду. Відповідні зміни планується внести в 
законодавчі акти, що регулюють трудову діяльність. 

Як вказано в пояснювальній записці до законопроекту, відміна трудових книжок позитивно позначиться на 
взаємовідносинах між працедавцями і найнятими робітниками. 

З одного боку, підприємці заощадять часові і грошові витрати на утримання кадрових співробітників, що 

стимулюватиме до найму більшої кількості працівників. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Мінекономрозвитку оприлюднило проект постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 серпня 2000р. №1336" 

Цим проектом запропоновано привести у відповідність із законодавством діючий Перелік окремих форм і умов 
здійснення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, яким дозволено проводити розрахункові 

операції без застосування реєстратора розрахунковий операція з використанням розрахунковий книжка і книга облік 

розрахунковий операція. 
Зокрема, з Переліку виключений продаж пива особами-підприємцями на єдиному податку. 

Також пропонується виключити форми і умови підприємницької діяльності, при здійсненні яких суб'єкти 
господарювання обов'язково повинні застосовувати РРО, а саме: 

 надання побутових послуг (окрім тих, що надаються на території села); 

 реалізація квитків державних лотерей. 

Проект передбачає збільшення граничного розміру річного об'єму розрахункових операцій для суб'єктів 
господарювання у розмірі 500 тис. грн і 250 тис. грн на один структурний (відособлений) підрозділ. 

Також члени Уряду пропонують внести в Порядок №1336 норму відносно обов'язкового застосування РРО 
підприємцями-єдинниками, об'єм доходу яких перевищує 1 млн. грн. 

Згідно з проектом дія постанови №1336 не поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які здійснюють 

роздрібну торгівлю підакцизними товарами, оскільки продаж цих товарів проводиться виключно через РРО. 
Зауваження і пропозиції до проекту постанови можна направляти в Мінекономрозвитку. 
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