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Термін дії
01.01.2019 – 31.12.2019

Розмір мінімальної заробітної плати у 2019 році
Розмір
Підстава
місячний
погодинний
4173 грн.
25,13 грн.
ст. 8 Закону України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII

Застосування мінімальної заробітної плати
Сутність застосування
Підстава
Оплата праці та інші випадки, пов’язані з трудовими відносинами
Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану
Ст. 3 1 Закону України «Про
Оплата праці
місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір оплату праці» від 24.03.95 р.
мінімальної заробітної плати
№ 108/95-ВР,
ст. 95, ст. 252 7 КЗпП
Розмір визначається як добуток МЗП та розміру єдиного
П. 5 ст. 1 Закону України «Про
Мінімальний розмір
соціального внеску, встановлених законом на місяць, за який
збір та облік єдиного внеску
єдиного внеску на
нараховується заробітна плата (дохід)
на загальнообов'язкове
загальнообов'язкове
державне соціальне
державне соціальне
страхування
страхування» від 08.07.2010 р.
№ 2464-VI
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на
п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України
Максимальний розмір
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
«Про збір та облік єдиного
єдиного внеску на
дорівнює п'ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати,
внеску на загальнообов'язкове
загальнообов'язкове
встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок
державне соціальне
державне соціальне
страхування
страхування» від 08.07.2010 р.
62 595 грн.
№ 2464-VI
Відшкодування втраченого Відшкодовується виходячи з розміру МЗП
Ст. 1195 ЦКУ
заробітку внаслідок
ушкодження здоров'я
непрацюючої фізособи
У розмірі 50 % середньої заробітної плати, але не нижче МЗП Ст. 209, ст. 218 КЗпП
Оплата вільних від
роботи днів при навчанні
Вихідна допомога у разі У розмірі 2 МЗП
Ст. 44 КЗпП
призову або вступу
працівника на військову
службу, направлення на
альтернативну
(невійськову) службу
Організація діяльності підприємств
У розмірі 1250 МЗП, що діє на момент створення (реєстрації)
Ст. 14 Закону України «Про
Статутний капітал
акціонерних товариств
акціонерного товариства
акціонерні товариства» від
17.09.2008 р. № 514-VI
Порушення справи про
Вимоги кредитора сукупно повинні складати не менше 300
Ч. 3 ст. 10 Закону України
банкрутство
МЗП, не задоволених протягом трьох місяців після
«Про відновлення
встановленого для їх погашення строку
платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом»
від 14.05.92 р. № 2343-XII
Оплата послуг
У розмірі 2 МЗП за кожний місяць виконання ним повноважень Ч. 2 ст. 115 Закону України
арбітражного керуючого
«Про відновлення
платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом»
від 14.05.92 р. № 2343-XII
Інформування НБУ спеціа- У розмірі 100 МЗП – для фізосіб,
Пп. «г» п. 4 ст. 18 Закону
льних підрозділів по боро- 5000 МЗП – для юросіб
України «Про організаційнотьбі з організованою злоправові основи боротьби з
чинністю про великоорганізованою злочинністю»
масштабні операції
від 30.06.93 р. № 3341-XII
Транспортний податок
Об'єкт оподаткування
Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску
Пп.267.2.1 ПКУ
транспортним податком
яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року.
1 564 875,0 грн.
Випадки застосування
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ПДФО
Не оподатковуються вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) - у частині, що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового
року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі;
1043,25 грн.
Оподаткування ПДФО
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
суми списаного боргу
платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за
його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою
банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо
його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної
плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного
податкового року.
1043,25 грн.
Оподаткування ПДФО
Не оподатковується сума, сплачена будь-якою юридичною або
вартості навчання
фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійнотехнічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку
чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року за кожний повний або
неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої
фізичної особи;
12519,0 грн.
Оподаткування ПДФО
При продажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16
суми, отриманої від
та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи не є
продажу власної продукції оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не
тваринництва
перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без
отримання довідки про наявність земельних ділянок.
208 650,0 грн.
Оподаткування ПДФО
Не оподатковується вартість путівок на відпочинок, оздоровленвартості путівок
ня та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого
ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із
знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік,
за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня
податкового (звітного) року;
20 865,0 грн
Оподаткування ПДФО
Не оподатковується основна сума боргу (кредиту) платника посуми списаного боргу
датку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 25
відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на
рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;
1043,25 грн.
Розмір добових при
До оподатковуваного доходу не включаються витрати на
відрядженні по Україні
відрядження, не підтверджені документально, на харчування та
фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові
витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах
території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого
відрядження
417,30 грн.
Оподаткування ПДФО
вартості подарунків, за
винятком грошових виплат
у будь-якій сумі
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Пп. 165.1.39 ПКУ

Пп. 164.2.17. д) ПКУ

Пп.165.1.21 ПКУ

Пп.165.1.24 ПКУ

Пп.165.1.35 ПКУ

Пп.165.1.55 ПКУ

Пп.170.9.1 ПКУ

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2019 році
Соціальні і демографічні групи населення
Розмір прожиткового мінімуму
01.01.2019 – 30.06.2019 01.07.2019 – 30.11.2019 01.12.2019 – 31.12.2019
Діти віком до 6 років
1626 грн.
1699 грн.
1779 грн.
Діти віком від 6 до 18 років
2027 грн.
2118 грн.
2218 грн.
Працездатні особи
1921 грн.
2007 грн.
2102 грн.
Особи, які втратили працездатність
1497 грн.
1564 грн.
1638 грн.
Загальний показник
1853 грн.
1936 грн.
2027 грн.

Застосування прожиткового мінімуму для працездатної особи
Сутність застосування
Підстава
Контрольовані операції
Штрафні
санкції
за
120.3. Неподання платником податків звіту про контрольовані операції П.120.3, 120.4
неподання,
несвоєчасне (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення або ПКУ
подання
звіту
про невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного
контрольовані
періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього
операції/документації про Кодексу тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:
контрольовані операції
300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого
законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання звіту про
контрольовані операції;
1 відсотка суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті
про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму
для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового
(звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;
3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана
документація, визначена підпунктами 39.4.6 та 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 цього
Кодексу, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної
особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі
контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.
Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податків від
обов'язку подання звіту про контрольовані операції та/або документації з
трансфертного ціноутворення.
Неподання платником податків звіту про контрольовані операції
(уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення після
спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку
сплати штрафу (штрафів), передбаченого цим пунктом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 розмірів прожиткового
мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового
(звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту про контрольовані
операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного
ціноутворення.
120.4. Несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані
операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або несвоєчасне
декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог
пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу
(штрафів) у розмірі:
одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи,
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний
календарний день несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції, але
не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи,
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи,
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний
календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в
поданому звіті про контрольовані операції у разі подання уточнюючого звіту,
але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи,
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого
законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день
несвоєчасного подання документації з трансфертного ціноутворення, визначеної
підпунктами 39.4.6 та 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше
200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого
законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Випадки застосування
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ПДФО з суми боргу,
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника Пп.164.2.7
списаного у зв’язку зі податку включається сума заборгованості платника податку за укладеним ним ПКУ
спливом терміну позовної цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка
давності
перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум
податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з
розділом II цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з
податків, зборів і погашення податкового боргу. Фізична особа самостійно
сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації;
960,50 грн.
Визначення
розміру
Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на Пп.169.4.1
заробітної плати, що дає користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна ПКУ
право
на
отримання плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації
податкової
соціальної та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру
пільги
місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня
звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих
10 гривень.
2690,0 грн.
Розмір
«звичайної» Платник податку має право на зменшення суми загального місячного
Пп.169.1.1
податкової
соціальної оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді
ПКУ
пільги
заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50
відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку
на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для
будь-якого платника податку
960,50 грн.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НКУ
До 01.01.2019
30.4. Платник податків вправі відмовитися від
використання податкової пільги чи зупинити її використання
на один або декілька податкових періодів, якщо інше не
передбачено цим Кодексом. Податкові пільги, не
використані платником податків, не можуть бути перенесені
на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх
платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.

После 01.01.2019
30.4. Платник податків вправі відмовитися від
використання податкової пільги (крім податкових пільг з
податку на додану вартість) чи зупинити її використання
на один або декілька податкових періодів, якщо інше не
передбачено цим Кодексом. Податкові пільги, не використані
платником податків, не можуть бути перенесені на інші
податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів
з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.
39.2.1.1. Контрольованими операціями є господарські
39.2.1.1. Контрольованими операціями є господарські
операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт
оподаткування податком на прибуток підприємств платника оподаткування податком на прибуток підприємств платника
податків, а саме:
податків, а саме:
а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними
а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними
особами - нерезидентами, в тому числі у випадках, особами - нерезидентами, в тому числі у випадках,
визначених підпунктом 39.2.1.5 цього підпункту;
визначених підпунктом 39.2.1.5 цього підпункту;
б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу
б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу
та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів- та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерівнерезидентів;
нерезидентів;
в) господарські операції, що здійснюються з
в) господарські операції, що здійснюються з
нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях),
включених до переліку держав (територій), затвердженого включених до переліку держав (територій), затвердженого
Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту
39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав; 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав;
г) господарські операції, що здійснюються з
г) господарські операції, що здійснюються з
нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток
(корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих
за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є
є податковими резидентами держави, в якій вони податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані
зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно- як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм
правових форм таких нерезидентів в розрізі держав таких нерезидентів в розрізі держав (територій)
(територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.
затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі внесення змін до переліку організаційно-правових
У разі внесення змін до переліку організаційно-правових
форм нерезидентів у розрізі держав (територій), форм нерезидентів у розрізі держав (територій),
затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до
цього підпункту, вони набирають чинності з 1 січня звітного цього підпункту, вони набирають чинності з 1 січня звітного
року, що настає за календарним роком, у якому внесено такі року, що настає за календарним роком, у якому внесено такі
зміни;
зміни.
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Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого
включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів
України відповідно до підпункту "г" цього підпункту, у
звітному році сплачувався податок на прибуток
(корпоративний податок), господарські операції платника
податків з таким нерезидентом за відсутності критеріїв,
визначених підпунктами "а" - "в" цього підпункту,
визнаються неконтрольованими;
ґ) господарські операції, що здійснюються між
ґ)
господарські
операції
(у
тому
числі
нерезидентом та його постійним представництвом в Україні. внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між
Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.
включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів
України відповідно до підпункту "г" цього підпункту, у
звітному році сплачувався податок на прибуток
(корпоративний податок), господарські операції платника
податків з ним за відсутності критеріїв, визначених
підпунктами "а" - "в" цього підпункту, визнаються
неконтрольованими.
39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцій між
39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцій між
платником податків і його пов'язаною особою - платником податків та нерезидентом, передбачених
нерезидентом, передбачених підпунктом 39.2.1.1 цього підпунктом 39.2.1.1 цього пункту, право власності на
підпункту, право власності на предмет (результат) такої предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від
операції перш ніж перейти від платника податків до такого платника податків до такого нерезидента (у разі експортних
нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до
перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до
імпортних операцій) переходить до однієї або декількох однієї або декількох осіб і операція між відповідним
осіб, така операція для цілей оподаткування податком на резидентом та жодною з таких осіб не визнавалася
прибуток
підприємств
вважається
контрольованою платником податку контрольованою операцією, така
операцією між платником податків та таким нерезидентом, операція вважається контрольованою операцією між
якщо ці особи:
платником податків та таким нерезидентом, якщо особи, до
яких перейшло право власності:
не виконують в такій сукупності операцій істотних
не виконують у такій сукупності операцій істотних
функцій, пов'язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, функцій, пов'язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт,
послуг) між пов'язаними особами;
послуг);
не використовують у такій сукупності операцій істотних
активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для
організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між
пов'язаними особами.
Для цілей цього підпункту:
під істотними функціями та активами розуміються
функції, які пов'язані особи не могли б виконати самостійно
у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та
використання активів таких осіб;

не використовують у такій сукупності операцій істотних
активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для
організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг).

Для цілей цього підпункту:
під істотними функціями розуміються функції, які
платник
податків
та
нерезидент
сторони
контрольованої операції не могли б виконати самостійно
у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та
використання активів таких осіб;
під
істотними
активами
розуміються
активи,
під
істотними
активами
розуміються
активи,
використання яких є необхідним під час здійснення таких використання яких є необхідним під час здійснення таких
операцій та які відсутні у пов'язаних осіб;
операцій та які відсутні у платника податків та
нерезидента - сторін контрольованої операції;
під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття
під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття
яких є обов'язковим для ділової практики таких операцій.
яких є обов'язковим для ділової практики таких операцій.
44.7.Протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за
44.7. Протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем
днем отримання акта перевірки, платник податків має право отримання акта перевірки, платник податків має право
подати контролюючому органу, що проводив перевірку,
подати контролюючому органу, що проводив перевірку,
заперечення та/або додаткові документи, які підтверджують заперечення та/або додаткові документи, які підтверджують
показники, відображені таким платником податків у
показники, відображені таким платником податків у
податковій звітності.
податковій звітності.
56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого
56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого
рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином
засвідченими копіями документів, розрахунками та засвідченими копіями документів, розрахунками та
доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з
урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу)
протягом 10 календарних днів, що настають за днем протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання
отримання платником податків податкового повідомлення- платником податків податкового повідомлення-рішення або
рішення або іншого рішення контролюючого органу, що іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
оскаржується.
86.7. У разі незгоди платника податків або його
86.7. У разі незгоди платника податків або його
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представників з висновками перевірки чи фактами і даними, представників з висновками перевірки чи фактами і даними,
викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право
подати свої заперечення та/або додаткові документи в подати свої заперечення та/або додаткові документи в
порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу,
до контролюючого органу, який проводив перевірку до контролюючого органу, який проводив перевірку
платника податків, протягом п'яти робочих днів з дня, платника податків, протягом 10 робочих днів з дня,
наступного за днем отримання акта (довідки).
наступного за днем отримання акта (довідки).
129.1. Нарахування пені розпочинається:
129.1. Нарахування пені розпочинається:
129.1.3. при нарахуванні суми податкового зобов'язання,
129.1.3. при нарахуванні суми податкового зобов'язання,
визначеного платником податків або податковим агентом, - визначеного платником податків або податковим агентом, у
після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім тому числі у разі внесення змін до податкової звітності
днем граничного строку сплати податкового зобов'язання.
внаслідок самостійного виявлення платником податків
помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу, - після
спливу 90 календарних днів (270 календарних днів у разі
здійснення платником податків самостійного коригування
відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього
Кодексу), наступних за останнім днем граничного строку
сплати податкового зобов'язання.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
138.3.3. Мінімально допустимі строки амортизації основних 138.3.3. Мінімально допустимі строки амортизації основних
засобів та інших необоротних активів
засобів та інших необоротних активів
Мінімально
Мінімально
Груп
допустимі
Групи
допустимі
строки
строки
корисного
корисного
використання,
використання,
років
років
група 1 - земельні ділянки
група 1 - земельні ділянки
група 2 - капітальні витрати на
15
група 2 - капітальні витрати на
15
поліпшення земель, не пов'язані з
поліпшення земель, не пов'язані з
будівництвом
будівництвом
група 3 - будівлі
20
група 3 - будівлі
20
споруди
15
споруди
15
передавальні пристрої
10
передавальні пристрої
10
група 4 - машини та об аднання
5
група 4 - машини та обладнання
5
З них:
З них:
електронно-обчислювальні машини,
2
електронно-обчислювальні машини,
2
інші машини для автоматичного
інші машини для автоматичного
оброблення інформації, пов'язані з
оброблення інформації, пов'язані з
ними засоби зчитування або друку
ними засоби зчитування або друку
інформації, пов'язані з ними
інформації, пов'язані з ними
комп'ютерні програми (крім
комп'ютерні програми (крім
програм, витрати на придбання яких
програм, витрати на придбання яких
визнаються роялті, та/або програм,
визнаються роялті, та/або програм,
які визнаються нематеріальним
які визнаються нематеріальним
активом), інші інформаційні
активом), інші інформаційні
системи, комутатори,
системи, комутатори,
маршрутизатори, модулі, модеми,
маршрутизатори, модулі, модеми,
джерела безперебійного живлення та
джерела безперебійного живлення та
засоби їх підключення до
засоби їх підключення до
телекомунікаційних мереж,
телекомунікаційних мереж,
телефони (в тому числі стільникові),
телефони (в тому числі стільникові),
мікрофони і рації, вартість яких
мікрофони і рації, вартість яких
перевищує 2500 гривень
перевищує 6000 гривень
група 5 - транспортні засоби
5
група 5 - транспортні засоби
5
група 6 - інструменти, прилади,
4
група 6 - інструмен и, прилади,
4
інвентар, меблі
інвентар, меблі
група 7 - тварини
6
група 7 - тварини
6
група 8 - багаторічні насадження
10
група 8 - багаторічні насадження
10
група 9 - інші основні засоби
12
група 9 - інші основні засоби
12
група 10 - бібліотеч і фонди,
група 10 - бібліотечні фонди,
збереження Національного архівного
збереження Національного архівного
фонду України
фонду України
група 11 - малоцінні необоротні
група 11 - малоцінні необоротні
матеріальні активи
матеріальні активи
група 12 - тимчасові (нетитульні)
5
група 12 - тимчасові (нетитульні)
5
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споруди
група 13 - природні ресурси
група 14 - інвентарна тара
група 15 - предмети прокату
гру а 16 - довгострокові біологічні
активи

споруди
група 13 - природні ресурси
група 14 - інвентарна тара
6
група 15 - предмети прокату
5
група 16 - довгострокові біологічні
7
активи
138.4. Вимоги пунктів 138.1 - 138.3 цієї статті не
застосовуються до операцій з активами з права користування
за договорами оренди.
14.1.12. актив з права користування - визнаний
орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів
фінансової звітності актив, який представляє право орендаря
використовувати базовий актив протягом строку оренди;
140.5.4. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому
140.5.4. на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому
числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, числі необоротних активів (крім активів з права
зазначених у пункті 140.2 та підпункті 140.5.6 цього пункту, користування за договорами оренди), робіт та послуг (крім
та операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті операцій, зазначених у пункті 140.2 та підпункті 140.5.6
39 цього Кодексу), придбаних у:
цього пункту, та операцій, визнаних контрольованими
відповідно до статті 39 цього Кодексу), придбаних у:
П.43 подраздела 4раздела ХХ НКУ
П.43 подраздела 4раздела ХХ НКУ
Платники податку на прибуток під час розрахунку
Платники податку на прибуток під час розрахунку
амортизації за прямолінійним методом щодо основних амортизації за прямолінійним методом щодо основних
засобів четвертої групи можуть використовувати починаючи засобів четвертої групи можуть використовувати починаючи
з 1 січня 2017 року мінімально допустимий строк з 1 січня 2017 року мінімально допустимий строк
амортизації, який дорівнює два роки, якщо витрати на амортизації, який дорівнює два роки, якщо витрати на
придбання таких основних засобів понесені (нараховані) придбання таких основних засобів понесені (нараховані)
платником податків після 1 січня 2017 року та в разі, якщо платником податків після 1 січня 2017 року та в разі, якщо
для таких основних засобів одночасно виконуються вимоги: для таких основних засобів одночасно виконуються вимоги:
основні засоби не були введені в експлуатацію та не
основні засоби не були введені в експлуатацію та не
використовувалися на території України;
використовувалися на території України;
основні засоби введені в експлуатацію в межах
основні засоби введені в експлуатацію в межах
одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня одного з податкових (звітних) періодів з 1 січня 2017 року по
2017 року до 31 грудня 2018 року;
31 грудня 2019 року;
основні засоби використовуються у власній
основні засоби використовуються у власній
господарській діяльності та не продаються або не надаються господарській діяльності та не продаються або не надаються
в оренду іншим особам (за виключенням платників податків, в оренду іншим особам (за виключенням платників податків,
основним видом діяльності яких є послуги з надання в основним видом діяльності яких є послуги з надання в
оренду майна).
оренду майна).
НДФЛ
165.1.
До
загального
місячного
(річного)
165.1.
До
загального
місячного
(річного)
оподатковуваного доходу платника податку не включаються оподатковуваного доходу платника податку не включаються
такі доходи:
такі доходи:
165.1.26. сума стипендії (включаючи суму її
165.1.26. сума стипендії (включаючи суму її
індексації, нараховану відповідно до закону), яка індексації, нараховану відповідно до закону), яка
виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту виплачується учню, студенту, курсанту військових
військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, але
ад'юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому не вище ніж сума, визначена в абзаці першому підпункту
підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу. 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу. Сума
Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час
під час її нарахування (виплати) за ставкою, визначеною її нарахування (виплати) за ставкою, визначеною пунктом
пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу;
167.1 статті 167 цього Кодексу;
165.1.39. вартість дарунків (а також призів
165.1.39. вартість дарунків (а також призів
переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх переможцям та призерам спортивних змагань) - у частині,
вартість не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної
заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня
січня звітного податкового року, за винятком грошових звітного податкового року, за винятком грошових виплат у
виплат у будь-якій сумі;
будь-якій сумі;
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
180.2 1. Особою, відповідальною за сплату до
бюджету податку, нарахованого при ввезенні товарів на
митну територію України у міжнародних поштових та
експрес-відправленнях, є оператор поштового зв'язку,
експрес-перевізник, якщо митне оформлення товарів
здійснюється таким оператором поштового зв'язку, експресперевізником.
180.3. Особи, зазначені у пунктах 180.2 і 180.2 1 цієї
статті, мають права, виконують обов'язки та несуть
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відповідальність, передбачену законом, як платники податку.
187.10. Платники податку, які постачають теплову
187.10. Платники податку, які постачають теплову
енергію, природний газ (крім скрапленого), надають послуги енергію, природний газ (крім скрапленого), надають послуги
з транспортування та/або розподілу природного газу, з транспортування та/або розподілу природного газу, інші
водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість житлово-комунальні послуги, перелік яких визначений
яких включається до складу квартирної плати чи плати законом, послуги (роботи), вартість яких включається до
за утримання житла, фізичним особам, бюджетним складу плати за послугу з утримання будинків і споруд та
установам, не зареєстрованим як платники податку, а також прибудинкових територій чи послугу з управління
житлово-експлуатаційним
конторам,
квартирно- багатоквартирним
будинком,
фізичним
особам,
експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників бюджетним установам, незареєстрованим як платники
багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які податку, а також житлово-експлуатаційним конторам,
здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою управителям
багатоквартирних
будинків,
квартирноподальшого їх перерахування продавцям таких товарів експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників
(надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які
визначають дату виникнення податкових зобов'язань та здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою
податкового кредиту за касовим методом.
подальшого їх перерахування продавцям таких товарів
(надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості,
визначають дату виникнення податкових зобов'язань та
податкового кредиту за касовим методом.
Зазначене правило визначення дати виникнення
Зазначене правило визначення дати виникнення
податкових зобов'язань поширюється також на операції з податкових зобов'язань поширюється також на операції з
постачання зазначених товарів/послуг для ЖЕКів та постачання зазначених товарів/послуг для житловобюджетних установ, що отримують такі товари/послуги, експлуатаційних контор, управителів багатоквартирних
якщо вони зареєстровані як платники податку.
будинків та бюджетних установ, що отримують такі
товари/послуги, якщо вони зареєстровані як платники
податку.
Для цілей цього пункту послугами, вартість яких
Для цілей цього пункту послугами (роботами),
включається до складу квартирної плати чи плати за вартість яких включається до складу плати за послугу з
утримання житла, вважаються послуги з технічного утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, систем чи послугу з управління багатоквартирним будинком,
протипожежної автоматики та димовидалення, побутових вважаються послуги з технічного обслуговування ліфтів та
електроплит,
обслуговування
димовентиляційних диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики
димовидалення,
обслуговування
димових
та
каналів,
внутрішньобудинкових
систем
водоі та
теплопостачання, водовідведення та зливової каналізації, вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем,
вивезення та утилізації твердого побутового та грубого прибирання будинкової та прибудинкової території,
сміття, прибирання будинкової та прибудинкової купівлі
електричної
енергії
для
забезпечення
території, а також інші послуги, які надаються ЖЕКами функціонування спільного майна багатоквартирного
зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок.
будинку, а також інші послуги, які надаються житловоексплуатаційними
конторами
чи
управителями
багатоквартирних будинків зазначеним у цьому пункті
покупцям за їхній рахунок.
201.1. На дату виникнення податкових зобов'язань
201.1. На дату виникнення податкових зобов'язань
платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в
електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у
порядку, визначеному законодавством, електронного порядку, визначеному законодавством, електронного підпису
підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її уповноваженої платником особи та зареєструвати її в
в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим
цим Кодексом термін.
Кодексом термін.
У податковій накладній зазначаються в окремих
У податковій накладній зазначаються в окремих
рядках такі обов'язкові реквізити:
рядках такі обов'язкові реквізити:
а) порядковий номер податкової накладної;
а) порядковий номер податкової накладної;
б) дата складання податкової накладної;
б) дата складання податкової накладної;
в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних
в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних
документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку
на додану вартість, - продавця товарів/послуг;
на додану вартість, - продавця товарів/послуг;
г) податковий номер платника податку (продавця та
г) податковий номер платника податку (продавця та
покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним
підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені
головного підприємства - платника податку стороною головного підприємства - платника податку стороною
договору, у податковій накладній, крім податкового номера договору, у податковій накладній, крім податкового номера
платника податку додатково зазначається числовий номер платника податку додатково зазначається числовий номер
такої філії (структурного підрозділу);
такої філії (структурного підрозділу);
ґ) виключено;
ґ) виключено;
д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних
д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних
документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку
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на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;
е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх
кількість, обсяг;
є) ціна постачання без урахування податку;
ж) ставка податку та відповідна сума податку в
цифровому значенні;
з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з
урахуванням податку;
и) виключено;
і) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код
послуги згідно з Державним класифікатором продукції та
послуг; платники податків, крім випадків постачання
підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію
України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ
ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором
продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири
перших цифри відповідного коду.
ї) виключено.

на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;
е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість,
обсяг;
є) ціна постачання без урахування податку;
ж) ставка податку та відповідна сума податку в
цифровому значенні;
з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з
урахуванням податку;
и) виключено;
і) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код
послуги згідно з Державним класифікатором продукції та
послуг; платники податків, крім випадків постачання
підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію
України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД
або код послуги згідно з Державним класифікатором
продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири
перших цифри відповідного коду;
ї) виключено;
й) індивідуальний податковий номер.
23. Тимчасово до 1 січня 2019 року від
23. Тимчасово до 1 січня 2022 року від
оподаткування податком на додану вартість звільняються оподаткування податком на додану вартість звільняються
операції з постачання, у тому числі операції з імпорту операції з постачання, у тому числі операції з імпорту
відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також
паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів)
товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких
відходів та брухту чорних і кольорових металів відходів та брухту чорних і кольорових металів
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Операції з вивезення в митному режимі експорту
Операції з вивезення в митному режимі експорту
товарів, зазначених у цьому пункті, звільняються від товарів, зазначених у цьому пункті, звільняються від
оподаткування податком на додану вартість.
оподаткування податком на додану вартість.
44. Тимчасово, до 1 січня 2019 року, платники
44. Тимчасово, до 1 січня 2022 року, платники
податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове),
передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії,
постачання
вугілля
та/або
продуктів
його постачання
вугілля
та/або
продуктів
його
збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з
00 згідно з УКТ ЗЕД, надають послуги з централізованого УКТ
ЗЕД,
надають
послуги
з
централізованого
водопостачання та водовідведення, визначають дату водопостачання та водовідведення, визначають дату
виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту
за касовим методом.
за касовим методом.
Норма цього пункту поширюється на операції, за
Норма цього пункту поширюється на операції, за
якими дата виникнення першої з подій, визначених у пункті якими дата виникнення першої з подій, визначених у пункті
187.1 статті 187 та у пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу, 187.1 статті 187 та у пункті 198.2 статті 198 цього Кодексу,
припадає на звітні (податкові) періоди до 1 січня 2019 року. припадає на звітні (податкові) періоди до 1 січня 2022 року.
45. Тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються
45. Тимчасово, до 1 січня 2022 року, звільняються
від оподаткування податком на додану вартість операції з від оподаткування податком на додану вартість операції з
постачання на митній території України вугілля та/або постачання на митній території України вугілля та/або
продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704
2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.
00 згідно з УКТ ЗЕД.
У разі застосування зазначеної пільги норми пункту
У разі застосування зазначеної пільги норми пункту
198.5 статті 198 цього Кодексу не застосовуються в частині 198.5 статті 198 цього Кодексу не застосовуються в частині
товарів/послуг, необоротних активів, суми податку на товарів/послуг, необоротних активів, суми податку на додану
додану вартість з вартості яких були включені до вартість з вартості яких були включені до податкового
податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували
передували періоду початку застосування пільги.
періоду початку застосування пільги.
Платник
податків
може
відмовитися
від
Платник
податків
може
відмовитися
від
використання зазначеної пільги чи зупинити її використання використання зазначеної пільги чи зупинити її використання
на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом
подання заяви. Заява, у якій зазначається перелік товарних подання заяви. Заява, у якій зазначається перелік товарних
позицій товарів згідно з УКТ ЗЕД і період, на який платник позицій товарів згідно з УКТ ЗЕД і період, на який платник
відмовляється чи зупиняє використання пільги, подається до відмовляється чи зупиняє використання пільги, подається до
контролюючого органу за місцем реєстрації платника контролюючого органу за місцем реєстрації платника
податків до настання звітного періоду, в якому платник податків до настання звітного періоду, в якому платник
податку не передбачає використання зазначеної пільги. податку не передбачає використання зазначеної пільги.
Відмова від використання пільги, зазначеної у цьому пункті, Відмова від використання пільги, зазначеної у цьому пункті,
чи зупинення її використання застосовується з першого чи зупинення її використання застосовується з першого
числа звітного (податкового) періоду, зазначеного у заяві.
числа звітного (податкового) періоду, зазначеного у заяві.
64. Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звільняються
64. Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються
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від оподаткування податком на додану вартість операції із
ввезення на митну територію України та з постачання на
митній території України транспортних засобів, оснащених
виключно електричними двигунами (одним чи декількома),
що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з
УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні).

від оподаткування податком на додану вартість операції із
ввезення на митну територію України та з постачання на
митній території України транспортних засобів, оснащених
виключно електричними двигунами (одним чи декількома),
що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з
УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні), а також
операції із ввезення на митну територію України товарів,
зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00
(електрогенераторні установки та обертові електричні
перетворювачі вітроенергетичні), 8541 40 90 00 (прилади
напівпровідникові фоточутливі, включаючи фотогальванічні
елементи, зібрані або не зібрані у модуль або вмонтовані чи
не вмонтовані в панель; світловипромінювальні діод), 8504
23
00
00
(трансформатори
електричні,
статичні
перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки
індуктивності та дроселі потужністю понад 10000 кВ·А),
8504 40 88 00 (трансформатори електричні, статичні
перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки
індуктивності та дроселі інвертори потужністю понад 7,5
кВ·А) згідно з УКТ ЗЕД.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 27.11.2018 р. № 36942/7/99-99-15-03-02-17
Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві
Офісу великих платників податків ДФС
Державна фіскальна служба України у зв’язку із набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від
17.09.2018 р. N 763 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307", який
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28.02.2017 р. за N 269/30137 (далі - наказ N 763), яким, зокрема, внесено
зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення, інформує про окремі особливості складання та реєстрації
податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних.
1. Загальні положення
Наказом N 763 внесено зміни до форми податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних
показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування), а також до Порядку заповнення податкової накладної
(далі - Порядок N 763).
Згідно з пунктом 4 наказу N 763 цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його
офіційного опублікування, крім абзацу другого пункту 6 та пункту 8 Змін до Порядку заповнення податкової накладної,
затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.
Наказ N 763 опубліковано 06.11.2018 р. у виданні "Офіційний вісник України", N 85, а отже,він набирає чинності 01
грудня 2018 року.
Таким чином, з 01 грудня 2018 року реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі - ЄРПН) здійснюється за формою, затвердженою наказом N 763, незалежно від дати складання
таких податкових накладних та розрахунків коригування.
Податкові накладні та розрахунки коригування, які були подані на реєстрацію до 01.12.2018 р. і реєстрація яких була
зупинена, в подальшому (у разі прийняття відповідного рішення) реєструються в ЄРПН за формою, за якою такі
документи були подані до ЄРПН.
2. Зміни, які внесені до форм податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної
Форму податкової накладної доповнено такими реквізитами:
а) заголовну частину доповнено реквізитом "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер
паспорта" (цей реквізит передбачено і для постачальника, і для покупця);
б) розділ Б доповнено новою графою 11 "Сума податку на додану вартість". У зв’язку із цим графа "Код виду
діяльності сільськогосподарського товаровиробника" стала обліковуватись у формі податкової накладної за номером 12.
Форму розрахунку коригування до податкової накладної доповнено аналогічними реквізитами, що і податкову
накладну, а також іншими, які містяться виключно в розрахунках коригування:
а) заголовну частину доповнено реквізитом "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер
паспорта" (цей реквізит передбачено і для постачальника, і для покупця);
б) запроваджено нумерацію рядків розрахунку коригування (графа 1.1). До внесення змін у розрахунку коригування
вказувався лише номер за порядком рядка податкової накладної, що коригується. У зв’язку з цим графа "N з/п податкової
накладної, що коригується або додається" стала обліковуватись у формі розрахунку коригування за номером 1.2;
в) для причини коригування передбачено зазначення коду причини коригування (графа 2.1) та запроваджено номер за
порядком для групи коригування (графа 2.2);
г) розділ Б розрахунку коригування доповнено новою графою"Сума податку на додану вартість". У зв’язку із
доповненням вказаною графою за номером 14 графа"Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника" стала
обліковуватись у формі розрахунку коригування за номером 15;
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д) після розділу Б розрахунку коригування передбачено заповнення (в разі необхідності) одного або двох
інформаційних полів із зазначенням даних щодо податкових накладних, які були складені два і більше разів при здійсненні
однієї і тієї ж операції (далі -"зайво складені"податкові накладні) та були зареєстровані в ЄРПН, та розрахунків
коригування, складених до таких податкових накладних та зареєстрованих в ЄРПН.
3. Зміни в порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної
3.1. Особливості заповнення полів у верхній лівій частині податкової накладної / розрахунку коригування
3.1.1. Поле податкової накладної "Зведена податкова накладна" та поле розрахунку коригування "До зведеної
податкової накладної"
У разі складання зведеної податкової накладної та/або розрахунку коригування до зведеної податкової накладної у
цьому полі замість позначки "Х"зазначається код ознаки, передбачений пунктом 11 Порядку N 763, який застосовується
залежно від причини, з якої складається зведена податкова накладна / розрахунок коригування:
код ознаки 1 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних / розрахунків коригування у зв’язку з
нарахуванням податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Податкового кодексу України (далі Кодекс);
код ознаки 2 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних / розрахунків коригування у зв’язку з
нарахуванням податкових зобов'язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу;
код ознаки 3 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних / розрахунків коригування, особливості
заповнення яких викладені у пункті 15 Порядку N 763 (постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена
відповідно до статей 188 і 189 розділу V Кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг);
код ознаки 4 - застосовується у разі складання зведених податкових накладних / розрахунків коригування, особливості
заповнення яких викладені у пункті 19 Порядку N 763 (складені за операціями з постачання товарів/послуг, які мають
безперервний або ритмічний характер постачання).
У розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 р. до податкових накладних,зареєстрованих в ЄРПН до
01.12.2018 р., у полі "До зведеної податкової накладної"замість позначки "Х", яка вказана в податковій накладній,
вказується відповідний код ознаки (позначка "Х" не проставляється).
У розрахунках коригування, складених до податкових накладних,зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018 р.,
код ознаки, що вказується у полі "До зведеної податкової накладної", має відповідати коду ознаки "Зведена податкова
накладна", який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.
3.1.2. Поле "Складена на операції, звільнені від оподаткування"
У верхній лівій частині податкової податкової накладної / розрахунку коригування у полі "Складена на операції,
звільнені від оподаткування"проставляється позначка "Без ПДВ". У разі заповнення цього поля у графі 8 розділу Б
табличної частини податкової накладної вказується код ставки "903" та в обов’язковому порядку заповнюється графа 9
"Код пільги".
У розрахунках коригування, складених до податкових накладних,у яких було заповнено поле "Складена на операції,
звільнені від оподаткування", це поле також має бути заповнене . У разі заповнення цього поля у графі 11 розділу Б
розрахунку коригування вказується код ставки "903" та в обов’язковому порядку заповнюється графа 12 "Код пільги".
3.1.3. Поле "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини"
У полі"Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" згідно з пунктом 8 Порядку N 763 при складанні
податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10 - 15 Порядку N 763,вказується позначка "X" та
зазначається тип причини (значення від "01" до "15"; для податкових накладних, складених до 01.03.2017 р., такі значення
можуть бути від "01" до "17").
У розрахунках коригування, складених до податкових накладних,у яких було заповнено поле "Не підлягає наданню
отримувачу (покупцю) з причини", це поле також має бути заповнене, а тип причини повинен відповідати типу причини,
що був зазначений у податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування, незалежно від дати складання
такої податкової накладної (до 01.03.2017 р. чи після вказаної дати).
Наприклад
У розрахунку коригування, складеному до податкової накладної від 20.01.2017 р., яка має тип причини "16", також має
бути вказано тип причини "16", незважаючи на його відсутність в переліку типів причин, зазначеному в пункті 8 Порядку
N 763.
3.2. Особливості заповнення реквізитів податкової накладної / розрахунку коригування "Податковий номер
платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" (постачальника/покупця)
Поле "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" передбачено для зазначення
даних і постачальника (продавця), і отримувача (покупця).
Відповідно до пункту 2.2 розділу ІІ наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588 "Про затвердження
Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за N 1562/20300
(зі змінами) (далі - Порядок N 1588), податковим номером платника податків є:
1) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для платників податків, які включаються до
такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за
наявності) та номером паспорта;
3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою,
встановленою у пункті 2.3 розділу ІІ Порядку N 1588, платникам податків, визначеним у пункті 2.4 розділу ІІ Порядку N
1588(зазначене стосується уповноважених осіб договорів про спільну діяльність на території України без створення
юридичної особи при взятті на облік договору, управителя майна при взятті на облік договорів управління майном,
інвесторів (операторів) за угодами про розподіл продукції, виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм)
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міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні).
Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються у разі, якщо Порядком N 763 визначено необхідність заповнення
реквізиту "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" і при цьому покупець або
продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.
Реквізит податкової накладної / розрахунку коригування "Податковий номер платника податку або серія (за наявності)
та номер паспорта"заповнюється:
для постачальника (продавця) - постійно (незалежно від того, за якою операцією складається та реєструється в ЄРПН
податкова накладна / розрахунок коригування);
для отримувача (покупця) - у випадках, визначених Порядком N 763.
Відповідно до пункту 4 Порядку N 763 поле "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер
паспорта", яке передбачене для заповнення даних щодо отримувача (покупця), заповнюється у разі постачання
товарів/послуг платнику податку на додану вартість та у разі складання податкової накладної відповідно до пункту 10
Порядку N 763.
Таким чином, поле "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта"для отримувача
(покупця) заповнюється в обов’язковому порядку при складанні податкової накладної за операціями з постачання товарів /
послуг:
а) платникам ПДВ (незалежно від того, за якою ставкою чи в якому порядку оподатковується ПДВ операція);
б) для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного
персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами(в такому випадку у полі
"Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" вказується реєстраційний (обліковий)
номер платника податків, наданий контролюючим органом дипломатичній місії при взятті її на облік);
в) особі, не зареєстрованій платником податку, при умові, що операції з постачання товарів/послуг відповідно до статті
211 розділу V Кодексу оподатковуються у пільговому режимі та такі товари/послуги придбаваються за кошти міжнародної
технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки
до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему;
г) особі, не зареєстрованій платником податку, за умови, що операції з постачання товарів/послуг звільнені від
оподаткування податком відповідно до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX Кодексу та оплачуються за рахунок грантів
(субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в
Україні.
При складанні та реєстрації в ЄРПН податкової накладної / розрахунку коригування в інших випадках (за операціями з
постачання товарів / послуг неплатникам податку, при визначенні податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до пункту
198.5 статті 198, пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, за щоденними підсумками операцій тощо) заповнення поля
"Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" для отримувача (покупця) не
передбачається. Разом з тим, якщо це поле в перерахованих випадках буде заповнене, це не буде вважатися помилкою,
допущеною при складанні податкової накладної.
Реквізит "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється ні для
постачальника (продавця), ні для отримувача (покупця) при складанні податкової накладної за операцією з отримання
послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України (в такій податковій накладній у
верхній лівій частині у полі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)"вказується відмітка"X"та тип причини "14", а у
рядку "Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)"- умовний ІПН "500000000000"), а також при
складанні розрахунку коригування до такої податкової накладної.
3.3. Особливості заповнення графи податкової накладної / розрахунку коригування "Сума податку на додану
вартість"
Графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування) "Сума податку на додану
вартість" є обов’язковою до заповнення в усіх випадках, коли за здійсненою операцією нараховується сума ПДВ за
ставкою 20 або 7 відсотків.
Значення графи 11 розділу Б податкової накладної (графи 14 розділу Б розрахунку коригування) обчислюється шляхом
множення значення графи 10 розділу Б податкової накладної (графи 13 розділу Б розрахунку коригування) на відповідне
значення ставки податку, код якої зазначено у графі 8розділу Б податкової накладної (графі 11 розділу Б розрахунку
коригування).
Графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування) заповнюється у гривнях з
копійками, але з урахуванням особливостей здійснення окремих операцій з постачання товарів/послуг допускається
зазначення в цій графі показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків включно після коми.
Графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування) "Сума податку на додану
вартість" не заповнюється у разі здійснення:
а) операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (у графі 8 розділу Б податкової накладної (графі 11
розділу Б розрахунку коригування) має бути зазначено код ставки "901" або "902");
б) операцій, звільнених від оподаткування (у графі 8 розділу Б податкової накладної (графі 11 розділу Б розрахунку
коригування) має бути зазначено код ставки "903" та у графі 9 розділу Б податкової накладної (графі 12 розділу Б
розрахунку коригування) має бути вказаний код відповідної пільги з податку на додану вартість згідно з Довідниками
податкових пільг).
Якщо графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування)не заповнюється, нулі,
прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються.
4. Особливості складання розрахунків коригування до податкової накладної
4.1. Загальні положення
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Розрахунок коригування може бути складений та зареєстрований в ЄРПН тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової
накладної, з дати складання якої не минуло більше як 1095 календарних днів.
З метою забезпечення єдиного підходу до складання розрахунків коригування до податкових накладних Порядок N 763
доповнено пунктом 23, в якому визначено особливості заповнення розрахунків коригування до податкових накладних.
Згідно з пунктом 23 Порядку N 763 для коригування кількісних та/або вартісних показників розділу Б податкової
накладної у зв’язку із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд
цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником
(продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг,запроваджується такий порядок складання розрахунків коригування:
1) відповідні показники рядка податкової накладної, що коригується (кількість або ціна, залежно від причини
коригування, а також обсяг постачання та сума ПДВ), зазначаються зі знаком "-" (обнуляється (виводиться в "0") рядок
податкової накладної, який коригується);
2) за потреби додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками, якому(им) присвоюється новий
черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній.
При цьому в розрахунку коригування в одному рядку не можуть бути одночасно зазначені показники щодо
коригування кількості та коригування вартості (ціни).
У разі зміни кількості товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної переносяться до граф 7 та
8 та розділу Б розрахунку коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунку коригування зі знаком "-"
заповнюється тільки графа 7.
У разі зміни вартості (ціни) товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної переносяться до граф
9 та 10 розділу Б розрахунку коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунку коригування зі знаком "-"
заповнюється тільки графа 9.
Одночасно в одному рядку розділу Б розрахунку коригування може бути заповнена тільки одна пара граф: 7 і 8 або 9 і
10.
Якщо розрахунок коригування складається у зв’язку з повним поверненням товарів/послуг особі, яка їх надала, або при
поверненні постачальником (продавцем) повної суми попередньої оплати товарів/послуг, новий(і) рядок(ки) в розділі Б
розрахунку коригування не додається(ються).
Часткове повернення товарів або часткове повернення суми попередньої оплати товарів/послуг розглядається як зміна
кількості або вартості (ціни) товарів/послуг.
При складанні розрахунку коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018 р.,
графа 14 розділу Б розрахунку коригування"Сума податку на додану вартість"не заповнюється у тих рядках, до яких
відповідні показники податкової накладної переносяться зі знаком "-"(виводяться в "0"), водночас в нових (доданих)
рядках такого розрахунку коригування графа 14 розділу Б підлягає заповненню у разі наявності суми податку (графа 11
розділу Б розрахунку коригування має значення "7" або "20").
4.2. Складання розрахунку коригування у разі виправлення помилок в реквізитах заголовної частини
податкової накладної (крім помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця)
Дата складання податкової накладної та її порядковий номер виправленню не підлягають.
У разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної,крім помилки в індивідуальному
податковому номері отримувача (покупця),постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової
накладної, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено
помилку, заповнюється без помилок. Розрахунок коригування складається на дату виявлення такої помилки.
У такому розрахунку коригування розділи А та Б не заповнюються(нулі, прочерки та інші знаки чи символи не
проставляються).
Такий розрахунок коригування реєструється в ЄРПН постачальником (продавцем).
4.3. Складання розрахунку коригування у разі виправлення помилки в індивідуальному податковому номері
отримувача (покупця)
Виправлення помилки, допущеної в заголовній частині податкової накладної в індивідуальному податковому номері
(далі - ІПН) отримувача (покупця), здійснюється таким чином:
Постачальник (продавець) повинен скласти розрахунок коригування з урахуванням таких особливостей:
у полі "Дата складання" зазначається дата, на яку було виявлено помилку в ІПН покупця;
у заголовній частині розрахунку коригування зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної з
помилковим ІПН;
у розділі Б зазначаються зі знаком "-" (виводяться в "0") відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що
коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ).
Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, якому належить ІПН, що помилково
був зазначений у полі"ІПН покупця" податкової накладної.
Одночасно постачальник(продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з
урахуванням таких особливостей:
1) реквізити заголовної частини податкової накладної зазначаються без помилок, тобто у полі "ІПН покупця"має бути
вказаний правильний ІПН отримувача (покупця);
2) у полі "Дата складання" зазначається дата виникнення податкових зобов’язань постачальника (продавця), тобто дата
складання податкової накладної з "помилковим" ІПН;
3) такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової
накладної з "помилковим"ІПН отримувача (покупця);
4) у розділі Б такої податкової накладної зазначається обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що
були вказані в податковій накладній з "помилковим"ІПН.
4.4. Зазначення у розрахунку коригування причини коригування
Порядком N 763 у розділі Б розрахунку коригування передбачено новий показник "Код причини коригування", який
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вказується уграфі 2.1 розділу Б розрахунку коригування (до внесення змін причина коригування зазначалася у текстовому
вигляді).
Відповідно до пункту 23 Порядку N 763 Державна фіскальна служба України визначає умовні коди причин
коригування, які платники податку зазначають у графі 2.1 розрахунку коригування, та забезпечує їх оприлюднення на
власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку під час складання розрахунків коригування
відповідно до Кодексу.
Перелік кодів причин коригування, які можуть бути зазначені у графі 2.1 розділу Б розрахунку коригування "Код
причини", та їх значення наведено в таблиці 1 та розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою:
http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/357858.html.
Таблиця 1
Умовний код
Назва умовного коду причини коригування
101

Зміна ціни

102

Зміна кількості

103

Повернення товару або авансових платежів

104

Зміна номенклатури

201

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті
198 розділу V Кодексу

202

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті
199 розділу V Кодексу

203

Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до 11 (останнього)
абзацу пункту 201.4 статті 201 розділу V Кодексу

301

Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення податкової накладної)

302

Усунення неоднозначностей

303

Зменшення обсягу при нульовій кількості

304
Зменшення кількості при нульовому обсягу
Причина коригування зазначається у розділі Б розрахунку коригування виключно шляхом внесення до графи 2.1
відповідного умовного коду з довідника, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС. Заповнення причини коригування у
текстовому вигляді або шляхом зазначення будь-яких інших цифр, знаків чи символів не допускається.
4.5. Зазначення у розрахунку коригування групи коригування
Порядком N 763 у розділі Б розрахунку коригування передбачено новий показник "Група коригування", який
вказується у графі 2.2 розділу Б розрахунку коригування
В усіх рядках розрахунку коригування, пов’язаних з коригуванням одного рядка податкової накладної (рядок, в якому
зі знаком "-" зазначено відповідні показники податкової накладної, що коригується, та за наявності новий(і) рядок(ки) з
виправленими показниками, що його замінює(ють)), у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування.
Одночасно усім таким рядкам присвоюється один номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 розділу Б
розрахунку коригування"N з/п групи коригування".
Кількість груп коригування у розрахунку коригування обмежується лише кількістю рядків у розділі Б розрахунку
коригування, призначених для заповнення відповідних показників (загальна кількість рядків у розділі Б розрахунку
коригування не може перевищувати 9999).
У розрахунку коригування одночасно може бути зазначено кілька різних причин коригування (наприклад, одночасна
зміна кількості одного товару, повернення другого товару та перегляд ціни на третій товар тощо)в межах першого типу
причин коригування (коди причин 101 - 104).
У такому випадку в одному розрахунку коригування кожній наступній групі коригування присвоюється окремий
наступний порядковий номер,в тому числі, і у випадках, коли причини коригування співпадають (наприклад, змінюється
кількість двох різних товарів).
Наприклад
У податковій накладній, зареєстрованій в ЄРПН та виданій платнику податку, заповнено чотири рядки з різними
видами (номенклатурою) товару. Відбувається повернення товару, вказаного у другому рядку податкової накладної (Товар
2), та зміна номенклатури товарів, що вказані в третьому та четвертому рядках податкової накладної (Товар 3 та Товар 4).
При цьому Товар 3 замінюється на Товар 5, а Товар 4 замінюється на два нові товари: Товар 6 та Товар 7.
У цьому випадку розділ Б розрахунку коригування до такої податкової накладної заповнюється таким чином:
1) повернення товару, вказаного у другому рядку податкової накладної (Товар 2):
у рядку 1 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 1, у графі 1.2 зазначається номер рядка 2 податкової
накладної, який коригується (виводиться в "0") у зв’язку з поверненням Товару 2, у графі 2.1 зазначається код причини
103, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 1;
2) зміна номенклатури товару, вказаного в третьому рядку податкової накладної (Товар 3 замінюється на Товар 5):
а) у рядку 2 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 2, у графі 1.2 зазначається номер рядка 3
податкової накладної, який коригується (виводиться в "0") у зв’язку із зміною номенклатури Товару 3, у графі 2.1
зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 2;
б) у рядку 3 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 3, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер
рядка 5, в якому зазначається інформація про Товар 5, який додається внаслідок заміни Товару 3 на Товар 5; у графі 2.1
зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 2;
3) зміна номенклатури товару, вказаного в четвертому рядку податкової накладної (Товар 4 замінюється на Товари 6 та
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7):
а) у рядку 4 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 4, у графі 1.2 зазначається номер рядка 4
податкової накладної, який коригується (виводиться в "0") у зв’язку із зміною номенклатури Товару 4, у графі 2.1
зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3;
б) у рядку 5 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 5, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер
рядка 6, в якому зазначається інформація про Товар 6, який додається внаслідок заміни Товару 4 на Товар 6; у графі 2.1
зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3;
в) у рядку 6 розділу Б розрахунку коригування у графі 1.1 вказується 6, у графі 1.2 зазначається новий (доданий) номер
рядка 7, в якому зазначається інформація про Товар 7, який додається внаслідок заміни Товару 4 на Товар 7; у графі 2.1
зазначається код причини 104, у графі 2.2 зазначається номер за порядком групи коригування 3.
Приклад заповнення граф 1.1 - 2.2 розділу Б розрахунку коригування
N
N з/п рядка податкової
Причина коригування
з/п накладної, що коригується або код причини N з/п групи
Примітка
додається
коригування
1.1

1.2

2.1

2.2

1

2

103

1

Показники обсягу постачання зі знаком "-"

2

3

104

2

Показники обсягу постачання зі знаком "-"

3

5

104

2

Показники обсягу постачання зі знаком "+"

4

4

104

3

Показники обсягу постачання зі знаком "-"

5

6

104

3

Показники обсягу постачання зі знаком "+"

6
7
104
3
Показники обсягу постачання зі знаком "+"
4.6. Особливості складання розрахунків коригування до зареєстрованих в ЄРПН "зайво складених" податкових
накладних
Особливості складання розрахунків коригування до зареєстрованих в ЄРПН "зайво складених" податкових накладних
визначено пунктом 24 Порядку N 763, згідно з яким у разі реєстрації в ЄРПН двох і більше податкових накладних,
складених на одну операцію з постачання товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до
"зайво складених"податкових накладних.
З метою такого коригування продавець (постачальник) повинен самостійно визначити, яка з кількох складених ним на
одну і ту ж операцію податкових накладних є правильною, а яка (які) "зайво складеною(ними)".
При цьому один розрахунок коригування можна скласти лише до однієї "зайво складеної"податкової накладної. Якщо
на одну і ту ж операцію з постачання товарів/послуг складено кілька податкових накладних, розрахунки коригування,
особливості складання яких визначені у пункті 24 Порядку N 763, складаються окремо до кожної податкової накладної, яка
визначена платником як "зайво складена", у тому числі і до податкових накладних, що не надаються отримувачу
(покупцю).
У результаті такого коригування на одну операцію з постачання товарів/послуг в ЄРПН має залишитися одна податкова
накладна (далі - "правильна" податкова накладна). Таке коригування не може бути проведене, якщо в ЄРПН за
результатами операції з постачання товарів/послуг не залишиться жодної податкової накладної.
Складання розрахунку коригування до "зайво складених" податкових накладних передбачено окремо для випадків,
коли розрахунки коригування до таких податкових накладних не було складено та зареєстровано в ЄРПН, та окремо для
випадків, коли до "зайво складених" податкових накладних розрахунки коригування вже були складені та зареєстровані в
ЄРПН до 01.12.2018 р.
4.6.1. Складання розрахунку коригування до "зайво складеної" податкової накладної, до якої не було складено
та зареєстровано в ЄРПН розрахунку коригування
Розрахунок коригування до "зайво складеної" податкової накладної, до якої ще не складався та не реєструвався в ЄРПН
розрахунок коригування, складається у такому порядку:
а) у верхній лівій частині розрахунку коригування у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин"
зазначається тип причини 20, при цьому позначка "Х" не проставляється;
б) у заголовній частині розрахунку коригування у полі "до податкової накладної" зазначаються дата і номер податкової
накладної, яка визначена платником як "зайво складена"податкова накладна;
в) в розділі Б розрахунку коригування підлягають заповненню графи з 1 по 15 (крім випадків, коли таке заповнення не
передбачено Порядком N 763); графи 9 та 10 розділу Б розрахунку коригування не заповнюються;
г) відповідні показники кожного рядка "зайво складеної"податкової накладної (кількість (графа 7 розрахунку
коригування), обсяг постачання (графа 13 розрахунку коригування) та сума ПДВ (графа 14 розрахунку коригування)
зазначаються зі знаком "-" (показники податкової накладної виводяться в "0");
д) якщо "зайво складена" податкова накладна зареєстрована в ЄРПН до 01.12.2018 р., графа 14 розділу Б розрахунку
коригування до такої податкової накладної не заповнюється;
е) у графі 2.1 розділу Б розрахунку коригування зазначається код причини 301;
є) у першому інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової
накладної", яке знаходитьсяпід табличною частиною розрахунку коригування, зазначаються дані щодо податкової
накладної, яка визначена платником як "правильна" податкова накладна;
ж) якщо на одну операцію з постачання товарів/послуг складено більше ніж дві податкові накладні, тобто "зайво
складених" податкових накладних дві і більше, то в кожному із розрахунків коригування, що складаються до кожної із
"зайво складених" податкових накладних, в першому інформаційному полі зазначаються дані щодо однієї і тієї ж
податкової накладної, яка визначена платником як "правильна" податкова накладна;
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з) розрахунок коригування з кодом причини 301 не може бути складено до податкової накладної, яка визначена
платником як "правильна" податкова накладна. Інформація про таку "правильну" податкову накладну має бути вказана в
першому інформаційному полі кожного з розрахунків коригування, що складаються до кожної з податкових накладних,
визначених платником як "зайво складені". Будь-які коригування показників "правильної" податкової накладної
(повернення товару, зміна ціни чи кількості) надалі здійснюються у загальному порядку;
и) друге інформаційне поле "Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування
до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна" одночасно
з першим інформаційним полем не заповнюється.
Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем), який був зазначений у податковій
накладній, що коригується, крім випадків, передбачених Порядком N 763.
4.6.2. Складання розрахунку коригування за умови, що до 01.12.2018 р. до "зайво складеної" податкової
накладної вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування
У разі якщо до набрання чинності Порядком N 763 (тобто до 01.12.2018 р.) до "зайво складеної" податкової накладної
вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування, в результаті реєстрації якого показники такої
податкової накладної виведено в "0", платник податку може скласти ще один "інформаційний" розрахунок коригування до
такої "зайво складеної" податкової накладної.
У такому "інформаційному" розрахунку коригування:
а) у верхній лівій частині розрахунку коригування у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин"
зазначається тип причини 20, при цьому позначка "Х" не проставляється;
б) у заголовній частині розрахунку коригування у полі "до податкової накладної" зазначаються дата і номер податкової
накладної, яка визначена платником як "зайво складена" податкова накладна;
в) розділи А і Б розрахунку коригування не заповнюються;
г) в першому інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової
накладної", яке знаходиться під табличною частиною розрахунку коригування, зазначаються дані щодо податкової
накладної, яка визначена платником як "правильна" податкова накладна;
д) у другому інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку
коригування до податкової накладної, "зайво складеної" на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова
накладна", зазначаються дані щодо розрахунку коригування до податкової накладної, що був складений та зареєстрований
в ЄРПН і яким показники такої податкової накладної виведено в "0".
Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН виключно постачальником (продавцем).
4.6.3. Звертаємо увагу
Встановлений пунктом 24 Порядку N 763 порядок складання розрахунків коригування до податкових накладних, які
визначені платником як "зайво складені"податкові накладні, не застосовується у таких випадках:
1) за операцією з постачання товарів/послуг в ЄРПН зареєстрована одна податкова накладна;
2) зареєстрована в ЄРПН податкова накладна складена без факту здійснення господарських операцій;
3) у зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, яка визначена платником як "зайво складена", показники розділу Б
не відповідають показникам податкової накладної, яка визначена платником як "правильна" податкова накладна;
4) до "зайво складеної" податкової накладної зареєстровано розрахунок коригування, яким показники такої податкової
накладної не виводились в "0", а здійснювалося коригування кількісних або вартісних показників та/або зміни
номенклатури, в результаті чого такі показники відкоригованої податкової накладної не дорівнюють нулю.
Розрахунки коригування до таких податкових накладних складаються (в разі виникнення підстав) у звичайному
порядку, тип причини 20 у них не зазначається, інформаційні поля "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в
ЄРПН податкової накладної" та "Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування
до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна", не
заповнюються.
Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС довести зазначений лист до
відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні масовороз’яснювальної роботи з платниками податків.
В. о. заступника Голови Є. Бамбізов
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ РЕСУРС "ЗІР"
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ
Питання:
Який порядок заповнення графи 2.2 "N з/п групи коригування" розрахунку коригування, якщо в подальшому
відбувається коригування рядка податкової накладної, який вже коригувався?
Відповідь:
Наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 N 763 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів
України від 31 грудня 2015 року N 1307" внесено зміни до форм податкової накладної / розрахунку коригування до
податкової накладної (далі - розрахунок коригування) та порядку їх заповнення, зокрема в розділі Б розрахунку
коригування запроваджено номер за порядком для групи коригування (графа 2.2).
У всіх рядках розрахунку коригування, пов'язаних з коригуванням одного рядка податкової накладної (рядок, у якому зі
знаком "-" зазначено відповідні показники податкової накладної, що коригується, та за наявності нового(их) рядка(ків) з
виправленими показниками, що його замінює(ють)), у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування.
Одночасно усім таким рядкам присвоюється один номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 розділу Б
розрахунку коригування "N з/п групи коригування".
Кількість груп коригування в розрахунку коригування обмежується лише кількістю рядків у розділі Б розрахунку
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коригування, призначених для заповнення відповідних показників (загальна кількість рядків у розділі Б розрахунку
коригування не може перевищувати 9999).
При цьому якщо в подальшому відбувається коригування рядка податкової накладної, який вже коригувався, то
графі 2.2 розділу Б розрахунку коригування "N з/п групи коригування" присвоюється послідовний порядковий номер
групи коригування, незалежно від того, який номер групи коригування був у попередньому розрахунку коригування.
Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Особливості складання розрахунків коригування до податкової накладної від 17 грудня 2018 року
Загальні положення
Наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 N 763 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів
України від 31 грудня 2015 року N 1307", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12.10.2018 за N 1157/32609
(далі - наказ N 763) внесено зміни до форми податкової накладної та розрахунка коригування кількісних і вартісних
показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування), а також до Порядку заповнення податкової накладної
(далі - Порядок N 763). Та з 01 грудня 2018 року реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) здійснюється за формою, затвердженою наказом N 763, незалежно від дати
складання таких податкових накладних та розрахунків коригування.
Розрахунок коригування може бути складений та зареєстрований в ЄРПН тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової
накладної, з дати складання якої не минуло більше як 1095 календарних днів.
З метою забезпечення єдиного підходу до складання розрахунків коригування до податкових накладних Порядок N 763
доповнено пунктом 23, в якому визначено особливості заповнення розрахунків коригування до податкових накладних.
Згідно з пунктом 23 Порядку N 763 для коригування кількісних та/або вартісних показників розділу Б податкової
накладної у зв'язку зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд
цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником
(продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг, запроваджується такий порядок складання розрахунків коригування:
1) відповідні показники рядка податкової накладної, що коригується (кількість або ціна, залежно від причини
коригування, а також обсяг постачання та сума ПДВ), зазначаються зі знаком "-" (обнуляється (виводиться в "0") рядок
податкової накладної, який коригується);
2) за потреби додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками, якому(им) присвоюється новий
черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній.
При цьому в розрахунку коригування в одному рядку не можуть бути одночасно зазначені показники щодо
коригування кількості та коригування вартості (ціни).
У разі зміни кількості товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної переносяться до граф 7 та
8 та розділу Б розрахунка коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунка коригування зі знаком "-"
заповнюється тільки графа 7.
У разі зміни вартості (ціни) товарів/послуг показники з граф 6 та 7 розділу Б податкової накладної переносяться до граф
9 та 10 розділу Б розрахунка коригування. При цьому із цієї пари в розділі Б розрахунка коригування зі знаком "-"
заповнюється тільки графа 9.
Одночасно в одному рядку розділу Б розрахунка коригування може бути заповнена тільки одна пара граф: 7 і 8 або 9 і 10.
Якщо розрахунок коригування складається у зв'язку з повним поверненням товарів/послуг особі, яка їх надала, або при
поверненні постачальником (продавцем) повної суми попередньої оплати товарів/послуг, новий(і) рядок(ки) в розділі Б
розрахунка коригування не додається(ються).
Часткове повернення товарів або часткове повернення суми попередньої оплати товарів/послуг розглядається як
зміна кількості або вартості (ціни) товарів/послуг.
При складанні розрахунка коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 01.12.2018,
графа 14 розділу Б розрахунка коригування "Сума податку на додану вартість" не заповнюється у тих рядках, до яких
відповідні показники податкової накладної переносяться зі знаком "-" (виводяться в "0"), водночас в нових (доданих)
рядках такого розрахунка коригування графа 14 розділу Б підлягає заповненню у разі наявності суми податку (графа 11
розділу Б розрахунка коригування має значення "7" або "20").
Більше про окремі особливості складання та реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до
податкових накладних в ЄРПН, можна ознайомитися в листі ДФС від 27.11.2018 N 36942/7/99-99-15-03-02-17, який
розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 30.11.2018 р. N 5063/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо причин виникнення показника е Перевищ в системі
електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА ПДВ) та порядку складання розрахунків коригування до податкових
накладних, помилково зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), і, керуючись статтею 52
Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові
зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ. Пунктом 44.1
статті 44 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших
показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних
документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою
податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників
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податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим
пункту 44.1 статті 44 ПКУ.
Основні принципи функціонування СЕА ПДВ визначено статтею 200 1 ПКУ та регламентовано Порядком
електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
16.10.2014 N 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" (далі - Порядок N 569).
Платники ПДВ мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму,
обчислену за формулою, встановленою пунктом 200 1.3 статті 200 1 ПКУ та пунктом 9 Порядку N 569 (далі - реєстраційна
сума). Обрахунок реєстраційної суми, а також складових формули, на підставі якої визначається така сума, здійснюється
автоматично, відповідно до норм ПКУ.
Однією із складових зазначеної формули є загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у
поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою Податку, що
міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових
накладних, зареєстрованих в ЄРПН (∑Перевищ).
Показник ∑Перевищ визначається як різниця між:
сумами податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента,
місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно із статтею 192 ПКУ,
задекларованими платником у податкових деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них,
та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому
числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента,
місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих у
ЄРПН.
Показник ∑Перевищ розраховується ДФС автоматично після прийняття звітності від платника податку, та при
обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника.
Такий розрахунок здійснюється окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.
Згідно з пунктом 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та
надати покупцю за його вимогою.
Пунктом 192.1 статті 192 ПКУ передбачено можливість складання розрахунку коригування до податкової накладної у
разі допущення платником податку помилок при її складанні, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації
вартості товарів/послуг.
Відповідно до пункту 1 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21 (далі - Порядок N 21), до податкової декларації
з податку на додану вартість вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період
без наростаючого підсумку.
Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника
(пункту 6 розділу III Порядку N 21).
Отже, в податковій звітності з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних
документів податковій накладній / розрахунку коригування.
Таким чином, у разі складання податкової накладної без факту здійснення господарської операції та її реєстрації в
ЄРПН платник податку відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ з метою виправлення помилок, допущених при
складанні такої податкової накладної, може скласти розрахунок коригування до неї. Такий розрахунок коригування
підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем товарів/послуг, на якого була складена така податкова накладна.
Обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в такій податковій накладній (не
підтвердженій первинними документами) і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в податковій
звітності з ПДВ.
При цьому суми ПДВ, зазначені у податковій накладній, складеній без факту здійснення господарської операції, та
розрахунку коригування до неї, при їх реєстрації в ЄРПН враховуються у відповідних обсягах при обчисленні
реєстраційної суми.
Пунктом 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні" передбачено, що податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник,
ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Таким чином, саме дії платника стосовно безпідставного складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних
без фактичного здійснення господарських операцій, за якими відповідно до норм ПКУ складаються та реєструються
податкові накладні в ЄРПН, призвели до виникнення ∑Перевищ та відповідного зменшення реєстраційної суми на
суму ПДВ, зазначену у таких безпідставно складених та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних та
розрахунках коригування до них.
Отже, для забезпечення правильності ведення податкового обліку та уникнення непорозумінь в частині розрахунку показника е Перевищ платникам податків необхідно чітко дотримуватись норм чинного законодавства з питань оподаткування та правил ведення бухгалтерського обліку, у тому числі при складанні та реєстрації в ЄРПН податкових накладних.
Слід зазначити, що з метою врегулювання порушеного у зверненні питання Міністерством фінансів України внесені
зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від
17 вересня 2018 року N 763, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.10.2018 за N 1157/32609 (далі Порядок N 763). Такі зміни набувають чинності 01.12.2018.
Зокрема, пунктом 24 Порядку N 763 визначено особливості складання розрахунків коригування до зареєстрованих в
ЄРПН податкових накладних у разі реєстрації в ЄРПН двох і більше податкових накладних, складених на одну операцію з
постачання товарів/послуг ("зайво складених" податкових накладних), у тому числі якщо до набрання чинності Порядком
N 763 до "зайво складеної" податкової накладної вже був складений та зареєстрований в ЄРПН розрахунок коригування.
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Так, у разі якщо до 01.12.2018 до "зайво складеної" податкової накладної вже був складений та зареєстрований в
ЄРПН розрахунок коригування, в результаті реєстрації якого показники такої податкової накладної виведено в "0",
платник податку з метою приведення показника е Перевищ в СЕА ПДВ у відповідність до податкового обліку
платника податку може скласти ще один "інформаційний" розрахунок коригування до такої "зайво складеної"
податкової накладної.
Водночас норми пункту 24 Порядку N 763 не застосовуються у разі складання розрахунків коригування до податкових
накладних, що були складені без факту здійснення господарської операції. Такі розрахунки коригування складаються у
звичайному порядку.
Таким чином, у разі наявності підстав, визначених пунктом 24 Порядку N 763, платник податку з метою
приведення показника ∑Перевищ в СЕА ПДВ у відповідність до податкового обліку може скласти та зареєструвати
в ЄРПН відповідний розрахунок коригування у порядку, встановленому зазначеним пунктом.
Загальні роз'яснення щодо особливостей складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків
коригування до податкових накладних з урахуванням змін, передбачених Порядком N 763, надано листом ДФС від
27.11.2018 N 36942/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі "Законодавство >
Податкове законодавство > Листи" за адресою: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73086.html.
Зазначені роз'яснення платник податку може використовувати у своїй діяльності.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Указание в НН кода товара по УКТ ВЭД и названия товара
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 25.10.2018 р. N 4553/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо особливостей складання податкової накладної та,
керуючись ст. 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1
розділу I Кодексу).
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові
зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані Кодексом.
При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II Кодексу визначено, що для цілей оподаткування платники податків
зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або
податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших
документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов'язкових реквізитів) регулюються статтею 201
розділу V Кодексу та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (зі
змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 N 276).
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ платник
податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку,
визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі
податкових накладних у встановлений Кодексом термін.
Перелік обов'язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах "а" - "і" пункту 201.1
статті 201 розділу V Кодексу, зокрема такими реквізитами є:
опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг (реквізит має відповідати формулюванню у первинних
документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг);
код товару згідно з УКТ ЗЕД, платники податків у випадках постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на
митну територію України, зазначають код товару згідно з УКТ ЗЕД повністю.
При цьому код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на всіх етапах постачання товарів від виробника чи імпортера до
кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару для підакцизних і імпортних товарів
- 10 знаків.
Номенклатура товарів продавця має відповідати формулюванню у первинних документах, якими
супроводжується постачання таких товарів.
Таким чином, код імпортованого товару вказується в податковій накладній відповідно до коду, зазначеного в
митній декларації, за якою здійснено його розмитнення, незалежно від зміни коду УКТ ЗЕД при митному оформленні
наступних партій аналогічного товару.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 розділу II Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і
може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Некорректный расчет регистрационного лимита. Появление и исправление показателя ∑перевищ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 02.11.2018 р. N 4677/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку обрахунку показника е Перевищ в системі
електронного адміністрування ПДВ і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
ЧП «Профи Консалт»
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Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові
зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ. Пунктом 44.1
статті 44 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших
показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних
документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою
податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників
податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим
пункту 44.1 статті 44 ПКУ.
Основні принципи функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість визначено
статтею 200 1 ПКУ та регламентовано Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 "Деякі питання електронного адміністрування
податку на додану вартість" (далі - Порядок N 569).
Платники ПДВ мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі - ЄРПН) на суму, обчислену за формулою, встановленою пунктом 200 1.3 статті 200 1 ПКУ та
пунктом 9 Порядку N 569 (далі - реєстраційна сума). Обрахунок реєстраційної суми, а також складових формули, на
підставі якої визначається така сума, здійснюється автоматично, відповідно до норм ПКУ.
Однією із складових зазначеної формули є загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у
поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що
міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових
накладних, зареєстрованих в ЄРПН (∑Перевищ).
Показник ∑Перевищ визначається як різниця між:
сумами податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів (послуг) та отримання послуг від нерезидента,
місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно із статтею 192 ПКУ,
задекларованими платником у податкових деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них,
та сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому
числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента,
місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих у
ЄРПН.
Показник ∑Перевищ розраховується ДФС автоматично після прийняття звітності від платника податку, та при
обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника.
Такий розрахунок здійснюється окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.
Згідно з пунктом 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та
надати покупцю за його вимогою.
Пунктом 192.1 статті 192 ПКУ передбачено можливість складання розрахунку коригування до податкової накладної у
разі допущення платником податку помилок при її складанні, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації
вартості товарів/послуг.
Відповідно до пункту 1 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21 (далі - Порядок N 21), до податкової декларації
з податку на додану вартість вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період
без наростаючого підсумку.
Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника
(пункту 6 розділу III Порядку N 21).
Отже, в податковій звітності з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних
документів податковій накладній / розрахунку коригування.
Таким чином, у разі складання податкової накладної без факту здійснення господарської операції та її реєстрації в
ЄРПН платник податку відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ з метою виправлення помилок, допущених при
складанні такої податкової накладної, може скласти розрахунок коригування до неї. Такий розрахунок коригування
підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем товарів/послуг, на якого була складена така податкова накладна.
Обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в такій податковій накладній (не
підтвердженій первинними документами) і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в податковій
звітності з ПДВ.
При цьому суми ПДВ, зазначені у податковій накладній, складеній без факту здійснення господарської операції, та
розрахунку коригування до неї, при їх реєстрації в ЄРПН враховуються у відповідних обсягах при обчисленні
реєстраційної суми.
Пунктом 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні" передбачено, що податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник,
ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Таким чином, саме неодноразові дії платника стосовно безпідставного складання та реєстрації в ЄРПН
податкових накладних без фактичного здійснення господарських операцій, за якими відповідно до норм ПКУ
складаються та реєструються податкові накладні в ЄРПН, призвели до виникнення е Перевищ та подальшого
відповідного зменшення реєстраційної суми на суму ПДВ, зазначену у таких безпідставно складених та
зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних та розрахунках коригування до них.
Отже, для забезпечення правильності ведення податкового обліку та уникнення непорозумінь в частині
розрахунку показника е Перевищ платникам податків необхідно чітко дотримуватись норм чинного законодавства з
питань оподаткування та правил ведення бухгалтерського обліку, у тому числі при складанні та реєстрації в ЄРПН
податкових накладних.
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Слід зазначити, що з метою врегулювання порушеного у зверненні питання Міністерством фінансів України внесені
зміни до форми податкової накладної та порядку її заповнення, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від
17 вересня 2018 року N 763, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.10.2018 за N 1157/32609.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Корректировка НДС при возврате предоплаты неплательщику НДС
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 06.11.2018 р. N 4723/6/99-95-42-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист ... про надання індивідуальної податкової консультації щодо
складання розрахунку коригування до податкової накладної та зменшення податкових зобов'язань з ПДВ у разі повернення
попередньої (авансової) оплати неплатнику ПДВ, і повідомляє таке.
Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) якщо після постачання
товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд
цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми
попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача
підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (далі - розрахунок
коригування), складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі - ЄРПН).
Згідно з пунктом 192.2 статті 192 Кодексу зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в
разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого
постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням
отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною
товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.
Відповідно до вимог статей 620, 666 Цивільного кодексу України повернення покупцю раніше перерахованого ним
авансового платежу розглядається цивільно-правовим законодавством як розторгнення (розірвання) угоди, а не як
перегляд цін.
Отже, повернення авансу за неотриманий товар і перегляд ціни на товар розглядаються як різні операції цивільноправовим та податковим законодавством. При поверненні авансу у зв'язку з розірванням угоди купівлі-продажу, операція з
поставки товару не відбувається.
Таким чином, якщо продавцем - платником ПДВ на дату отримання авансової оплати від неплатника ПДВ були
визначені податкові зобов'язання з ПДВ та надалі сталися обставини, внаслідок яких неможливо виконати умови
договору постачання товарів/послуг, а аванс повернуто, то він має право скласти розрахунок коригування та
зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ.
____________
Продажа объектов основных средств, объектов незавершенного строительства. Определение базы налогообложения
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 09.10.2018 р. N 4360/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ
операцій з постачання необоротних активів та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ),
повідомляє.
Як зазначено у зверненні, платник планує здійснити продаж необоротних активів (основних засобів), які
використовувалися у господарській діяльності і амортизувалися. При цьому фактична (договірна) вартість таких активів є
меншою за вартість, яка визначена у звіті професійного оцінювача (експертну оцінку необоротних активів), але більшою за
їх балансову вартість.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на
митній території України.
Відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг
визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного
податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та
акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва
лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді
бальзамів та еліксирів).
При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової)
вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого
здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:
товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
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газу, який постачається для потреб населення.
До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних
активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з
компенсацією вартості товарів/послуг.
Слід зазначити, що під звичайною ціною розуміється ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо
інше не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.
Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до статті 39 розділу I ПКУ. Якщо
під час здійснення операції обов'язковим є проведення оцінки, вартість об'єкта оцінки є підставою для визначення
звичайної ціни для цілей оподаткування (підпункт 14.1.71 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Ринковою ціною є ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає
передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно
незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни,
які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних
(комерційних) умовах (підпункт 14.1.219 пункт 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
При цьому податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на
даних бухгалтерського обліку (пункт 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні").
Отже, база оподаткування ПДВ операцій з постачання необоротних активів (основних засобів) визначається
відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ виходячи з їх договірної вартості, але не нижче балансової
(залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового)
періоду, протягом якого здійснюються такі операції. Тільки у разі відсутності обліку необоротних активів база
оподаткування визначається виходячи із звичайної ціни.
При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані
вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових
зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів,
пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові
зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які передбачені ПКУ.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником
податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 25.10.2018 р. N 4578/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ у разі
продажу самостійно виготовленого об'єкта незавершеного будівництва та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу
України (далі - ПКУ), повідомляє.
Відповідно до підпункту "а" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з
постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ, у тому
числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору).
Згідно з пунктом 188.1 статті 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи
з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів та не може бути нижче ціни придбання таких
товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче
звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової
(залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду,
протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).
Відповідно до пункту 5.3 статті 5 ПКУ терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у
значенні, встановленому іншими законами.
Податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних
бухгалтерського обліку (пункт 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні").
Визначення терміну "необоротні активи" надане розділом I "Загальні положення" Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 07.02.2013 N 73 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за N 336/22868) (далі НП(С)БО 1).
Згідно з цим визначенням необоротні активи - всі активи, що не є оборотними (оборотні активи - гроші та їх
еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом
операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу).
У фінансовій звітності необоротні активи платника відображаються у додатку 1 до НП(С)БО 1 "Баланс (Звіт про
фінансовий стан)", а саме у розділі 1 Балансу. При цьому у складі необоротних активів окремим показником
обліковуються незавершені капітальні інвестиції (код рядка Балансу 1005).
Визначення терміну "капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи" надане пунктом 4 Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509).
Згідно з цим визначенням капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво,
реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення,
придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для
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заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.
Таким чином, об'єкт незавершеного будівництва за своєю економічною сутністю належить до незавершених
капітальних інвестицій, які включаються до складу необоротних активів. База оподаткування ПДВ при продажу
необоротних активів визначається за правилами, встановленими пунктом 188.1 статті 188 ПКУ, а саме виходячи з
їх договірної вартості, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що
склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі
відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).
При цьому самостійно виготовленими вважаються об'єкти, які не придбавалися в готовому вигляді для
подальшого продажу, а були отримані в процесі виробництва (будівництва, створення).
Водночас згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові
зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які передбачені ПКУ.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Ликвидация необоротных активов
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 02.11.2018 р. N 4684/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування операцій з ліквідації основних засобів та оформлення документів
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з ліквідації
основних засобів (торгівельні павільйони) та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ),
повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариство придбало у платника єдиного податку 3-ої групи об'єкт нерухомого майна торгівельні павільйони. Товариство, в зв'язку із створенням нових паркувальних місць та благоустрою прилеглої
території, планує ліквідувати торгівельні павільйони, які обліковуються як основні засоби. Товариство планує
здійснити оформлення відповідних документів про ліквідацію та розібрання, в т. ч. експертизи та висновки
відповідних служб.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I
ПКУ).
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові
зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на
митній території України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі
продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1
статті 14 розділу I ПКУ).
При цьому не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у
зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така
ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник
податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних
активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.
Згідно з пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ, у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються
за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких
основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент
ліквідації.
Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у
зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація
здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів,
що підтверджується відповідно до законодавства, або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний
документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб,
внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.
Враховуючи викладене, самостійне рішення Товариства з ліквідації основних засобів - торгівельних павільйонів
прирівнюється до операцій з постачання товарів, які є об'єктом оподаткування ПДВ, та відповідно оподатковуються
податком у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. При цьому база оподаткування ПДВ за такими
операціями визначається відповідно до пункту 189.9 статті 189 розділу V ПКУ, а саме за звичайними цінами, але не нижче
балансової вартості на момент ліквідації.
У випадку ліквідації основних засобів у зв'язку з їх розібранням або перетворенням у інший спосіб, внаслідок чого
вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, платник податку не нараховує податкові
зобов'язання з податку на додану вартість (в тому числі відповідно до норм пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ)
у випадку подання контролюючому органу належним чином оформленого акта на списання основних засобів за
формою, встановленою наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного
обліку" від 29.12.95 N 352, або за довільною формою, за умови, що такий документ міститиме всю необхідну
інформацію, яка дозволяє ідентифікувати операцію, та матиме належні реквізити первинного документа.
Незалежно від форми складання документа на списання основних засобів такий документ має підтверджувати
факт знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може
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використовуватися за первісним призначенням.
Стосовно документів, що підтверджують знищення, зруйнування, розібрання, викрадення або перетворення основних
засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням для цілей
застосування платником податку пункту 189.9 статті 189 розділу V ПКУ при списанні необоротних активів (основних
засобів) внаслідок їх ліквідації (знищення, зруйнування, розібрання, викрадення або перетворення), то їх перелік залежить
від самої причини ліквідації.
Такими документами можуть бути, зокрема, але не виключно, відповідні довідки з Торгово-промислової палати про
настання обставин непереборної сили, заява про кримінальне правопорушення, зареєстрована у єдиному реєстрі досудових
розслідувань, у разі викрадення основних засобів тощо.
Перелік можливих підтверджуючих документів визначено в Узагальнюючій податковій консультації з деяких
питань оподаткування податком на додану вартість, затвердженій наказом Мінфіну України від 03.08.2018 N 673.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 3 серпня 2018 року N 673
Узагальнююча податкова консультація
щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів
Питання:
Які документи підтверджують знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів внаслідок
обставин непереборної сили чи інші випадки ліквідації необоротних активів без згоди платника, а також знищення,
розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може
використовуватися за первісним призначенням відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 для цілей
застосування пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України?
Відповідь:
Відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), постачання
товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власника, у тому числі продаж, обмін чи дарування
такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. При цьому відповідно до підпункту "д" цього підпункту
постачанням товарів також вважаються ліквідація платником податку за власним бажанням необоротних активів, які
перебувають у такого платника.
Не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх
знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація
здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку
надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в
інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.
Згідно з пунктом 189.9 статті 189 Кодексу, у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних
виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.
Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у
зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація
здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів,
що підтверджується відповідно до законодавства, або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний
документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб,
внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.
При цьому, відповідно до підпункту "г" пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати
податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та
скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових
накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами,
необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних
активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми
податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються
для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку
(крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 Кодексу).
Отже, у випадку ліквідації основних виробничих або невиробничих засобів у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням
внаслідок дії обставин непереборної сили та у інших випадках ліквідації без згоди платника податку, в тому числі при
викраденні, податкові зобов'язання з податку на додану вартість не нараховуються, якщо факт знищення або зруйнування
документально підтверджується відповідно до законодавства. Такими документами можуть бути:
• сертифікат Торгово-промислової палати України, який підтверджує факт настання обставин непереборної сили (форсмажору), отриманий відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні";
• акт, який засвідчує факт пожежі, складений відповідно до положень Порядку обліку пожеж та їх наслідків,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 N 2030 (зі змінами), що підписується комісією,
до складу якої входить не менш як три особи, у тому числі представник територіального органу ДСНС України,
представник адміністрації (власник) об'єкта, потерпілий;
• дані (витяг) з відповідного реєстру про припинення права власності на основні засоби у разі їх повного знищення
згідно з порядком, визначеним статтею 349 Цивільного кодексу України;
• витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт реєстрації відомостей про кримінальне
26
ЧП «Профи Консалт»
т/ф (044)247-45-75

правопорушення, отриманий в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, в разі
викрадення основних засобів;
• інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують факт знищення, зруйнування, викрадення основних
виробничих або невиробничих засобів.
Щодо документів, які підтверджують знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб,
внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням, слід враховувати наступне.
Відповідно до пунктів 41 - 43 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених
наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 N 561 (зі змінами), для визначення непридатності основних
засобів до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, організаціями та установами,
неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних
документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія.
Така комісія:
• здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;
• установлює причини невідповідності критеріям активу;
• визначає осіб, з вини яких сталося передчасне вибуття основних засобів з експлуатації, вносить пропозиції щодо їх
відповідальності;
• визначає можливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання
окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути отримані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) основних засобів,
установлює їх кількість і вартість;
• складає і підписує акти на списання основних засобів.
Таким чином, у випадку ліквідації основних засобів у зв'язку з їх розібранням або перетворенням у інший спосіб,
внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, платник податку не нараховує податкові
зобов'язання з податку на додану вартість (в тому числі, відповідно до норм пункту 198.5 статті 198 Кодексу) у випадку
подання контролюючому органу належним чином оформленого акта на списання основних засобів за формою,
встановленою наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 29
грудня 1995 N 352, або за довільною формою, за умови, що такий документ міститиме всю необхідну інформацію, яка
дозволяє ідентифікувати операцію, та матиме належні реквізити первинного документа. Незалежно від форми складання
документа на списання основних засобів такий документ має підтверджувати факт знищення, розібрання або перетворення
основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням.
При цьому Кодексом не визначено механізму подання платником податку контролюючому органу документів про
знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів. У зв'язку із цим платник податку
може подати такі документи (копії документів) контролюючому органу у загальновстановленому порядку за власною
ініціативою або на запит контролюючого органу (або особисто платником податків, або уповноваженою на це особою, або
поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або засобами електронного зв'язку в електронній формі з
дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису).
В. о. директора Департаменту податкової політики В. П. Овчаренко
Списание сырья, товаров для проведения экспертиз, исследований
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 25.10.2018 р. N 4580/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо необхідності коригування податкового кредиту та/або
нарахування податкових зобов'язань за операцією зі списання дослідних зразків продукції та, керуючись статтею 52
розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, підприємство здійснює витрати, пов'язані із виробництвом дослідних зразків продукції, із
віднесенням відповідних сум ПДВ до податкового кредиту. Після закінчення виробничого процесу собівартість таких
дослідних зразків списується до складу операційних витрат.
Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової
звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні
положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Пунктом 2 статті 3 Закону N 996 передбачено, що податкова, статистична та інші види звітності, що використовують
грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Згідно з пунктом 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з
постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186
розділу V ПКУ.
База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням
загальнодержавних податків та зборів та не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування
операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування
операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у
разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни) (пункт 188.1 статті 188 розділу V ПКУ).
Пунктом 198.3 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з
договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником
податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
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придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних
матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.
Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали
використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку
протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції
протягом такого звітного податкового періоду.
Підстави для коригування податкового кредиту визначені статтею 192 розділу V ПКУ.
Так, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному
коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної у разі, якщо після постачання товарів/послуг
здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін,
перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми
попередньої оплати товарів/послуг.
Відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання
виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше
останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни,
встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами
придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або
виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені
до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання
або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю
платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ).
Господарською діяльністю згідно з підпунктом 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ є діяльність особи, що
пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на
отримання доходу.
Враховуючи викладене, при списанні дослідних зразків продукції суми ПДВ, які були включені до складу
податкового кредиту під час їх виробництва, коригуванню не підлягають.
При цьому податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ підприємством не
нараховуються за умови, що вартість таких зразків включається до вартості товарів/послуг, операції з постачання
яких є об'єктом оподаткування ПДВ та пов'язані з отриманням доходів.
У разі недотримання цієї умови при списанні таких зразків платник зобов'язаний визначити податкові зобов'язання з
ПДВ за основною ставкою відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ, оскільки такі зразки не використовуються
в оподатковуваних операціях платника податку.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Замена стороны в договоре аренды недвижимости: возможна ли корректировка НДС?
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 08.10.2018 р. N 4324/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо питань, пов'язаних з оподаткуванням ПДВ операції з
надання майна в оренду, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, згідно з договором оренди орендодавець надає приміщення в оренду. На дату отримання
від орендаря коштів, які є попередньою (авансовою) оплатою вартості послуг з оренди за останній місяць оренди,
орендодавцем були визначені податкові зобов'язання з ПДВ, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі - ЄРПН) податкова накладна. Згодом між орендодавцем, первісним орендарем та новим
орендарем було складено трьохсторонню угоду про заміну первісного орендаря новим орендарем та передано новому
орендарю виконання грошових зобов'язань з оплати орендної плати та/або інших платежів.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на
митній території України.
Правила складання податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної (у тому числі заповнення її
обов'язкових реквізитів) і формування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ регулюються статтями 187,
198 і 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N
137/28267.
Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату
виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з
дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої
платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. При цьому податкова накладна, складена та
зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких
товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання
товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що
сталася раніше:
дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що
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підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника
податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт
перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата
оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Підпунктом "а" пункту 198.1 статті 198 розділу V ПКУ встановлено, що до податкового кредиту відносяться суми
податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.
Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання
коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг або дата отримання платником податку
товарів/послуг (пункт 198.2 статті 198 розділу V ПКУ).
Разом з цим пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати
податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ,
та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ
для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами,
придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015
року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового
кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають
використовуватися в неоподатковуваних ПДВ операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника
податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ).
З метою застосування пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ податкові зобов'язання з ПДВ визначаються по
товарах/послугах, необоротних активах:
придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;
придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних
операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до
Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ визначено статтею 192 розділу V ПКУ.
Відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка
зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках
повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати
товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають
відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку,
встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.
Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на
отримувача - платника 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.
Враховуючи те, що фактичного повернення орендодавцем первісному орендарю попередньої (авансової) оплати за
останній місяць оренди не відбувалося, то законодавчі підстави для складання розрахунку коригування до податкової
накладної на зменшення податкових зобов'язань з ПДВ у постачальника відсутні, оскільки не виникає жодної з
обставин, зазначених у пункті 192.1 статті 192 розділу V ПКУ.
Оскільки у зв'язку з укладенням трьохсторонньої угоди про заміну первісного орендаря новим орендарем фактичне
постачання послуг з оренди здійснюється не первісному орендарю, а новому орендарю, то такий первісний орендар
втрачає право на раніше сформований податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної, складеної і
зареєстрованої в ЄРПН орендодавцем за операцією з постачання послуг з оренди на дату отримання попередньої
(авансової) оплати.
При цьому на дату підписання такої угоди первісний орендар зобов'язаний зменшити суму ПДВ, включену до
складу податкового кредиту, шляхом нарахування податкових зобов'язань з ПДВ та складання і реєстрації в ЄРПН
зведеної податкової накладної за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.
Поряд з цим зазначаємо, що згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно
декларувати свої податкові зобов'язання (стаття 36 розділу I ПКУ) та повинні самостійно визначати відповідність
здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
Також повідомляємо, що з питань визначення податкових зобов'язань з ПДВ орендодавцем при здійсненні ним тих чи
інших операцій та їх послідуючого коригування такий орендодавець може самостійно звернутися до контролюючого
органу та відповідно до статті 52 розділу II ПКУ отримати безкоштовно індивідуальну податкову консультацію.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 лютого 2000 р. N 419
Про затвердження Порядку подання фінансової звітності
ПОРЯДОК
подання фінансової звітності
<…>
2. Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх
вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам
ЧП «Профи Консалт»
т/ф (044)247-45-75
29

та користувачам, зокрема органам державної статистики.
Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності або національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до законодавства.
Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової
звітності публічними акціонерними товариствами, підприємствами - емітентами цінних паперів, цінні папери яких
допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банками,
страховиками, кредитними спілками, підприємствами, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин
загальнодержавного значення, підприємствами, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" належать до великих підприємств, а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за
такими видами:
надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);
недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);
допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком
допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).
Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за
міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до
центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу
органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності.
(абзац сьомий пункту 2 набирає чинності з 01.01.2019 р. згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)
Підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною
фінансовою звітністю звіт про управління. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається
консолідований звіт про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління
нефінансову інформацію.
Підприємства, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю
деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про платежі на
користь держави. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про
платежі на користь держави.
<…>
Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органам доходів і зборів у порядку,
передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації, проміжну (I квартал, перше півріччя,
дев'ять місяців) та річну фінансову звітність.
Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в
державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя,
дев'ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.
Підприємства, яким відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (крім
тих, які зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), та підприємства, які
ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним
органам річну фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва.
<…>
Річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність, звіт про управління, консолідований звіт про
управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, складення яких
передбачено законодавством, повинні бути оприлюднені разом з аудиторським звітом на веб-сторінці або веб-сайті
підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, у форматі, який виключає
можливість внесення змін до фінансової звітності іншими користувачами, та в єдиному електронному форматі,
визначеному Мінфіном, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.
Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну
раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської
перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої
фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.
<…>
4. Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі
надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує
адресата.
Датою подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі вважається дата одержання електронного
повідомлення про одержання центром збору фінансової звітності такої фінансової звітності.
Датою подання фінансової звітності в електронному форматі для розпорядників бюджетних коштів та фондів
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування вважається дата одержання повідомлення від
Казначейства (органу Казначейства) про подання звітності.
5. Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), крім консолідованої, подається
підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає
за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.
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Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) або річна фінансова звітність подається підприємствами
органам доходів і зборів у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.
<…>
10. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після
вихідного робочий день.
11. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають
консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам), до центру збору фінансової звітності та іншим користувачам
не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше строків, передбачених законодавством для
оприлюднення річної консолідованої фінансової звітності.
Підприємства, які переходять на складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за
міжнародними стандартами фінансової звітності, надсилають листом відповідну інформацію органам державної
статистики у передбачені для подання такої звітності строки.
<…>
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 7 грудня 2018 року N 982
Методичні рекомендації зі складання звіту про управління
I. Загальні положення
1. Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами
усіх форм власності (крім банків, бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) (далі - підприємства).
2. Терміни, що наводяться у цих Методичних рекомендаціях, використовуються у значеннях, визначених Законом
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності.
II. Зміст та порядок складання звіту про управління
1. Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан
та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.
Аналіз діяльності, стану та розвитку підприємства проводиться ураховуючи розмір та вид діяльності підприємства, і
включає як основні фінансові, так і нефінансові (якщо необхідно) показники діяльності щодо певного виду діяльності, у
тому числі інформацію екологічного та соціального характеру, з посиланням на відповідні показники річної фінансової
звітності та пояснення щодо сум за відповідними показниками (якщо доречно).
2. З метою систематизації та співставності інформації звіт про управління формується за такими напрямами:
1) організаційна структура та опис діяльності підприємства;
2) результати діяльності;
3) ліквідність та зобов'язання;
4) екологічні аспекти;
5) соціальні аспекти та кадрова політика;
6) ризики;
7) дослідження та інновації;
8) фінансові інвестиції;
9) перспективи розвитку;
10) корпоративне управління (складають підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів
на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію).
3. Перелік напрямів та показників, які розкриваються у звіті про управління не є вичерпним. Підприємство може
розкривати іншу інформацію, яку вважає за доцільне.
4. Великі підприємства, середня кількість працівників яких на дату складання річної фінансової звітності перевищує
критерій у 500 працівників, включають у звіт про управління нефінансові показники діяльності, що містять інформацію
щодо впливу його діяльності, зокрема на навколишнє середовище, довкілля, соціальні питання, у тому числі питання
соціального захисту працівників підприємства, поваги прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом, а саме:
стислий опис моделі діяльності підприємства;
опис політики, яку провадить підприємство, щодо зазначених питань;
результат такої політики;
основні ризики, пов'язані із зазначеними питаннями, що стосуються діяльності підприємства, у тому числі (якщо
доречно) ділові відносини, продукція або послуги, які можуть спричинити негативні наслідки у цих сферах, та яким чином
підприємство здійснює управління цими ризиками;
основні нефінансові показники, що характеризують діяльність підприємства.
Якщо підприємство не провадить політики щодо зазначених питань, то нефінансова інформація повинна містити щодо
цього чітке і аргументоване пояснення.
5. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.
6. Підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів або щодо цінних паперів
яких здійснено публічну пропозицію у звіті про управління наводять окремо інформацію про корпоративне управління з
урахуванням вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг".
7. Підприємства у звіті про управління можуть наводити/розміщувати посилання на загальнодоступні джерела, які
містять інформацію, розкриття якої передбачено цими Методичними рекомендаціями.
8. Звітним періодом для складання звіту про управління є календарний рік, який починається з 1 січня кожного року та
закінчується 31 грудня того самого року.
III. Розкриття інформації у звіті про управління
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1. За напрямом "Організаційна структура та опис діяльності підприємства" наводиться організаційна структура
підприємства, його стратегія та цілі, зазначається сфера його діяльності за географічним розташуванням та галузевим
спрямуванням, а також інформація про продукцію та послуги, що виробляється/надаються підприємством, ринкову частку
підприємства в різних сегментах, у яких здійснює свою діяльність підприємство (за наявності такої інформації) тощо.
2. За напрямом "Результати діяльності" наводиться аналіз результатів діяльності підприємства, включаючи пояснення
щодо динаміки розвитку підприємства протягом звітного періоду.
Зазначена інформація відображається з урахуванням зростання/зменшення ціни, збільшення/зменшення обсягу
реалізованих товарів і послуг, впровадження нової продукції та/або послуг або припинення виробництва окремої продукції
та/або послуг, будь-яких суттєвих факторів, що вплинули на зміни у загальному товарообороті та отриманні прибутку.
3. За напрямом "Ліквідність та зобов'язання" наводиться інформація про основні джерела забезпечення ліквідності
(активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань), наявні зобов'язання, їх види та строки їх погашення, умовні
зобов'язання, їх види та оцінка їх можливого впливу на ліквідність. Також наводяться фактори, які впливають або в
подальшому можуть вплинути на ліквідність.
4. За напрямом "Екологічні аспекти" наводиться інформація щодо впливу діяльності підприємства на навколишнє
середовище, залежно від галузі, в якій функціонує підприємство та від заходів з охорони довкілля і зменшення впливу
діяльності підприємства на навколишнє середовище.
За цим напрямом розкриваються показники, що характеризують:
раціональне використання води;
управління відходами;
викиди парникових газів;
споживання енергії тощо.
5. За напрямом "Соціальні аспекти та кадрова політика" наводиться інформація про:
загальну кількість працівників та частку жінок на керівних посадах;
заохочення (мотивацію) працівників;
охорону праці та безпеку; навчання та освіту персоналу;
рівні можливості працевлаштування; повагу прав людини;
заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом тощо.
6. За напрямом "Ризики" наводиться інформація про політику підприємства щодо управління операційними та
фінансовими ризиками (ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності) з описом їхнього впливу на діяльність
підприємства, а також підходів або інструментів, які використовуються підприємством для зменшення впливу таких
ризиків на його діяльність тощо.
7. За напрямом "Дослідження та інновації" наводиться загальна інформація про дослідження, інноваційну діяльність та
розробки, які проводяться підприємством, обсяг витрат на такі заходи та їх вплив на діяльність підприємства.
8. За напрямом "Фінансові інвестиції" наводиться загальна інформація про фінансові інвестиції підприємства у цінні
папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства тощо.
9. За напрямом "Перспективи розвитку" наводиться інформація про перспективи подальшого розвитку підприємства з
урахуванням ризиків та викликів при здійсненні діяльності.
10. За напрямом "Корпоративне управління" наводиться інформація щодо:
1) органів управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління;
2) скликання та проведення загальних зборів акціонерів;
3) структури акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі;
4) власників цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав;
5) діяльності підприємства стосовно операцій з власними акціями;
6) основних характеристик системи внутрішнього контролю;
7) дивідендної політики;
8) перспектив розвитку та удосконалення корпоративного управління;
9) політики підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до
віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному
періоді тощо).
Якщо підприємство керується кодексом корпоративного управління або добровільно застосовує кодекс корпоративного
управління, у звіті про управління має бути зазначено джерело, в якому можна знайти текст відповідних документів у
вільному доступі.
IV. Подання та оприлюднення звіту про управління
1. Звіт про управління подається підприємствами разом з річною фінансовою звітністю у порядку, встановленому
законодавством.
2. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління.
3. Підприємства, що мають дочірні підприємства, складають консолідований звіт про управління в порядку,
передбаченому цими Методичними рекомендаціями, з урахуванням суттєвих коригувань, що випливають з особливостей
складання консолідованого звіту про управління порівняно зі звітом про управління.
Підприємства, що мають дочірні підприємства, здійснюють такі коригування інформації:
відображаючи докладну інформацію про власні викуплені акції у консолідованому звіті про управління, наводиться
інформація про кількість і номінальну вартість або, за відсутності номінальної вартості, облікову вартість усіх акцій
материнського підприємства, що належать цьому материнському підприємству, його дочірнім підприємствам або особі,
що діє від свого імені, але за дорученням будь-якого з цих підприємств;
відображаючи системи внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямом "Корпоративне управління",
наводиться інформація про основні характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками на
підприємствах, включених у консолідацію в цілому.
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4. Якщо крім звіту про управління необхідно складати консолідований звіт про управління, ці звіти можуть бути
представлені як єдиний звіт.
5. Дочірнє підприємство, не наводить у звіті про управління інформацію, передбачену пунктом 4 розділу II цих
Методичних рекомендацій, якщо таке підприємство та його дочірні підприємства включені до консолідованого звіту про
управління або до окремого звіту іншого підприємства.
6. Звіт про управління та консолідований звіт про управління підприємства оприлюднюють разом з річною фінансовою
звітністю та аудиторським звітом на власній веб-сторінці або веб-сайті чи в інший спосіб у випадках, визначених
законодавством.
*********************************************************************************************
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.10.2018 м. Київ N 842
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2018 р. за N 1303/32755
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Зміни
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
1. У Декларації:
1) у рядку 5 слова та цифру "Код за ЄДРПОУ 1" замінити словами та цифрою "Податковий номер або серія (за
наявності) та номер паспорта 1";
2) у рядку 9:
слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";
доповнити новою позицією такого змісту:
"
платника єдиного податку
";
3) примітку " 1" викласти в такій редакції:
" 1 Зазначається код за ЄДРПОУ, або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється
контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія (за наявності) та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у
паспорті).";
4) примітку " 16" викласти в такій редакції:
" 16 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.".
2. У додатках до Декларації:
1) у додатку ЗП до рядка 16 ЗП декларації:
рядок за кодом 16 викласти у такій редакції:
"
Зменшення нарахованої суми податку (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5 додатка ЗП)
16
";
у рядку за кодом 16.3 слово "періоду" замінити словом "року";
після рядка за кодом 16.4.2 доповнити новим рядком такого змісту:
"
Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними
накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних підкатегоріях 2710 19 43 00, 2710 19 46
00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у
товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.
16.5
Залишок суми, не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період, не зменшує податок на
прибуток у наступних податкових (звітних) періодах (пункт 15 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
2) у додатку ПН до рядка 23 ПН декларації:
графу 1 рядка за кодом 22 після слів "державними або місцевими гарантіями," доповнити словами "або у вигляді інших
доходів за державними цінними паперами";
у графі 1 рядка за кодом 25 слова "та відповідають умовам підпунктів "б" і "в" замінити словами "та відповідають
умовам підпункту "б";
3) додаток РІ до рядка 03 РІ декларації викласти в новій редакції, що додається;
4) графи 3 - 5 рядків А1, А10, А11, А13 додатка АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації доповнити
позначкою "Х".
3. У додатках АВ до рядка 20 АВ декларації; ЗП до рядка 16 ЗП декларації; ПН до рядка 23 ПН декларації; ТЦ
декларації; ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 декларації; ПЗ до рядка 05 ПЗ декларації; АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03
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РІ декларації; ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ декларації слова "Код за ЄДРПОУ" замінити
словами "Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта".
Різниці, на які збільшується фінансовий результат
Різниці, на які зменшується фінансовий результат
код
назва різниці
сума
код
назва різниці
сума
1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу III Податкового кодексу України)
1.1.1 Сума нарахованої амортизації основних
1.2.1 Cума розрахованої амортизації основних засобів або
засобів або нематеріальних активів відповідно
АМ
нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3
до національних положень (стандартів)
статті 138 розділу III Податкового кодексу України
бухгалтерського обліку або міжнародних
(пункт 138.2 статті 138 розділу III Податкового
стандартів фінансової звітності (пункт 138.1
кодексу України)
статті 138 розділу III Податкового кодексу
України)
1.1.1.1 Сума уцінки та втрат від зменшення
1.2.1.1 Сума дооцінки основних засобів або нематеріальних
корисності основних засобів або
активів у межах попередньо віднесених до витрат
нематеріальних активів, включених до витрат
уцінки відповідно до національних положень
звітного періоду відповідно до національних
(стандартів) бухгалтерського обліку або
положень (стандартів) бухгалтерського обліку
міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт
або міжнародних стандартів фінансової
138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу
звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу III
України)
Податкового кодексу України)
1.2.1.2 Сума вигід від відновлення корисності основних
Х
Х
Х
засобів або нематеріальних активів у межах
попередньо віднесених до витрат втрат від
зменшення корисності основних засобів або
нематеріальних активів відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт
138.2 статті 138 розділу III Податкового кодексу
України)
1.1.2 Сума залишкової вартості окремого об'єкта
1.2.2 Сума залишкової вартості окремого об'єкта основних
основних засобів або нематеріальних активів,
засобів або нематеріальних активів, визначеної з
визначеної відповідно до національних
урахуванням положень статті 138 розділу III
положень (стандартів) бухгалтерського обліку
Податкового кодексу України, у разі ліквідації або
або міжнародних стандартів фінансової
продажу такого об'єкта (пункт 138.2 статті 138
звітності, у разі ліквідації або продажу такого
розділу III Податкового кодексу України)
об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III
Податкового кодексу України)
1.1.3 Сума залишкової вартості окремого об'єкта
1.2.3 Сума первісної вартості придбання або виготовлення
невиробничих основних засобів або
окремого об'єкта невиробничих основних засобів або
невиробничих нематеріальних активів,
невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх
визначеної відповідно до національних
ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші
положень (стандартів) бухгалтерського обліку
поліпшення, у тому числі віднесених до витрат
або міжнародних стандартів фінансової
відповідно до національних положень (стандартів)
звітності, у разі ліквідації або продажу такого
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
об'єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу III
фінансової звітності, у разі продажу такого об'єкта
Податкового кодексу України)
невиробничих основних засобів або нематеріальних
активів, але не більше суми доходу (виручки),
отриманої від такого продажу (пункт 138.2 статті 138
розділу III Податкового кодексу України)
1.1.4 Сума витрат на ремонт, реконструкцію,
Х
Х
Х
модернізацію або інші поліпшення
невиробничих основних засобів чи
невиробничих нематеріальних активів,
віднесених до витрат відповідно до
національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності (пункт 138.1
статті 138 розділу III Податкового кодексу
України)
2. Різниці, що виникають при формуванні забезпечень (резервів) (стаття 139 розділу III Податкового кодексу України)
Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат
2.1.1 Сума витрат на створення забезпечень
2.2.1 Сума використання створених забезпечень (резервів)
(резервів) для відшкодування наступних
витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату
(майбутніх) витрат (крім забезпечення
відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з
(резерву) витрат на оплату відпусток
оплатою праці, та витрат на сплату єдиного
працівникам, інших виплат, пов'язаних з
соціального внеску, що нараховується на такі
оплатою праці, та витрат на сплату єдиного
виплати), сформованого відповідно до національних
соціального внеску, що нараховується на такі
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
виплати) відповідно до національних положень
міжнародних стандартів фінансової звітності
(стандартів) бухгалтерського обліку або
(підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу III
міжнародних стандартів фінансової звітності
Податкового кодексу України)
(підпункт 139.1.1 пункту 139.1 статті 139
розділу III Податкового кодексу України)

34

ЧП «Профи Консалт»

т/ф (044)247-45-75

Х

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Х

2.1.5

3.1.1

3.1.2

2.2.1.1 Сума коригування (зменшення) забезпечень
(резервів) для відшкодування наступних (майбутніх)
витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки
працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою
праці, та витрат на сплату єдиного соціального
внеску, що нараховується на такі виплати), на яку
збільшився фінансовий результат до оподаткування
відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1
статті 139 розділу III Податкового кодексу України)
Резерв сумнівних боргів
Сума витрат на формування резерву сумнівних
2.2.2 Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних
боргів відповідно до національних положень
боргів, на яку збільшився фінансовий результат до
(стандартів) бухгалтерського обліку або
оподаткування відповідно до національних положень
міжнародних стандартів фінансової звітності
(стандартів) бухгалтерського обліку або
(підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 139
міжнародних стандартів фінансової звітності
розділу III Податкового кодексу України)
(підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу III
Податкового кодексу України)
Сума витрат від списання дебіторської
2.2.3 Сума списаної дебіторської заборгованості (у тому
заборгованості понад суму резерву сумнівних
числі за рахунок створеного резерву сумнівних
боргів (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті
боргів), яка відповідає ознакам, визначеним
139 розділу III Податкового кодексу України)
підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України (підпункт 139.2.2
пункту 139.2 статті 139 розділу III Податкового
кодексу України)
Резерви банків та небанківських фінансових установ
Сума використання резерву для списання
2.2.4 Сума списання у попередніх звітних періодах активу,
(відшкодування) активу, який не відповідає
який у звітному періоді набув ознак, визначених
ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11
підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14
пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового
Податкового кодексу України (підпункт 139.3.4
кодексу України (підпункт 1 підпункту 139.3.3
пункту 139.3 статті 139 розділу III Податкового
пункту 139.3 статті 139 розділу III
кодексу України)
Податкового кодексу України)
2.2.4.1 Сума доходів (зменшення витрат) від погашення
Х
Х
раніше списаної за рахунок резерву заборгованості,
яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом
14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу
України (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139
розділу III Податкового кодексу України)
Сума використання резерву у зв'язку із
Х
Х
Х
припиненням визнання активу при прощенні
заборгованості фізичних осіб, які є
пов'язаними з таким кредитором або
перебувають з таким кредитором у трудових
відносинах, або перебували з таким
кредитором у трудових відносинах і період
між датою припинення трудових відносин
таких осіб та датою прощення їхньої
заборгованості не перевищує три роки
(підпункт 2 підпункту 139.3.3 пункту 139.3
статті 139 розділу III Податкового кодексу
України)
3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)
Сума перевищення нарахованих у
3.2.1 Сума процентів, зменшена щорічно на 5 відсотків,
бухгалтерському обліку процентів за
яка збільшила фінансовий результат до
кредитами, позиками та іншими борговими
оподаткування минулих періодів (пункт 140.3 статті
зобов'язаннями, що виникли за операціями з
140 розділу III Податкового кодексу України)
пов'язаними особами - нерезидентами, над 50
відсотками суми фінансового результату до
оподаткування, фінансових витрат та суми
амортизаційних відрахувань за даними
фінансової звітності звітного податкового
періоду, в якому здійснюється нарахування
таких процентів (пункт 140.2 статті 140 розділу
III Податкового кодексу України)
Сума відсотків та дооцінки, врахованих у
3.2.2 Сума уцінки, врахованої у фінансовому результаті до
фінансовому результаті до оподаткування у
оподаткування у поточному податковому (звітному)
поточному податковому (звітному) періоді на
періоді на інструменти власного капіталу,
інструменти власного капіталу,
перекласифіковані у фінансові зобов'язання
перекласифіковані у фінансові зобов'язання
відповідно до національних положень (стандартів)
відповідно до національних положень
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
(стандартів) бухгалтерського обліку або
фінансової звітності (підпункт 140.4.3 пункту 140.4
міжнародних стандартів фінансової звітності
статті 140 розділу III Податкового кодексу України)
Х

Х
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Х

(підпункт 140.5.8 пункту 140.5 статті 140
розділу III Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сума перевищення ціни, визначеної за
принципом "витягнутої руки", над договірною
(контрактною) вартістю (вартістю, за якою
відповідна операція повинна відображатися
при формуванні фінансового результату до
оподаткування згідно з правилами
бухгалтерського обліку) реалізованих товарів
(робіт, послуг) при здійсненні контрольованих
операцій у випадках, визначених статтею 39
розділу I Податкового кодексу України за
результатами податкового (звітного) року
(підпункт 140.5.1 пункту 140.5 статті 140
розділу III Податкового кодексу України)
3.1.4 Сума перевищення договірної (контрактної)
ТЦ 1
вартості (вартості, за якою відповідна операція
повинна відображатися при формуванні
фінансового результату до оподаткування
згідно з правилами бухгалтерського обліку)
придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною,
визначеною за принципом "витягнутої руки",
при здійсненні контрольованих операцій у
випадках, визначених статтею 39 розділу I
Податкового кодексу України за результатами
податкового (звітного) року (підпункт 140.5.2
пункту 140.5 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)
3.1.5 Сума втрат від інвестицій в асоційовані,
дочірні та спільні підприємства, розрахованих
за методом участі в капіталі або методом
пропорційної консолідації (підпункт 140.5.3
пункту 140.5 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)
3.1.6 Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому
числі необоротних активів, робіт та послуг,
придбаних у неприбуткових організацій,
внесених до Реєстру неприбуткових установ та
організацій на дату такого придбання
(підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140
розділу III Податкового кодексу України)
3.1.6.1 Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому
числі необоротних активів, робіт та послуг,
придбаних у нерезидентів (у тому числі
пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих

Сума нарахованих доходів від участі в капіталі
інших платників податку на прибуток підприємств,
платників єдиного податку (підпункт 140.4.1 пункту
140.4 статті 140 розділу III Податкового кодексу
України)
3.2.3.1 Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що
підлягають виплаті на користь платника від інших
платників податку на прибуток підприємств (крім
інститутів спільного інвестування та платників,
прибуток яких звільняється від оподаткування
відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі
прибутку, звільненого від оподаткування) (підпункт
140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)
3.2.4 Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування
минулих податкових (звітних) років (підпункт
140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)
3.2.5 Сума субсидій, отриманих платником податку суб'єктом кінематографії України для повернення
частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону
України "Про державну підтримку кінематографії в
Україні", здійснених при виробництві (створенні)
фільму та включених до складу доходів звітного
періоду відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності
(підпункт 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)
3.2.3

Х

3.1.3
ТЦ 1
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у державах (на територіях), включених до
переліку держав (територій), затвердженого
Кабінетом Міністрів України відповідно до
підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту
39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу
України (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті
140 розділу III Податкового кодексу України)
3.1.6.2 Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому
числі необоротних активів, робіт та послуг,
придбаних у нерезидентів, організаційноправова форма яких включена до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України
відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1
підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I
Податкового кодексу України, які не
сплачують податок на прибуток
(корпоративний податок), у тому числі податок
з доходів, отриманих за межами держави
реєстрації таких нерезидентів, та/або не є
податковими резидентами держави, в якій вони
зареєстровані як юридичні особи (підпункт
140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)
3.1.7 Розмір різниці між вартістю придбання
товарів, у тому числі необоротних активів,
робіт, послуг та вартістю, визначеною
виходячи з рівня ціни, визначеної за
принципом "витягнутої руки" (підпункт
140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)
3.1.8 Сума витрат по нарахуванню роялті (підпункти
140.5.6 - 140.5.7 пункту 140.5 статті 140
розділу III Податкового кодексу України)
3.1.9 Сума коштів або вартості товарів, виконаних
робіт, наданих послуг, безоплатно
перерахованих (переданих) протягом звітного
(податкового) року неприбутковим
організаціям, внесеним до Реєстру
неприбуткових установ та організацій на дату
такого перерахування коштів, передачі товарів,
робіт, послуг (крім неприбуткової організації,
яка є об'єднанням страховиків, якщо участь
страховика у такому об'єднанні є умовою
проведення діяльності такого страховика
відповідно до закону, та неприбуткових
організацій, до яких застосовуються
положення підпункту 140.5.13 пункту 140.5
статті 140 розділу III Податкового кодексу
України) у розмірі, що перевищує 4 відсотки
оподатковуваного прибутку попереднього
звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5
статті 140 розділу III Податкового кодексу
України)
3.1.10 Сума перерахованої безповоротної фінансової
допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт,
послуг) особам, що не є платниками податку
(крім фізичних осіб), та платникам податку, які
оподатковуються за ставкою 0 відсотків
відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу
XX Податкового кодексу України (підпункт
140.5.10 пункту 140.5 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)
3.1.10.1 Сума повної або часткової компенсації один
раз на календарний рік вартості путівок на
відпочинок, оздоровлення та лікування на
території України платника податку та/або
його дітей віком до
18 років, якщо така компенсація відповідно до
Податкового кодексу України не включається
до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу фізичної особи платника податку на доходи фізичних осіб
(підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті 140
розділу III Податкового кодексу України)
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3.1.11 Сума витрат від визнаних штрафів, пені,
Х
Х
Х
неустойок, нарахованих відповідно до
цивільного законодавства та цивільноправових договорів на користь осіб, що не є
платниками податку (крім фізичних осіб), та на
користь платників податку, які
оподатковуються за ставкою 0 відсотків
відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу
XX Податкового кодексу України (підпункт
140.5.11 пункту 140.5 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)
3.1.12 Сума доходу, отриманого як оплата за товари
Х
Х
Х
(роботи, послуги), відвантажені (надані) під
час перебування на спрощеній системі
оподаткування (крім платників податків, які
були платниками єдиного податку четвертої
групи) (підпункт 140.5.12 пункту 140.5 статті
140 розділу III Податкового кодексу України)
3.1.13 Сума витрат, понесених платником податку у
Х
Х
Х
поточному звітному періоді за рахунок раніше
отриманих субсидій для повернення частини
кваліфікованих витрат відповідно до Закону
України "Про державну підтримку
кінематографії в Україні", але не більше суми
такої субсидії, здійснених при виробництві
(створенні) фільму та включених до складу
витрат поточного звітного періоду відповідно
до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності (підпункт
140.5.13 пункту 140.5 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України);
3.1.14 Сума коштів або вартості товарів, виконаних
Х
Х
Х
робіт, наданих послуг, безоплатно
перерахованих (переданих) протягом звітного
(податкового) року суб'єктам сфери фізичної
культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким
спортивним школам, центрам олімпійської
підготовки, школам вищої спортивної
майстерності, центрам фізичної культури і
спорту інвалідів, спортивним федераціям з
олімпійських видів спорту, що є
неприбутковими організаціями, внесеними до
Реєстру неприбуткових установ та організацій,
на дату такого перерахування коштів, передачі
товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує
8 відсотків оподатковуваного прибутку
попереднього звітного року (підпункт 140.5.14
пункту 140.5 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)
4. Інші різниці (стаття 141 розділу III, стаття 39 розділу I, стаття 123 1 розділу II, підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
Страхові резерви страховиків
4.1.1 Позитивна різниця між приростом (убутком)
4.2.1 Від'ємна різниця між приростом (убутком)
сформованих у відповідному звітному періоді
сформованих у відповідному звітному періоді
відповідно до національних положень
відповідно до національних положень (стандартів)
(стандартів) бухгалтерського обліку або
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
міжнародних стандартів фінансової звітності
фінансової звітності страхових резервів (технічних,
страховими резервами (технічними,
математичних, належних виплат страхових сум та
математичними, належних виплат страхових
іншими, формування яких передбачено
сум та іншими, формування яких передбачено
законодавством у сфері страхування, крім тих, які не
законодавством у сфері страхування, крім тих,
впливають на формування фінансового результату до
що не впливають на формування фінансового
оподаткування страховика) (за вирахуванням частки
результату до оподаткування страховика) (за
участі перестраховика в страхових резервах) та
вирахуванням частки участі перестраховика в
приростом (убутком) відповідних резервів,
страхових резервах) та приростом (убутком)
розрахованих за методикою, визначеною
відповідних резервів, розрахованих за
уповноваженим органом, що здійснює державне
методикою, визначеною уповноваженим
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за
органом, що здійснює державне регулювання у
погодженням з центральним органом виконавчої
сфері ринків фінансових послуг, за
влади, що забезпечує формування та реалізує
погодженням з центральним органом
державну фінансову політику (за вирахуванням
виконавчої влади, що забезпечує формування
частки участі перестраховика у страхових резервах)
та реалізує державну фінансову політику (за
(підпункт 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу III
вирахуванням частки участі перестраховика в
Податкового кодексу України)
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4.1.2

4.1.3
ЦП

4.1.4
ЦП

Х

Х

Х

4.1.5

4.1.6

4.1.7

страхових резервах) (підпункт 141.1.3 пункту
141.1 статті 141 розділу III Податкового
кодексу України)
Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів
Сума від'ємного фінансового результату від
4.2.2 Сума позитивного фінансового результату від
продажу або іншого відчуження цінних
продажу або іншого відчуження цінних паперів,
паперів, відображеного у складі фінансового
відображеного у складі фінансового результату до
результату до оподаткування податкового
оподаткування податкового (звітного) періоду
(звітного) періоду відповідно до національних
відповідно до національних положень (стандартів)
положень (стандартів) бухгалтерського обліку
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
або міжнародних стандартів фінансової
фінансової звітності (підпункт 141.2.2 пункту 141.2
звітності (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті
статті 141 розділу III Податкового кодексу України)
141 розділу III Податкового кодексу України)
Сума від'ємного загального результату
Х
Х
переоцінки цінних паперів (загальна сума
уцінок цінних паперів перевищує загальну
суму їх дооцінок за податковий (звітний)
період) (крім державних цінних паперів або
облігацій місцевих позик), відображеного у
складі фінансового результату до
оподаткування податкового (звітного) періоду
відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності
(підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141
розділу III Податкового кодексу України)
Сума позитивного загального фінансового
Х
Х
результату від операцій з продажу або іншого
відчуження цінних паперів (загальна сума
прибутків від операцій з продажу або іншого
відчуження цінних паперів перевищує загальну
суму збитків від таких операцій з урахуванням
суми від'ємного фінансового результату від
таких операцій та/або від'ємного загального
результату переоцінки цінних паперів, не
врахованих у попередніх податкових періодах)
(підпункт 141.2.5 пункту 141.2 статті 141
розділу III Податкового кодексу України)
Інші різниці
4.2.3 Сума нарахованого страховиком податку на дохід за
Х
Х
ставкою, визначеною підпунктом 136.2.1 пункту
136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу
України (підпункт 141.1.1 пункту 141.1 статті 141
розділу III Податкового кодексу України)
Різниці, передбачені розділом I Податкового кодексу України
4.2.4 Сума пропорційного коригування доходів з метою
Х
Х
трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5
пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу
України)
4.2.5 Сума пропорційного коригування витрат з метою
Х
Х
трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5
пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу
України)
Різниці, передбачені розділом II Податкового кодексу України
Сума сплачених платежів, внесків, премій за
Х
Х
договором довгострокового страхування життя
чи договором страхування в межах
недержавного пенсійного забезпечення (стаття
123 1 розділу II Податкового кодексу України)
Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Податкового кодексу України
Сума амортизації, нарахована в
Х
Х
бухгалтерському обліку на необоротні активи,
що залишилися не введеними в експлуатацію
станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в
бухгалтерському обліку збільшена на суму
витрат, що враховані при визначенні об'єкта
оподаткування з податку на прибуток
відповідно до підпункту "з" підпункту 138.8.5
пункту 138.8 статті 138 розділу III
Податкового кодексу України у редакції, що
діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
Сума визнаних втрат від зменшення
Х
Х
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Х

Х

Х

Х

Х
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4.1.8

4.1.9

корисності тих необоротних активів, що
залишилися не введеними в експлуатацію
станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в
бухгалтерському обліку збільшена на суму
витрат, що враховані при визначенні об'єкта
оподаткування з податку на прибуток
відповідно до підпункту "з" підпункту 138.8.5
пункту 138.8 статті 138 розділу III
Податкового кодексу України у редакції, що
діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
Сума витрат з розвідки/дорозвідки та
облаштування нафтових та газових родовищ,
які визнані в бухгалтерському обліку
витратами звітного періоду у зв'язку з
технічною неможливістю та/або економічною
недоцільністю подальшого видобутку
корисних копалин та були враховані при
визначенні об'єкта оподаткування з податку на
прибуток відповідно до підпункту "з"
підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138
розділу III Податкового кодексу України у
редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт
19 підрозділу 4 розділу XX Податкового
кодексу України)
Сума заборгованості (її частини), попередньо
віднесеної платником до зменшення доходу
згідно з підпунктом 159.1.1 пункту 159.1 статті
159 розділу III Податкового кодексу України у
редакції, що діяла до 01 січня 2015 року
(підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу
XX Податкового кодексу України)

4.1.10 Сума заборгованості, визнана судом чи за
виконавчим написом нотаріуса (підпункт 1.1
пункту 17 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України)
Х
Х

Х

4.2.6

Х

Х

4.1.11 Сума заборгованості (її частина), погашена
покупцем (абзац другий підпункту 1.2 пункту
17 підрозділу 4 розділу XX Податкового
кодексу України)
4.1.12 Сума коштів, що надійшла на банківський
рахунок або в касу платника податку після 01
січня 2015 року (абзац перший пункту 18
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
4.1.13 Сума частки позитивної різниці між резервом,
розрахованим банком відповідно до розділу III
Податкового кодексу України на кінець 2014
року, та резервом на 01 січня 2015 року,
визнаним для оподаткування згідно з пунктом
21 підрозділу 4 розділу XX Податкового
кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розділу
XX Податкового кодексу України)
Х
Х
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Х

Х

Сума собівартості (її частини, визначеної
пропорційно сумі заборгованості, включеної до
доходу відповідно до пункту 17 підрозділу 4 розділу
XX Податкового кодексу України) товарів, робіт,
послуг, за якими виникла така заборгованість,
попередньо віднесена платником до зменшення
витрат відповідно до пункту 159.1 статті 159 розділу
III Податкового кодексу України у редакції, що діяла
до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
Х

Х

Сума погашеної платником - покупцем
заборгованості (її частини) (абзац перший підпункту
1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового
кодексу України)
4.2.8 Сума собівартості (її частини, визначеної
пропорційно сумі погашеної заборгованості) товарів,
робіт, послуг (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
4.2.9 Сума коштів, що була перерахована на банківський
рахунок або в касу контрагента платника податку
після 01 січня 2015 року (абзац другий пункту 18
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
4.2.10 Сума частки від'ємної різниці між резервом,
розрахованим банком відповідно до розділу III
Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та
резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для
оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4
розділу XX Податкового кодексу України (пункт 21
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
4.2.11 Витрати на оплату відпусток працівникам та інші
виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані
після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та
забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 року
відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не
були враховані при визначенні об'єкта
оподаткування до 01 січня 2015 року (пункт 24
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
4.2.7
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4.1.14 Сума витрат платника податку, який є
боржником (позичальником) за зовнішніми
кредитами (позиками), залученими під
державні гарантії, обслуговування та
погашення яких здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України, за
переліком, визначеним Кабінетом Міністрів
України, внаслідок здійснення правочинів,
зазначених у пункті 14 розділу "Прикінцеві
положення" Закону України "Про Державний
бюджет України на 2015 рік", що виникають за
правилами бухгалтерського обліку при
списанні безнадійної дебіторської
заборгованості за поставлені товари (роботи,
послуги), що підлягали оплаті за рахунок
коштів Державного бюджету України - в
розмірі, що не перевищує суму доходів,
визначену у рядку 4.2.12 розділу 4 "Інші
різниці" цього додатка (пункт 36 підрозділу 4
розділу XX Податкового кодексу України)
4.1.15 Одна третя частина суми доходів, визнаних у
зв'язку із зменшенням (розформуванням)
резервів, на яку зменшувався фінансовий
результат до оподаткування згідно з
підпунктом 1 пункту 39 підрозділу 4 розділу
XX Податкового кодексу України, в кожному з
трьох років, наступних за роком, у якому було
погоджено план реструктуризації згідно із
законом щодо фінансової реструктуризації або
затверджено план санації згідно із статтею 6
Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" з урахуванням особливостей,
встановлених законом щодо фінансової
реструктуризації" України (підпункт 2 пункту
39 підрозділу 4 розділу XX Податкового
кодексу України)
Х
Х

4.2.12 Сума доходу, що виникла у платника податку, який є
боржником (позичальником) за зовнішніми
кредитами (позиками), залученими під державні
гарантії, обслуговування та погашення яких
здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України, за переліком, визначеним
Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення
правочинів, зазначених у пункті 14 розділу
"Прикінцеві положення" Закону України "Про
Державний бюджет України на 2015 рік" (пункт 36
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)

4.2.13 Сума доходів, визнаних відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності у
зв'язку з розформуванням резервів внаслідок
реструктуризації зобов'язань відповідно до плану
реструктуризації, погодженого згідно із законом
щодо фінансової реструктуризації, або плану санації,
затвердженого згідно зі статтею 6 Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" з урахуванням
особливостей, встановлених законом щодо
фінансової реструктуризації, якщо оподаткування
таких резервів регулюється нормами пункту 139.3
статті 139 Податкового кодексу України (підпункт 1
пункту 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового
кодексу України)
Х

4.1.16 Сума витрат, що врахована під час визначення
об'єкта оподаткування податком на прибуток
до 01 січня 2015 року та врахована у складі
витрат відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності під час
визначення фінансового результату до
оподаткування після 01 січня 2015 року (пункт
42 підрозділу 4 розділу XX Податкового
кодексу України)
4.1.17 Сума нарахованої амортизації основних
засобів четвертої групи протягом податкових
(звітних) періодів, у яких здійснювалося
нарахування амортизації із застосуванням
мінімально допустимих строків амортизації
(пункт 43 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України)
4.1.18 Сума доходу, отриманого від реалізації газу
(метану) вугільних родовищ, на який було
зменшено фінансовий результат до
оподаткування відповідно до абзацу другого
пункту 16 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України, за результатами
податкового року, що настає за податковим
періодом застосування пільги, - у разі
відсутності цільового використання
вивільнених від оподаткування коштів (пункт
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4.2.14 Сума доходів, визнаних відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності
внаслідок списання податкового боргу, анулювання
(прощення) та/або розстрочення (відстрочення)
зобов'язань платника відповідно до положень пункту
37 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу
України та закону щодо фінансової
реструктуризації" (підпункт 1 пункту 39 підрозділу 4
розділу XX Податкового кодексу України)
4.2.15 Сума доходів, що врахована під час визначення
об'єкта оподаткування податком на прибуток до 01
січня 2015 року та врахована у складі доходів
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності під час визначення фінансового результату
до оподаткування після 01 січня 2015 року (пункт 42
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
4.2.16 Сума розрахованої амортизації основних засобів
четвертої групи відповідно до пункту 138.3 статті
138 розділу III Податкового кодексу України за
відповідні податкові (звітні) періоди (пункт 43
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
4.2.17 Сума доходу, отриманого від операцій з газом
(метаном) вугільних родовищ (реалізація, переробка,
спалювання) та/або похідною сировиною газу
(метану) вугільних родовищ, у тому числі
газоповітряною сумішшю із вмістом газу (метану),
яка не відповідає вимогам до якості природного газу,
призначеного для транспортування, промислового та
комунально-побутового споживання (пункт 16
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)
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16 підрозділу 4 розділу XX Податкового
кодексу України)
4.1.19 Від'ємна різниця (яка буде відображена через
рахунки обліку капіталу банку) між
відкоригованим розміром резервів за активами
(у тому числі групами активів), розрахованим
станом на початок 2018 року відповідно до
вимог міжнародних стандартів фінансової
звітності, що застосовуватимуться з 2018 року,
та розміром резервів, сформованих у зв'язку зі
зменшенням корисності активів відповідно до
вимог міжнародних стандартів фінансової
звітності, які застосовувалися станом на кінець
2017 року (пункт 49 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України)

01

4.2.18 Позитивна різниця (яка буде відображена через
рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим
розміром резервів за активами (у тому числі групами
активів), розрахованим станом на початок 2018 року
відповідно до вимог міжнародних стандартів
фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018
року, та розміром резервів, сформованих у зв'язку зі
зменшенням корисності активів відповідно до вимог
міжнародних стандартів фінансової звітності, які
застосовувалися станом на кінець 2017 року (пункт
49 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України)

4.2.19 Накопичена станом на кінець 2017 року сума
перевищення розміру резерву, сформованого у
зв'язку із знеціненням (зменшенням корисності)
активів згідно з вимогами міжнародних стандартів
фінансової звітності, над лімітом, розрахованим
відповідно до положень Податкового кодексу
України, у тому числі відповідно до пункту 21
підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України (крім частини резерву (у межах
перевищення над лімітом), що була використана або
розформована у звітних (податкових) періодах до 01
січня 2018 року) (пункт 50 підрозділу 4 розділу XX
Податкового кодексу України)
02
Усього різниць, на які збільшується
Усього різниць, на які зменшується фінансовий
фінансовий результат
результат
Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01 - рядок 02) (+, -) 2
03

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14 листопада 2018 року N 887
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування положень підпунктів 140.5.4, 140.5.6
пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України стосовно визначення податкового (звітного) періоду для
коригування фінансового результату до оподаткування
Відповідно до пункту 52.6 статті 52 глави 3 розділу II Податкового кодексу України та Порядку надання
узагальнюючих податкових консультацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 вересня 2017 року
N 811, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2017 року за N 1266/31134, наказую:
1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування положень підпунктів 140.5.4, 140.5.6 пункту
140.5 статті 140 Податкового кодексу України стосовно визначення податкового (звітного) періоду для коригування
фінансового результату до оподаткування, що додається.
2. Департаменту податкової політики та Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи в
установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
3. Податкові консультації застосовувати у частині, що не суперечать узагальнюючій податковій консультації,
затвердженій цим наказом.
4. В. о. Голови Державної фіскальної служби України Власову О. С. довести цей наказ до відома відповідних
підрозділів Державної фіскальної служби України та територіальних органів Державної фіскальної служби України.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби
України Власова О. С.
В. о. Міністра О. Маркарова
Узагальнююча податкова консультація щодо застосування положень підпунктів 140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5
статті 140 Податкового кодексу України стосовно визначення податкового (звітного) періоду для коригування
фінансового результату до оподаткування
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом
оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається
шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку),
визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Пунктом 140.5 статті 140 Кодексу визначено різниці, на які коригується фінансовий результат до оподаткування
податкового (звітного) періоду, зокрема:
1) підпунктом 140.5.4 цього пункту передбачено, що фінансовий результат збільшується на суму 30 відсотків вартості
товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у пункті 140.2 та підпункті 140.5.6
цього пункту, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 Кодексу), придбаних у:
неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім
випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій,
сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої
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законом на 01 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об'єднанням
страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до
закону;
нерезидентів (у тому числі пов'язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до
переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту
39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу;
нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України
відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу, які не сплачують податок на
прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких
нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи;
2) підпунктом 140.5.6 передбачено, що фінансовий результат збільшується на суму витрат по нарахуванню роялті (крім
операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 Кодексу) на користь нерезидента (у тому числі нерезидента,
зареєстрованого у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39
Кодексу), що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб'єктів господарювання, які провадять
діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"), а для
банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість)
за рік, що передує звітному.
Вимоги підпунктів 140.5.4 і 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 Кодексу не застосовуються платником податку до операцій,
визнаних контрольованими відповідно до статті 39 Кодексу. Також вимоги цих підпунктів не застосовуються платником
податку, якщо операції не є контрольованими та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами,
визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої статтею 39 Кодексу, але без подання
звіту.
Отже, для виконання вимог абзаців третього та четвертого підпункту 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 Кодексу платнику
податку необхідно визначити чи є здійснена операція контрольованою. У разі, якщо операція не може бути ідентифікована
як контрольована, платник податку повинен:
виконати процедуру підтвердження суми витрат за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до
статті 39 Кодексу, і у разі, якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг перевищує їх
ціну, визначену за принципом "витягнутої руки", здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на
розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом
"витягнутої руки" або
здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі
необоротних активів, робіт та послуг.
Для виконання вимог підпункту 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 Кодексу платнику податку також необхідно визначити
чи є здійснена операція контрольованою. У разі якщо операція не може бути ідентифікована як контрольована, та сума
витрат не підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до
процедури, встановленої статтею 39 Кодексу, платник податку повинен здійснити коригування фінансового результату до
оподаткування на суму витрат по нарахуванню, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого
доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім
суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення"), а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за
вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.
Правила контролю за трансфертним ціноутворенням контрольованих операцій визначено статтею 39 Кодексу.
Одним з критеріїв визнання операцій контрольованими є одночасне виконання таких умов:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує
150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами
бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий
(звітний) рік (підпункт 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.1 статті 39 Кодексу).
Отже, для цілей визнання операції контрольованою платнику податку необхідно використовувати дані бухгалтерського
обліку за відповідний звітний (податковий) рік, у якому проводилися такі господарські операції. Таким чином, оскільки
вартісні критерії визнання операції (операцій) контрольованою для цілей виконання вимог статті 39 Кодексу
обраховуються за результатами податкового (звітного) року, то коригування фінансового результату до оподаткування
за операціями з нерезидентами, визначеними в абзаці третьому та четвертому підпункту 140.5.4 і підпункту 140.5.6
пункту 140.5 статті 140 Кодексу, здійснюються за результатами податкового (звітного) року та відображаються у
податковій декларації з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) рік.
Амортизация расходов на капитальный ремонт (модернизацию) арендованных основных средств
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 22.10.2018 р. N 4501/ІПК/26-15-12-03-11
Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо мінімально допустимого строку амортизації витрат на
поліпшення (капітальний ремонт/модернізація) орендованого об'єкта основного засобу (офісне приміщення), та керуючись
статтею 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - ПКУ), в
межах своїх повноважень повідомляє наступне.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом
походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового
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результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці,
які виникають відповідно до положень ПКУ.
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються згідно з вимогами ст. 138 ПКУ.
Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування
визначено п. 138.3 ст. 138 ПКУ.
Слід зауважити, що відповідно до вимог пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 ПКУ витрати на придбання/самостійне
виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів не
підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування.
Термін "невиробничі основні засоби" означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності
платника податку.
Тобто, для цілей оподаткування амортизація основних засобів нараховується у разі їх експлуатації при здійсненні
господарської діяльності платника податку.
Згідно з пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів
здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, пп. 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст.
138 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття
у фінансовій звітності регулюються нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі - П(С)БО
14), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181, та Методичними рекомендаціями з
бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561
(далі - Методичні рекомендації N 561).
Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання,
реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його
використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних
матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи
2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п. 7 Методичних рекомендацій N 561 (абзац другий п. 8 П(С)БО 14, п. 21
Методичних рекомендацій N 561).
У пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ визначені групи основних засобів (інших необоротних активів) та мінімально
допустимі строки їх амортизації у податковому обліку.
Отже, у податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих основних
засобів зараховуються як окремий об'єкт групи 9 "інші основні засоби" з мінімально допустимим строком корисного
використання 12 років.
Водночас повідомляємо, що відповідно до ст. 36 ПКУ платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої
податкові зобов'язання, відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Списание задолженности перед учредителем. Формирование финрезультата, учет суммы списанного долга в целях
определения контролируемых операций
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 22.10.2018 р. N 4502/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування операцій із внесення до статутного капіталу
прав вимоги заборгованості перед нерезидентом-засновником у розмірі неповерненого кредиту та віднесення таких
операцій до контрольованих та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі товариство), порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників визначає Закон України від
06 лютого 2018 року N 2275-VIII "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (далі - Закон N 2275).
Статтею 12 Закону N 2275 встановлено, що розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості
часток його учасників, виражених у національній валюті України.
Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір
частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та
статутного капіталу товариства.
Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом (ст. 13
Закону N 2275).
Обмеження на формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства встановлено ст. 86
Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-ІV.
Так забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти,
майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не
підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено
законом.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
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відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по
операціях із внесення грошових прав вимоги до статутного капіталу товариства.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до
оподаткування.
Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського
обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні").
Таким чином, з питання відображення в бухгалтерському обліку операцій із збільшення статутного капіталу шляхом
внесення грошових прав вимоги та внаслідок цього припинення заборгованості товариства перед кредиторомнерезидентом, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
У разі, якщо у збільшення статутного капіталу зараховуються невиплачені нерезиденту проценти за кредитом, то такі
проценти підлягають оподаткуванню відповідно до положень п. 141.4 ст. 141 Кодексу як доходи нерезидента з джерелом
походження з України, незалежно від способу виплати такого доходу.
При цьому податок з доходів нерезидентів у вигляді процентів сплачується під час зарахування зустрічної однорідної
вимоги.
Щодо віднесення зазначених вище операцій до контрольованих
Згідно з пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції платника
податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:
а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених
пп. 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу;
б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерівнерезидентів;
в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до
переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39
Кодексу, або які є резидентами цих держав;
г) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний
податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими
резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких
нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі внесення змін до переліку організаційно-правових форм нерезидентів у розрізі держав (територій),
затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до цього підпункту, вони набирають чинності з 1 січня звітного
року, що настає за календарним роком, у якому внесено такі зміни;
ґ) господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.
Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами
39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 пп.
39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує
150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами
бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий
(звітний) рік.
Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються
контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує
10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарською операцією для цілей трансфертного
ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що
можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.
Отже, визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об'єкт
оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.
Таким чином, сума погашених кредитів, а також суми отриманих у грошовій формі інвестицій не враховуються
при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому
сума нарахованих процентів за кредитами підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих
операцій.
Як зазначено у зверненні, підприємством здійснюється реструктуризація заборгованості підприємства перед
нерезидентом за договором позики шляхом. зарахування вимог за основною сумою позики як додаткового вкладу
нерезидента до статутного капіталу підприємства.
Враховуючи зазначене вище, операція із погашення заборгованості за основною сумою позики (без врахування
процентів за нею), а також операція з внесення додаткового вкладу грошовими коштами нерезидентомпозикодавцем до статутного капіталу резидента-позичальника не підпадають під визначення контрольованих та
не підлягають відображенню у звіті про контрольовані операції.
Слід зазначити, що інформації, викладеної у зверненні, недостатньо для надання вичерпної індивідуальної податкової
консультації щодо операції з внесення до статутного капіталу суми отриманої і не повернутої позики. Тому цей
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конкретний випадок податкових взаємовідносин слід розглядати з урахуванням документів та матеріалів, що дозволять
ідентифікувати предмет запиту більш детально у відповідності до вимог Кодексу.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником
податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
____________
Списание безнадежной дебиторской задолженности
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 28.09.2018 р. N 4196/ІПК/28-10-27-01-11
Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув звернення щодо визнання дебіторської
заборгованості безнадійною та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах своїх повноважень
повідомляє.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Відповідно до пп. "є" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній
з таких ознак, а саме: прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності
майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення
заборгованості.
Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень
інших органів (посадових осіб) регулює Закон України від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження"
(далі - Закон N 1404).
Підпунктами 2 та 6 п. 1 ст. 3 Закону N 1404 встановлено, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому
виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів, зокрема:
ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні
правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом;
постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках,
передбачених законом.
Згідно з п. 2 та п. 7 ст. 37 Закону N 1404 виконавчий документ повертається стягувачу, якщо:
у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону
заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;
стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, нереалізоване під час виконання рішення, за відсутності
іншого майна, на яке можливо звернути стягнення;
у боржника відсутнє визначене виконавчим документом майно, яке він за виконавчим документом повинен передати
стягувачу в натурі;
боржник - фізична особа (крім випадків, коли виконанню підлягають виконавчі документи про стягнення аліментів,
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, у зв'язку із втратою годувальника, а також
виконавчі документи про відібрання дитини) чи транспортні засоби боржника, розшук яких здійснювався поліцією, не
виявлені протягом року з дня оголошення розшуку.
Про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску виконавець виносить постанову (п. 4 ст. 37
Закону N 1404).
Таким чином, у разі відсутності майна у боржника - фізичної або юридичної особи для повного погашення
заборгованості визнання такої заборгованості безнадійною згідно з пп. "є" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу можливе
за умови, що здійснені виконавцем відповідно до Закону N 1404 заходи щодо розшуку такого майна виявилися
безрезультатними, а інше майно у боржника - відсутнє, що підтверджується постановою державного виконавця
про повернення виконавчого документа у порядку і на умовах, визначених Законом N 1404.
Крім того, заборгованість визнаватиметься безнадійною за умови відповідності такої заборгованості одній з ознак,
наведених у пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
У разі якщо постановою про повернення виконавчого документа встановлено термін повторного пред'явлення для
виконання виконавчого документа, тобто виконавче провадження по справі не закрито, дії щодо примусового стягнення
майна боржника тривають, то відсутні підстави для визнання такого боргу безнадійним згідно пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14
Кодексу.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Корректировки финрезультата
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 08.11.2018 р. N 4730/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток
при здійсненні окремих господарських операцій та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс),
повідомляє.
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму резервів (забезпечень) під знецінення запасів
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Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.
Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) відносно забезпечення для відшкодування наступних
(майбутніх) витрат визначені п. 139.1 ст. 139 Кодексу.
Згідно з пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на
створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на
оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску,
що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності.
У відповідності до пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:
на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток
працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується
на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності;
на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім
забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного
соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Отже, якщо підприємством ухвалено рішення здійснювати уцінку через створення резерву (забезпечення) знецінення
запасів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, то в такому випадку виникають різниці згідно з п. 139.1 ст. 139 Кодексу для коригування фінансового
результату до оподаткування.
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на сплату членських внесків
неприбутковим організаціям
Пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства,
установи та організації (далі - неприбуткова організація) у порядку та на умовах, встановлених п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
Неприбутковою організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає вимогам, встановленим
у пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, зокрема внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та
організацій (далі - Реєстр).
Перелік неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу і не є платниками податку,
визначено пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
Згідно з пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат звітного періоду збільшується на суму коштів або
вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового)
року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт,
послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є
умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких
застосовуються положення пп. 140.5.13 п. 140.5 ст. 140 Кодексу), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного
прибутку попереднього звітного року.
Отже, якщо платник податку на прибуток сплачує неприбутковій організації, яка відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133
Кодексу та внесена до Реєстру, членські внески на безповоротній основі, то такий платник повинен збільшити фінансовий
результат до оподаткування на суму таких членських внесків у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного
прибутку попереднього звітного року.
Щодо визнання роялті операції з надання доступу користувачів до веб-сайтів
Відповідно до пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання
або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори
мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети,
кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші
аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на
товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права
інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
Не вважаються роялті платежі, отримані:
як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним
призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання
(використання "кінцевим споживачем");
за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі,
для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого
примірника (копії, екземпляра);
за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об'єкти права інтелектуальної
власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної
власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права
інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права
інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім
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випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України;
за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх
відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.
Разом з тим повідомляємо, що інформації, викладеної у Вашому зверненні, недостатньо для надання вичерпної
відповіді з порушеного питання, а тому у разі необхідності пропонуємо повторно звернутися до контролюючого органу із
наданням детального опису здійснюваних операцій та копій документів (у т. ч. відповідних договорів), що стосуються
вказаних операцій.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником
податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
____________
*********************************************************************************************
НДФЛ
Расходы на переподготовку, повышение квалификации
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 05.11.2018 р. N 4695/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула
звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє, що
відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі.
Відповідно до ст. 52 Повітряного кодексу України підготовка, перепідготовка, підтвердження/відновлення та
підвищення кваліфікації авіаційного персоналу і персоналу з наземного обслуговування з видачею відповідного
сертифіката/свідоцтва проводиться в авіаційних навчальних закладах, центрах перепідготовки і підвищення
кваліфікації авіаційних спеціалістів та в інших закладах, у тому числі іноземних, що сертифіковані або визнані
уповноваженим органом з питань цивільної авіації для проведення відповідної підготовки.
Порядок проходження підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації авіаційного
персоналу встановлюється авіаційними правилами України.
Згідно з пп. 2.1.23 Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 07 грудня 1998 року N 486, підготовка за затвердженою програмою - це початкова підготовка,
перепідготовка, перенавчання та підвищення кваліфікації авіаційних фахівців, що здійснюються за спеціальними
програмами, які затверджені Державіаслужбою.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого
об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Статтею 165 Кодексу визначено виключний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного)
оподатковуваного доходу платника податку, зокрема:
сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних
навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або
неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);
сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із
законом (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
Крім того, пп. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу передбачено, що звільняються від
оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального
оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім
доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.
Водночас перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу, зокрема дохід, отриманий таким платником податку як додаткове благо (крім
випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за
правилами звичайної ціни (пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Також, вказаний дохід є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX
Перехідних положень Кодексу).
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету
здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.
Враховуючи викладене, сума витрат роботодавця, понесених ним у зв'язку з направленням працівників для
проходження початкової підготовки та перенавчання у сертифікованому навчальному центрі, включається до їх
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як додаткове благо та оподатковується податком на доходи
фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Расходы на занятия в спортзале и прочие неперсонифицированные доходы
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 29.10.2018 р. N 4624/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
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Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула
звернення щодо практичного застосування норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє, що відповідь
надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Кодексом, відповідно до пп. 14.1.54 п.
14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або
нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування)
винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого
об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку,
визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу, зокрема дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків,
передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості, використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального
майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого
використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до
трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених
ними межах (пп. "а" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Водночас норми пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу не містять посилань на те, що доходи, одержані платником
податку у вигляді безоплатного відвідування приміщень (власних та орендованих), пристосованих для занять спортом
(тренажерного залу, залу для занять йогою), майданчиків для гри в футбол, тощо, не оподатковуються податком на доходи
фізичних осіб. Зазначене лише може вказувати на те, що такі доходи не є додатковим благом.
Разом з тим до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи,
крім зазначених ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Згідно з п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 18 відс. бази оподаткування щодо доходів, нарахованих
(виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті).
Крім того, вказані доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX
Кодексу).
Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу
XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).
Податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний
сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб і військовий збір у повному обсязі відповідно до порядку,
визначеного ст. 168 Кодексу.
Згідно з пп. 70.12.1 п. 70.12 ст. 70 Кодексу реєстраційний номер облікової картки платника (далі - РНОКПП) або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті) використовується, зокрема, при виплаті доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством
України. Фізична особа зобов'язана подавати інформацію про РНОКПП юридичним особам, що виплачують їй доходи.
Документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених п. 70.12 ст. 70 Кодексу, які не мають РНОКПП або серії та
номера паспорта, вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України (п. 70.13 ст. 70 Кодексу).
Враховуючи викладене, вартість безоплатного відвідування працівниками приміщень (власних та орендованих)
пристосованих для занять спортом (тренажерного залу, залу для занять йогою), майданчиків для гри в футбол
тощо, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника як інший дохід та
оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.
Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний
внесок) визначає Закон України від 08.07.2010 N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464).
Базою нарахування єдиного внеску для платників, визначених у п. 1 частини першої ст. 4 Закону N 2464, є сума
нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до
Закону України від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР "Про оплату праці", та сума винагороди фізичним особам за
виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону N 2464).
Таким чином, вартість безоплатного відвідування працівниками приміщень (власних та орендованих),
пристосованих для занять спортом (тренажерного залу, залу для занять йогою), майданчиків для гри в футбол
тощо, не є виплатою, яка включається до заробітної плати або до суми винагороди за цивільно-правовим договором.
Отже, зазначений дохід не є базою нарахування єдиного внеску.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Нецелевая благотворительная помощь в неденежной форме: определение объекта налогообложения, отражение в
форме № 1ДФ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 08.10.2018 р. N 4334/6/99-95-42-02-15/ІПК
Про відображення в податковому розрахунку за ф. 1ДФ суми нецільової благодійної допомоги, наданої у негрошовій
формі
Державна фіскальна служба України розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації щодо
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відображення в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум
утриманого з них податку (ф. 1ДФ) (далі - податковий розрахунок за ф. 1ДФ) суми нецільової благодійної допомоги,
наданої у негрошовій формі, і повідомляє таке.
Відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) не включається до
оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі,
що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169
Кодексу, встановленого на 1 січня такого року, тобто суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму,
діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих
10 гривень (у 2018 році - 2470 гривень. (1762 гривні х 1,4)).
Згідно з пп. "б" п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані
подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем
свого розташування.
Форму податкового розрахунку за ф. 1ДФ та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4 (далі - Порядок).
Відповідно до п. 3.2 розд. III Порядку у графі За "Сума нарахованого доходу" податкового розрахунку за ф. 1ДФ
відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з
Довідником ознак доходів (далі - Довідник), наведеним у додатку до Порядку.
При цьому згідно з Довідником сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі та, що перевищує встановлений
граничний розмір відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу "169".
У разі нарахування доходу його відображення у графі За є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи
ні.
Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до
Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного
пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової
соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).
У графі 3 "Сума виплаченого доходу" податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображається сума фактично виплаченого
доходу платнику податку податковим агентом (п. 3.3 розд. III Порядку).
Водночас згідно з п. 164.5 ст. 164 Кодексу під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою
оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з
Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:
К = 100 : (100 - Сп),
де К - коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.
До наведеної формули застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб 18 відс. (для ставки податку 18 відс. коефіцієнт 1,21951).
Враховуючи, що коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ст. 164 Кодексу, застосовується для визначення бази оподаткування
податком на доходи фізичних осіб, то у разі надання платнику податку доходів у негрошовій формі, суми нарахованого
доходу у графах За "Сума нарахованого доходу" та 3 "Сума виплаченого доходу" податкового розрахунку за ф. 1ДФ
відображаються з урахуванням цього коефіцієнту.
Крім того, відповідно до п. 16 1 підрозд. 10 розд. XX Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної
Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.
При цьому п. 16 1 підрозд. 10 розд. XX Кодексу не передбачено застосування для військового збору коефіцієнта,
визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу.
У рядку "Військовий збір" податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображаються загальна сума нарахованого доходу,
загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до
бюджету військового збору у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками) (п. 3.11 розд. III
Порядку).
Тобто базою оподаткування військовим збором є вартість доходу у негрошовій формі, розрахована за звичайними
цінами, правила визначення яких встановлені Кодексом та яка відображається у рядку "Військовий збір" розд. II
податкового розрахунку за ф. 1ДФ без урахування коефіцієнта визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу.
____________
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.10.2018 N 863
наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року.
Про затвердження Змін у додаток до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
1. Довідник ознак доходів фізичних осіб
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NAME
Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику
податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу XX
Кодексу (підпункт 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику
податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім
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NAME_SHOT
Заробітна плата,
нарахована
(виплачена)
Виплати відповідно
до умов цивільно-

т/ф (044)247-45-75

D_BEGIN
01.01.2011

01.01.2011

D_END

103

104

105

106

107

108

108

109

110

111

112

113

113

доходів, зазначених в абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 розділу
XX Кодексу (підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV
Кодексу)
Доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема
інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права,
доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання
права на користування або розпорядження іншим особам
нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або
іншими нематеріальними активами), об'єкти права інтелектуальної
промислової власності та прирівняні до них права, у тому числі
отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу
(підпункт 164.2.3 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
Частина доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого
майна згідно з положеннями статті 172 розділу IV Кодексу (підпункт
164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)

правового договору

Роялті, у тому числі
одержувані
спадкоємцями

Продаж (обмін)
нерухомого майна
згідно зі статтею 172
розділу IV Кодексу
Частина доходів від операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого Продаж (обмін)
майна згідно з положеннями статті 173 розділу IV Кодексу (підпункт
рухомого майна
164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
згідно зі статтею 173
розділу IV Кодексу
Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове
Надання майна в
володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому лізинг, оренду або
пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту суборенду згідно з
164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
пунктом 170.1 статті
170 розділу IV
Кодексу
Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільноЗаборгованість, за
правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка
якою минув строк
перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового
позовної давності
мінімуму, діючого для працездатної особи на 01 січня звітного
податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув
строк позовної давності згідно з розділом II Кодексу, що встановлює
порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення
податкового боргу (підпункт 164.2.7 пункту 164.2 статті 164 розділу IV
Кодексу)
Сума коштів, одержана платником податку від фінансової установи
Дохід від фінансової
після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні
установи після
стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з
реалізації
невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором
заставленого майна
кредиту (позики) (підпункт 164.2.7 пункту 164.2 статті 164 розділу IV
Кодексу)
Доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна
Дохід від фінансової
платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на установи після
таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх
реалізації
зобов'язань за договором кредиту (позики) (підпункт 165.1.16 пункту заставленого майна
165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Дохід у вигляді дивідендів (крім дивідендів, визначених у підпункті
Дивіденди, крім тих,
165.1.18 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) (підпункт 164.2.8 що не змінюють
пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
пропорцій (часток)
участі
Дохід у вигляді процентів (крім процентів, визначених у підпунктах
165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Проценти
(підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у лотерею) Виграші та призи,
(підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
крім виграшів та
призів у лотерею
Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку
операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними
Інвестиційний
правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу прибуток (дохід) від
від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52
операцій з
пункту 165.1 статті 165 розділу IV цього Кодексу (підпункт 164.2.9
інвестиційними
пункту 164.2 статті 164 розділу IV, підпункт 170.2.2 пункту 170.2 статті активами
170 розділу IV Кодексу)
Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у
Дохід, отриманий у
спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від спадщину
члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до підпункту "а" (подарований) від
підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV
члена сім'ї першого
Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 та підпункт
ступеня споріднення
165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у Дохід, отриманий у
спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав спадщину
від члена сім'ї першого та другого ступенів споріднення, відповідно (подарований) від
до підпункту "а" підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6
члена сім'ї першого
статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2
та другого ступенів
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т/ф (044)247-45-75

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

31.12.2012

01.01.2013

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

31.12.2018

01.01.2019

51

114

114

115

116

117

118

118

119

120

121

122

52

статті 164 та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу
IV Кодексу)
Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у
спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від
фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення,
відповідно до підпункту 174.2.2 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174
розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 та
підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Дохід, отриманий платником податку внаслідок прийняття ним у
спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого та другого ступенів
споріднення, відповідно до підпункту 174.2.2 пункту 174.2 та
пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10
пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.15
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у
спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від
нерезидента або отриманий нерезидентом відповідно до підпункту
174.2.3 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу
(підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.15 пункту
165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Дохід, отриманий платником податку, який є інвалідом I групи або має
статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського
піклування, унаслідок прийняття у спадщину чи дарунок об'єкта
нерухомого або рухомого майна, готівки або коштів та об'єкта
нерухомого або рухомого майна, що успадковуються (отримуються як
дарунок) дитиною-інвалідом відповідно до підпункту "б" підпункту
174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу
(підпункт 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.15 пункту
165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у
спадщину чи дарунок грошових заощаджень, поміщених до 02 січня
1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного
страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні
цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990
року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року,
державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного
банку СРСР), та грошових заощаджень громадян України, поміщених в
установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху
протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося, відповідно
до підпункту "в" підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 статті
174 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164 та
підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у
тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені
законодавством строки (підпункт 164.2.11 пункту 164.2 статті 164 та
підпункт 165.1.11 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на
відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені
законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту
170.9 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.11 пункту 164.2
статті 164 розділу IV Кодексу)
Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва
(підпункт 164.2.13 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)

споріднення
Дохід, отриманий у
спадщину
(подарований) від
фізичної особи, що
не є членом сім'ї
першого ступеня
споріднення
Дохід, отриманий у
спадщину
(подарований) від
фізичної особи, що
не є членом сім'ї
першого та другого
ступенів
споріднення
Дохід, отриманий у
спадщину
(подарований) від
нерезидента або
отриманий
нерезидентом
Дохід, отриманий у
спадщину
(подарований)
платником, який є
інвалідом I групи
або має статус
дитини-сироти або
дитини, позбавленої
батьківського
піклування
Заощадження,
поміщені до 02 січня
1992 року в установи
Ощадного банку
СРСР та державного
страхування СРСР,
погашення яких не
відбулося

Кошти на
відрядження або під
звіт, у тому числі
надміру витрачені
Надміру витрачені
кошти на
відрядження або під
звіт

Виплати з фонду
фінансування
будівництва
Дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної Неустойки, штрафи
або немайнової (моральної) шкоди (підпункт 164.2.14 пункту 164.2
або пеня
статті 164 розділу IV Кодексу)
Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, що
сплачуються платнику податку за договорами довгострокового
Страхові виплати
страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних (ДСЖ)
пенсій), у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та
170.8.3 пункту 170.8 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.15
пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165
розділу IV Кодексу)
Сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за
договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та
Пенсійні виплати
розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 пункту 170.8
(НПЗ)
статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.15 пункту 164.2 статті
164 та підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума виплат, що сплачуються платнику податку за договорами
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т/ф (044)247-45-75

01.01.2011

31.12.2018

01.01.2019

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2014

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

31.12.2013

123

124

125

126

127
127

127

128

129

130

131

132

пенсійного вкладу у випадках та розмірах, визначених підпунктами
170.8.2 та 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 Кодексу (підпункт 164.2.15
пункту 164.2 статті 164 та підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165
розділу IV Кодексу)
Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь
будь-якою особою-резидентом (крім роботодавця-резидента) (підпункт
164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу, крім підпункту "в"
підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного
забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових
внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внесків до
фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на
його користь роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами
довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного
забезпечення платника податку (підпункт "в" підпункту 164.2.16
пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім
випадків, передбачених статтею 165 розділу IV Кодексу) (підпункт
164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
Інші доходи (підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 та підпункт
165.1.49 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Інші доходи, крім сум грошового забезпечення, грошових винагород та
інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з
виконанням обов'язків несення служби (підпункт 164.2.20 пункту 164.2
статті 164 та підпункт 165.1.49 пункту 165.1 статті 165 розділу IV
Кодексу)
Інші доходи, крім сум грошового забезпечення, грошових винагород
та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної
кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби
(підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітейінвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів,
суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат,
які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом
(підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що
нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та
бюджетну політику, та на боргові зобов'язання Національного банку
України (підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому
внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених
законом (підпункт 165.1.3 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат
та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються
з урахуванням пункту 170.7 статті 170 розділу IV Кодексу, зокрема
творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України,
іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами
України, сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика (підпункт 165.1.4
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно
до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування (підпункт 165.1.5 пункту 165.1 статті 165
розділу IV Кодексу)
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Виплати з пенсійних
вкладів (ПВ)

01.01.2011

Пенсійні внески,
страхові внески
(премії) за платника
податку

01.01.2011

Пенсійні внески,
страхові внески
(премії) за платника
податку, сплачені
роботодавцемрезидентом

01.01.2011

Додаткове благо

01.01.2011

Інші доходи

01.01.2011

30.06.2014

Інші доходи

01.07.2014

31.12.2018

Інші доходи, які
включаються до
складу загального
місячного (річного)
оподатковуваного
доходу
Соціальні виплати з
відповідних
бюджетів

Доходи від цінних
паперів, емітованих
центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну фінансову
політику
Сума шкоди,
завданої внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
Виплати творчими
спілками та іншими
неприбутковими
організаціями та
благодійними
фондами
Внески на обов'язкове страхування, інші,
ніж єдиний внесок
на загальнообов'яз-

т/ф (044)247-45-75

01.01.2019

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

53

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

143

54

Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування платника податку, що вноситься за рахунок його
роботодавця, у розмірах, визначених законом (підпункт 165.1.6 пункту
165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках,
передбачених законом, - обов'язкові страхові внески до недержавного
пенсійного фонду та фонду банківського управління (підпункт 165.1.7
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

Сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону
перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного
пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової
організації, з недержавного пенсійного фонду, фонду банківського
управління до іншого недержавного пенсійного фонду, фонду
банківського управління, страхової організації або на пенсійний
депозитний рахунок банку (підпункт 165.1.8 пункту 165.1 статті 165
розділу IV Кодексу)
Вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та
іншого майна, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці", спеціального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах
(підпункт 165.1.9 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення
військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що
проходять альтернативну службу), передбачена законом, яка
виплачується з бюджету чи бюджетною установою (підпункт 165.1.10
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна
у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація
вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення
продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх
гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але
не вище ніж ціна придбання таких товарів (підпункт 165.1.12 пункту
165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять
платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної
сумісної власності подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу чи
визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін з
урахуванням норм Сімейного кодексу України (підпункт 165.1.13
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду
або за добровільним рішенням сторін (підпункт 165.1.14 пункту 165.1
статті 165 розділу IV Кодексу)
Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації
(відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово
відчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартість
такої компенсації, отриманої у негрошовій формі (підпункт 165.1.16
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді
акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що
нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у
статутному фонді емітента та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (підпункт 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на
лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок
коштів благодійної організації або його роботодавця (підпункт 165.1.19
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на
лікування та медичне обслуговування платника податку або члена
сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов'язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця та за наявності відповідних
підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медич-
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кове державне соціальне страхування
Сума єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Страхові внески до
Накопичувального
фонду, обов'язкові
внески до недержавного пенсійного
фонду та фонду банківського управління
Кошти, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до
недержавного
пенсійного фонду,
фонду банківського
управління чи
страхової організації
Майно, надане
роботодавцем
безоплатно або у
тимчасове
користування в
межах закону
Грошове або
майнове
забезпечення
військовослужбовців
строкової служби
Вартість товарів, які
надходять платнику
податку як
гарантійна заміна

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

Кошти або вартість
майна, які надходять
внаслідок поділу
власності подружжя

01.01.2011

Аліменти

01.01.2011

Компенсація
вартості майна,
примусово
відчуженого
державою
Дивіденди у вигляді
акцій, які не
змінюють участі

Допомога на
лікування та
медичне
обслуговування
Кошти або вартість майна (послуг),
що надаються як
допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або
члена сім'ї фізичної
особи першого сту-

т/ф (044)247-45-75

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2019

31.12.2018

144

144

145

145

146

147

148

149

149

150

151

152

ного страхування (підпункт 165.1.19 пункту 165.1 статті 165
розділу IV Кодексу)
Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику
податку в обсягах та за переліком професій, що встановлюються
Кабінетом Міністрів України (підпункт 165.1.20 пункту 165.1 статті
165 розділу IV Кодексу)
Вартість вугілля та вугільних, торф'яних брикетів, безоплатно наданих
платнику податку в обсягах та за переліком професій, що
встановлюються Кабінетом Міністрів України (підпункт 165.1.20
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та
професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для
підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (підпункт 165.1.21
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на
користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних
закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку
платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного
(податкового) року, за кожний повний або неповний місяць
навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи
(підпункт 165.1.21 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на
поховання платника податку будь-якою фізичною особою,
благодійною організацією, Пенсійним фондом України, відповідним
структурним підрозділом місцевої державної адміністрації, фондами
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
або професійною спілкою, роботодавцем за його останнім місцем
роботи (підпункт 165.1.22 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Вартість майна, а також сума грошової допомоги, що надаються дітямсиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі
випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих
навчальних закладів I - IV рівнів акредитації) (підпункт 165.1.23
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської
продукції, крім продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ
ЗЕД (підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

пеня споріднення
Вартість безоплатно
наданого вугілля
Вартість безоплатно
наданого вугілля,
вугільних та
торф'яних брикетів
Вартість підготовки
чи перепідготовки
платника податку

01.01.2011

01.01.2019

Допомога на
поховання

01.01.2011

т/ф (044)247-45-75

31.12.2013

01.01.2014

Вартість
підготовки чи
перепідготовки
платника податку
у вітчизняних
закладах освіти

Майно, що надається
дітям-сиротам чи
дітям, позбавленим
батьківського
піклування
Доходи від продажу
сільськогосподарськ
ої продукції, крім
продукції
тваринництва
Сума доходу, отримана за здані (продані) вторинну сировину, побутові Доходи від вторинвідходи, брухт кольорових металів, включаючи використані
ної сировини, побу(виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні, залишки та
тових відходів, брухбрухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю, та брухт
ту кольорових метадорогоцінних металів, проданий Національному банку України
лів, брухту дорого(підпункт 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
цінних металів, проданого НБУ
Сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним Доходи від вторинвторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних металів, брухт ної сировини, побукольорових металів, включаючи використані (виснажені)
тових відходів,
акумулятори електричні свинцево-кислотні, залишки та брухт
брухту чорних,
електричних акумуляторів із вмістом свинцю, та брухт
кольорових металів
дорогоцінних металів, проданий Національному банку України
і брухту дорогоцін(підпункт 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
них металів,
проданого НБУ
Сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно
до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту
Сума стипендії
військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту
(підпункт 165.1.26 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума,
отримана платником податку за договором страхування від страховика- Страхові виплати за
резидента, іншого, ніж довгострокове страхування життя (у тому числі договором, іншим,
страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення
ніж ДСЖ або НПС
(підпункт 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума виплат платникам податку (їх спадкоємцям) грошових заощадже- Сума виплат
нь, поміщених у період до 02 січня 1992 року в установи Ощадного
заощаджень,
банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території
поміщених до 02
України, а також у такі державні цінні папери: облігації Державної ці- січня 1992 року в
льової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутріш- установи Ощадного
ньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання банку СРСР та
СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР та грошові заощадження
державного
громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та
страхування СРСР,
колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років (підпункт
погашення яких не
165.1.30 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
відбулося
Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником
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податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума
поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку
(підпункт 165.1.31 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума, отримана платником податку за здавання ним крові, грудного
жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету
чи бюджетною установою (підпункт 165.1.33 пункту 165.1 статті 165
розділу IV Кодексу)
Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності
у власність платника податку безоплатно або зі знижкою відповідно до
закону, а також сума державної підтримки на будівництво чи
придбання доступного житла, яка надається платнику податку
відповідно до законодавства (підпункт 165.1.34 пункту 165.1 статті 165
розділу IV Кодексу)
Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому
числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку
та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або
зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої
зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої
професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України,
або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування (підпункт 165.1.35 пункту 165.1
статті 165 розділу IV Кодексу)
Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому
числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника
податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому
безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною
спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника
податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до
законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому
числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника
податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які
надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток
підприємств безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки)
один раз на календарний рік за умови, що вартість путівки (розмір
знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої на
01 січня податкового (звітного) року (підпункт 165.1.35 пункту
165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Дохід, виплачений самозайнятій особі (підпункт 165.1.36 пункту 165.1
статті 165, статей 177 та 178 розділу IV Кодексу)
Сума витрат роботодавця у зв'язку з підвищенням кваліфікації
(перепідготовкою) платника податку згідно із законом (підпункт
165.1.37 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів,
якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або
переможці змагань, конкурсів (підпункт 165.1.38 пункту 165.1 статті
165 розділу IV Кодексу)
Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних
змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної
заробітної плати (підпункт 165.1.39 пункту 165.1 статті 165 розділу IV
Кодексу)
Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам
спортивних змагань), якщо їх вартість не вище встановленого
співвідношення до однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку
на місяць), встановленої на 01 січня звітного податкового року, за
винятком грошових виплат у будь-якій сумі (підпункт 165.1.39
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу);
Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі
приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ
Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР,
або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до
закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку
внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, земельних часток (паїв) та майнових паїв, безпосередньо
отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами
земельного законодавства (підпункт 165.1.40 пункту 165.1 статті 165
розділу IV Кодексу)
Доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на
користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної
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Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями
інвалідів та їх спілками платникам податку - учасникам конгресів,
симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, фестивалів,
виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних
заходів та конкурсів, які проводяться такими організаціями, як
компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця
проведення заходів та у зворотному напрямку (підпункт 165.1.42
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті
застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім'ї
застрахованої особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є
інвалідом I групи, або дитиною-інвалідом, або має статус дитинисироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (підпункт
165.1.43 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Вартість побічних лісових користувань для власного споживання (заготівля лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених Лісовим
кодексом України) (підпункт 165.1.45 пункту 165.1 статті 165 розділу
IV Кодексу)
Сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею
(підпункт 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

за якими здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної
допомоги
Суми коштів, надані
всеукраїнськими
громадськими
організаціями
інвалідів
Сума страхової
виплати за
договорами
страхування життя у
разі смерті
застрахованої особи
Вартість побічних
лісових користувань
для власного
споживання

Виграш, приз у
державну грошову
лотерею
Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат Виплати чи
та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються відшкодування, які
за рішенням професійної спілки, її об'єднання та/або організації проздійснюються
фесійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена професійними
такої професійної спілки (підпункт 165.1.47 пункту 165.1 статті 165
спілками своїм
розділу IV Кодексу)
членам
Кооперативні виплати члену виробничого сільськогосподарського кооперативу, а також кошти, що повертаються члену сільськогосподарсь- Доходи від
кого обслуговуючого кооперативу внаслідок надлишково сплаченої
кооперативних
ним вартості послуг, наданих кооперативом; розмір (сума, вартість)
виплат та/або від
паю, що повертається члену сільськогосподарського виробничого
одержання паю
кооперативу у разі припинення ним членства в кооперативі (підпункт
165.1.48 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка
Благодійна, у тому
надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна
числі гуманітарна,
(безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (пункт 170.7 статті 170 допомога
розділу IV Кодексу)
Доходи з джерелом їх походження в Україні, виплачені нерезиденту
Доходи в Україні,
іншим нерезидентом (пункт 170.10 статті 170 розділу IV Кодексу, крім отримані
підпункту 170.10.5 пункту 170.10 статті 170 розділу IV Кодексу)
нерезидентом від
нерезидента
Доходи, отримані платником податку у вигляді плати (відсотків), що
Плата (відсотки), що
розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки
розподіляється
(пункт 170.12 статті 170 розділу IV Кодексу)
(ються) на пайові
членські внески
членів кредитної
спілки
Доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов
Доходи,
трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на перераховані на
його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду
пенсійний вклад або
банківського управління, відкритий відповідно до закону, як під час їх на рахунок учасника
нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад або такий
фонду банківського
рахунок (абзац третій пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу)
управління
Кошти, що нараховуються та вносяться особою, яка не є платником
податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника
Кошти, які вносяться
податку на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського третьою особою на
управління такого платника податку (абзац четвертий пункту 4
пенсійний вклад
підрозділу 1 розділу XX Кодексу)
платника
Кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу Кошти, які вносяться
чи на власний рахунок у фонді банківського управління або до
особою на пенсійний
пенсійного вкладу чи на рахунок у фонді банківського управління
вклад платника чи на
членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення (абзац рахунок у фонді
п'ятий пункту 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу)
банківського
управління
Доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу Доходи за договором
або за договором довірчого управління, укладеним з уповноваженим
пенсійного вкладу
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Кошти, що відповідно до закону, який регулює питання створення та
функціонування фондів банківського управління, виплачуються в
період дії цього закону фізичним особам згідно з договорами довірчого
управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління,
та договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення
такого експерименту (абзац перший пункту 4 підрозділу 1 розділу XX
Кодексу)
Доходи з джерелом їх походження в Україні, виплачені нерезиденту від
участі в гастрольних заходах (підпункт 170.10.5 пункту 170.10 статті
170 розділу IV Кодексу)
Сума майнового та немайнового внеску платника податку до
статутного фонду юридичної особи - емітента корпоративних прав в
обмін на такі корпоративні права (підпункт 165.1.44 пункту 165.1 статті
165 розділу IV Кодексу)
Доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва груп 1 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД (підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165
розділу IV Кодексу)
Дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт
дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних
металів, проданий Національному банку України (підпункт 164.2.18
пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
Доходи від операцій з конвертації цінних паперів у разі, якщо їх обмін
здійснюється за звичайними цінами або за вартістю чистих активів у
розрахунку на один цінний папір, які не призводять до відчуження
інвестицій та проводяться з цінними паперами ІСІ, що перебувають в
управлінні однієї компанії з управління активами (підпункт 165.1.50
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів),
пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за
виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено
нормами розділу IV Кодексу (підпункт 165.1.51 пункту 165.1 статті 165
розділу IV Кодексу)
Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями
Національного банку України та казначейськими зобов'язаннями
України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну
політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти (підпункт
165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

Дохід, отриманий платником податку як інвестиційний прибуток
від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку
України та з державними цінними паперами, емітованими
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових
різниць (підпункт 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 розділу IV
Кодексу)
Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до
закону) або щомісячного довічного грошового утримання,
отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи
бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч
гривень на місяць, - у частині такого перевищення (підпункт 164.2.19
пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)

Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до
закону) або щомісячного довічного грошового утримання,
отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи
бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри
мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на
01 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення
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або за договором
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Кошти, виплачені
відповідно до закону, що регулює питання створення та
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реалізує державну
фінансову політику
Дохід, отриманий
платником податку як інвестиційний
прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ
та з державними
цінними паперами
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(підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)
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України чи бюджету
згідно із законом,
якщо їх розмір
перевищує три
розміри мінімальної
заробітної плати, у
частині такого
перевищення
Сума грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, Сума грошового
одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького забезпечення,
складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої грошових винагород
служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
та інших виплат,
інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів одержаних
цивільного захисту, податкової міліції у зв'язку з виконанням
військовослужбовця
обов'язків несення служби, з якої утримується податок на доходи
ми
фізичних осіб (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 та пункт 168.5
статті 168 розділу IV Кодексу)
Дохід, що нараховується як сума ненарахованих процентів за коСума ненараховаристування кредитом відповідно до Закону України "Про соціаних процентів за
льний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
користування
(підпункт 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
кредитом
Сума благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, у Благодійна
тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до
допомога,
Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку,
виплачена (надана)
визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та
благодійниками
благодійні організації" (підпункт "а" підпункту 165.1.54 пункту
165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Дохід, отриманий благодійниками - фізичними особами, які внесені Дохід, отриманий
до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку,
благодійниками визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та
фізичними особами
благодійні організації", для надання благодійної допомоги на
користь осіб, визначених у підпункті "а" цього підпункту, у розмірі,
фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування
документально підтверджених витрат таких благодійників,
пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила
цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги,
отриманої зазначеними благодійниками - фізичними особами у
звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру
волонтерів антитерористичної операції (підпункт "б" підпункту
165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку,
Дохід у вигляді
прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним
основної суми боргу
рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення (кредиту) платника
строку позовної давності у сумі, що не перевищує 25 відсотків однієї податку, прощеного
мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на (анульованого)
01 січня звітного податкового року.
кредитором за його
Сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені),
самостійним
прощених(ої) (анульованих(ої)) кредитором за його самостійним
рішенням
рішенням, не пов'язаним із процедурою його банкрутства, до
закінчення строку позовної давності (підпункт 165.1.55 пункту
165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана)
Дохід у вигляді
міжнародними благодійними організаціями (їх філіями,
благодійної
представництвами), на користь:
допомоги, яка
фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених
виплачена (надана)
пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична
міжнародними
операція (за винятком територій, на яких органи державної влади благодійними
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої організаціями
повноваження), та/або вимушено покинули місце проживання у
зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких
населених пунктах та взяті у встановленому законодавством
порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального
захисту населення районних, районних у м. Києві державних
адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у
разі утворення) рад;
фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки
Крим та вимушено покинули місце проживання у зв'язку з
тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом
України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України", та взяті у
встановленому законодавством порядку на облік у структурних
підрозділах з питань соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів
міських, районних у містах (у разі утворення) рад (підпункт 165.1.56
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пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума коштів, яка надається платнику податку міжнародною
фінансовою організацією в межах своєї офіційної діяльності в
Україні у зв'язку зі здійсненням заходів щодо енергоефективності
та енергозбереження в рамках реалізації в Україні проектів
міжнародної фінансової організації (як безпосередньо, так і через
уповноважені банки або іншим способом, передбаченим відповідним
проектом такої міжнародної фінансової організації) (підпункт
165.1.57 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Сума коштів, яка надається у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, платнику податку іншою, ніж зазначена у
підпункті 165.1.57 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу,
фінансовою організацією чи фондом, що займається фінансуванням
програм розвитку, у зв'язку зі здійсненням заходів щодо
енергоефективності та енергозбереження в рамках реалізації в
Україні проектів такої організації чи фонду (як безпосередньо, так і
через уповноважені банки або іншим способом, передбаченим
відповідним проектом такої організації чи фонду) (підпункт
165.1.58 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Дохід у вигляді суми, прощеної (анульованої) кредитором у порядку,
передбаченому законом щодо реструктуризації зобов'язань
громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на
придбання єдиного житла (іпотечні кредити) (підпункт 165.1.59
пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
Інші доходи, які згідно з Кодексом не включаються до складу
загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (підпункт
165.1.49 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)
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надається
платнику податку
іншою, ніж
зазначена у
підпункті 165.1.57
пункту 165.1
статті 165
Кодексу,
фінансовою
організацією чи
фондом
Сума, прощена
(анульована)
кредитором
Інші доходи, які не
включаються до
складу загального
місячного (річного)
оподатковуваного
доходу
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Перечисление НДФЛ на правильный код бюджетной классификации. Возможные последствия ошибок
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 01.11.2018 р. N 4651/ІПК/13-01-13-01-12
Головним управлінням ДФС у Львівській області розглянуто звернення від [...] N [...] (вх. ГУ ДФС у Львівській області
від [...] N [...]), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі Податковий кодекс) та в межах компетенції надає індивідуальну податкову консультацію.
Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу.
Згідно із пп. "а" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного
доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків,
передбачених ст. 165 Податкового кодексу) у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або
нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації
вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової
функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до
закону в установлених ними межах.
Відповідно до п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно до Податкового кодексу мають статус
податкових агентів, зобов'язані, зокрема, своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати)
до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої
виплати за її рахунок.
Згідно з пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів,
зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України від 08 липня 2010 року N 2456-VI із змінами та
доповненнями (далі - Бюджетний кодекс).
Відповідно до ч. 2 ст. 64 Бюджетного кодексу податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується)
податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом
нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в
обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.
З огляду на ч. 1 ст. 8 Бюджетного кодексу України бюджетна класифікація використовується для складання і виконання
державного та місцевих бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників
бюджетних коштів, проведення фінансового аналізу в розрізі доходів, організаційних, функціональних та економічних
категорій видатків, кредитування, фінансування і боргу, а також для забезпечення загальнодержавної і міжнародної
порівнянності бюджетних показників. Бюджетна класифікація є обов'язковою для застосування всіма учасниками
бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень.
Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11 "Про бюджетну класифікацію" із змінами та доповненнями,
затверджено таку Класифікацію доходів бюджету по податку на доходи фізичних осіб:
11010100 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у
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вигляді заробітної плати;
11010200 - податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами;
11010400 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших
ніж заробітна плата;
11010500 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного
декларування;
11010600 - фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1
січня 2012 року;
11010700 - надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб;
11010800 - податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів;
11010900 - податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового
утримання, що оподатковуються відповідно до пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу.
Враховуючи вищенаведене, при сплаті до бюджету податку на доходи фізичних осіб із сум доходу, отриманого
платником податку як додаткове благо, необхідно відображати код бюджетної класифікації 11010400 - податок на доходи
фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Підприємство у звітному кварталі нарахувало та виплатило працівнику зарплату й додаткове благо. При цьому
сплату ПДФО з додаткового блага провело разом зі сплатою ПДФО із зарплати одним платіжним дорученням із
кодом класифікації доходів бюджету 11010100 (передбачений для зарплатного ПДФО). Чи загрожують за таку
неточність штрафи? Чи варто додатково сплатити ПДФО з додаткового блага?
Як свідчить аналіз судової практики, а також як випливає з роз'яснень фахівців ДФСУ (див. роз'яснення з розділу
138.01 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ, лист від 21.06.2016 р. N 13668/6/99-99-15-02-02-15), перерахування
податкового зобов'язання за неправильним кодом класифікації доходів бюджету контролери класифікують як недоплату
податку до бюджету. Зокрема, контролери стверджують: у разі спрямування податку на неправильний код бюджетної
класифікації кошти не надійдуть до відповідного рахунка, а отже, сума відповідного податку не буде сплачена.
Тож у зазначеній ситуації під час проведення податкової перевірки підприємству загрожує штраф на підставі п. 127.1
ПКУ (за ненарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) податків платником податків, у тому числі
податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків) у розмірі 25 % суми податку, що
підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету (50 %, якщо порушення повторне протягом року, 75 % – третє і кожне
наступне).
Крім того, неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних
доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) - тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 163 2 КУпАП).
Щоправда, у ситуації з накладенням фінансових санкцій у зв'язку з перерахуванням суми податку на неправильний код
бюджетної класифікації суд у більшості випадків стає на бік платників податків.
Зокрема, Кіровоградський окружний адміністративний суд у постанові від 09.09.2016 р. у справі N П/811/920/16
зазначив, що код класифікації доходів бюджету як складова бюджетної класифікації використовується з метою складання і
виконання бюджетів, звітування про їх виконання, здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної
влади, органів місцевого самоврядування. Надходження коштів на рахунок за іншим кодом класифікації доходів бюджету
в межах податку на доходи фізичних осіб не може розцінюватися як несплата податковим агентом такого податку,
оскільки це не призвело до ненадходження сум податку на доходи фізичних осіб до бюджету протягом законодавчо
встановленого строку.
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, який розглянув апеляційну скаргу контролерів у цій же справі,
також залишився на боці платника податку, зазначивши, що встановлені обставини справи свідчать про те, що позивач
своєчасно сплатив до бюджету податок із доходів фізичних осіб, хоча і з помилковим зазначенням рахунка.
До того ж спір щодо неправильного коду класифікації доходів бюджету розглядав і ВСУ (постанова від 16.06.2015 р. N
21-377а15), який також став на бік платника податків.
Отже, за сплату податку з неправильним кодом класифікації доходів бюджету платнику податків загрожує
штраф за несплату податку до бюджету. Однак у разі отримання податкового повідомлення-рішення щодо
нарахування такого штрафу його можна оскаржувати в суді. Є багато позитивних прикладів судової практики.
Щодо необхідності додаткової сплати ПДФО з додаткового блага, то варто констатувати: усе залежить від того, чи
бажає платник податку судитися. Якщо ні - безпечніше доплатити ПДФО із правильним кодом класифікації доходів
бюджету.
Водночас переплату ПДФО за кодом класифікації доходів бюджету 11010100 можна буде врахувати під час сплати
ПДФО із зарплати в майбутньому.
Євгеній Косянчук
головний редактор видання "Інтербухгалтерія", ЛІГА:ЗАКОН
******************************************************************
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Общие вопросы
Наличное обращение в период военного положения
Положення
про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період
Постанова Правління Національного банку України
05 травня 2018 року N 51
V. Особливості організації роботи з готівкового обігу уповноваженими та залученими банками та ведення касових
операцій підприємствами, організаціями та фізичними особами - підприємцями в особливий період
37. Національний банк має право:
1) змінювати критерії зношеності банкнот;
2) зобов'язувати залучені банки здавати готівку до підрозділів грошового обігу в регіонах і уповноважених банків;
3) уводити обмеження на зняття готівки підприємствами, організаціями, фізичними особами - підприємцями та
населенням з поточних і вкладних рахунків.
38. Підприємства, організації в умовах особливого періоду укладають договори про відкриття та ведення рахунків із
залученими або уповноваженими банками, узгоджують з ними розрахунок ліміту залишку готівки в касі. Ініціатором
процедури узгодження розрахунку ліміту залишку готівки в касі є підприємство, організація - під час укладання договору
чи залучений або уповноважений банк. Ліміт залишку готівки в касі є нульовим для підприємств, організацій, які не
узгодили з банком такий розрахунок, а не здана підприємством, організацією на кінець робочого дня готівка є
понадлімітною.
39. Підприємства, організації зобов'язані здавати готівку, що надходить до їх кас, у повному обсязі (крім випадків,
передбачених у пунктах 41 та 45 розділу V цього Положення) до залученого або уповноваженого банку в порядку і строки,
що узгоджені з банком. Така готівка зараховується на поточні рахунки підприємств, організацій не пізніше наступного
робочого дня.
В особливий період підприємства, організації переглядають порядок і строки здавання виручки з метою максимального
надходження готівки до кас залучених або уповноважених банків.
40. Залучені та уповноважені банки для забезпечення своєчасного здавання виручки та дотримання лімітів залишку
готівки в касах підприємств, організацій зобов'язані забезпечувати роботу в операційний та післяопераційний час, вихідні
та святкові дні. Виручка, що надійшла в операційний час, зараховується на поточні рахунки клієнта в той самий день, а
виручка, що надійшла в післяопераційний час, вихідні та святкові дні, - не пізніше наступного робочого дня.
41. Підприємства та організації не мають права накопичувати у своїх касах готівку для здійснення майбутніх витрат (у
тому числі на заробітну плату, виплати соціального характеру) до встановленого строку їх виплати.
Підрозділи військових формувань, правоохоронних органів, Держспецзв'язку на період виконання їх особовим складом
завдань за межами пунктів постійної дислокації мають право зберігати в касах готівку, що одержана в уповноважених та
залучених банках для виплати особовому складу грошового забезпечення, понад установлений ліміт каси протягом 10
робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.
Підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування, надання послуг, а також інші підприємства та організації,
до каси яких постійно надходить готівкова виручка, для запобігання зустрічному переміщенню готівки мають право
витрачати її за узгодженням із залученим або уповноваженим банком на оплату праці, виплати соціального характеру
своїм працівникам.
Підприємства громадського харчування, а також підприємства, що займаються закупівлею товарів
сільськогосподарської продукції, мають право за рахунок готівкової виручки здійснювати закупівлю
сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки в населення.
Уповноважені та залучені банки в особливий період здійснюють систематичний облік підприємств та організацій, які
мають постійну готівкову виручку.
42. Підприємства та організації в разі настання обставин, що унеможливлюють здавання ними готівки до
уповноважених і залучених банків, мають право перевищувати ліміт залишку готівки в касі, одночасно вживаючи заходів
для забезпечення щонайскорішого здавання понадлімітних сум готівки до таких банків або мобільних підрозділів банків.
43. Уповноважені та залучені банки видають підприємствам, організаціям та фізичним особам - підприємцям готівку
для забезпечення потреб, що виникають під час їх функціонування та не суперечать законодавству України.
44. Уповноважені та залучені банки для видачі готівки підприємствам, організаціям та фізичним особам - підприємцям
мають право витребувати для перевірки документи, що обґрунтовують згідно із законодавством України необхідність
одержання готівки.
45. Підприємства, організації, фізичні особи - підприємці, які відкрили поточні рахунки в уповноважених і залучених
банках, і зберігають на цих рахунках свої кошти на договірних засадах, здійснюють розрахунки за своїми зобов'язаннями
між собою виключно в безготівковій формі (крім розрахунків з бюджетом та цільовими фондами, які можуть
здійснюватися готівкою за рахунок коштів, одержаних у банку, або з виручки) у порядку, установленому нормативноправовим актом Національного банку з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні, а з населенням як у безготівковій, так і в готівковій формах.
Підприємства, організації та фізичні особи - підприємці мають право здійснювати готівкові розрахунки з населенням:
1) за рахунок готівки, одержаної від уповноваженого або залученого банку (у разі закупівлі сільськогосподарської
продукції - і за рахунок виручки), через касу підприємства/організації / фізичної особи - підприємця із веденням касової
книги / книги обліку розрахункових операцій / книги обліку доходів і витрат / книги обліку доходів;
2) через уповноважені та залучені банки шляхом унесення готівки для подальшого її перерахування на поточні
рахунки.
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ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 листопада 2018 року N 132
Про особливості функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про правовий
режим воєнного стану", з метою забезпечення надійності та стабільності банківської системи в умовах воєнного стану
Правління Національного банку України постановляє:
1. Встановити, що необхідність, порядок, обсяги та терміни впровадження заходів, передбачених нормативноправовими актами Національного банку України з питань функціонування банківської системи України в особливий
період, перелік яких додається, визначаються окремими рішеннями Національного банку України.
<…>
Голова Я. В. Смолій
Перелік
нормативно-правових актів Національного банку України з питань функціонування банківської системи України в
особливий період
N з/п
Назва документа
Реєстраційний номер і дата
1
2
3
<…>
Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійПостанова Правління Національного банку
12
но-касових операцій у банківській системі в особливий період
України від 05 травня 2018 року N 51
Директор Департаменту безпеки О. А. Скомаровський
Разделение предприятий на «микро», «малые», «средние», «крупные» для различных целей
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 10.10.2018 р. N 4372/6/99-99-14-03-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула
звернення ТОВ [...] від [...] 2018 N [...] (вх. ДФС N [...] від [...] 2018 та вх. ДФС N [...] від [...] 2018) про надання
індивідуальної податкової консультації стосовно практичного застосування деяких норм чинного законодавства, в частині
поділу підприємств за критеріями їх розмірів: мікропідприємства, малі, середні або великі підприємства для цілей
оподаткування та визначення тривалості перевірок, та повідомляє таке.
Щодо поділу підприємств для цілей оподаткування зазначаємо, що відповідно до пункту 46.2 статті 46 Кодексу,
платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову
звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 Кодексу.
Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 Кодексу платниками податку на
прибуток, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід'ємною частиною.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні
визначені положеннями Закону України від 16 липня 1999 року N 996 - XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" (далі - Закон).
Пунктом 2 статті 2 Закону, в редакції Закону України від 05 жовтня 2017 року N 2164-VII "Про внесення змін до Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень", що
набрав чинності 01.01.2018 року, для підприємств встановлені критерії щодо їх належності до мікропідприємств,
малих, середніх або великих підприємств.
Так, мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що
передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів - до 350 тисяч євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч євро;
середня кількість працівників - до 10 осіб.
Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання
річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро;
середня кількість працівників - до 50 осіб.
Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання
річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів - до 20 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 мільйонів євро;
середня кількість працівників - до 250 осіб.
Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання
річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро;
середня кількість працівників - понад 250 осіб.
Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років
поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.
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Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних
валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом
відповідного року.
Що стосується поділу підприємств за критеріями їх розмірів для визначення тривалості перевірок, повідомляємо,
що відповідно до підпункту 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 Кодексу до великих платників податків відносяться юридичні
особи або постійні представництва нерезидентів на території України, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за
останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, визначений за
середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період, або загальна сума податків,
зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі
органи, за такий самий період перевищує еквівалент 1 мільйона євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом
Національного банку України за той самий період, у разі якщо сума таких податків, зборів, платежів, крім митних
платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро.
При цьому нормами Кодексу не визначені поняття суб'єкта малого та середнього підприємництва. Відповідно до
пункту 5.3 статті 5 Кодексу інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у
значенні, встановленому іншими законами. У зв'язку з цим для визначення тривалості перевірок цих суб'єктів
господарювання застосовуються норми пункту 3 статті 55 Господарського кодексу України.
Так, суб'єктами малого підприємництва є юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової
форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб
та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним
курсом Національного банку України.
Інші суб'єкти господарювання належать до суб'єктів середнього підприємництва.
При цьому нормами статті 82 Кодексу визначено строки проведення документальних планових та позапланових
перевірок з прив'язкою до вищенаведених категорій суб'єктів господарювання.
Так, тривалість документальних планових перевірок не перевищує 30 робочих днів для великих платників податків (з
можливістю їх продовження на 15 робочих днів), щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів (з можливістю
їх продовження на 5 робочих днів), інших платників податків - 20 робочих днів (з можливістю їх продовження на 10
робочих днів).
Тривалість документальних позапланових перевірок не перевищує 15 робочих днів для великих платників податків (з
можливістю їх продовження на 10 робочих днів), щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів (з можливістю їх
продовження на 2 робочі дні), інших платників податків - 10 робочих днів (з можливістю їх продовження на 5 робочих
днів).
Враховуючи вищенаведене, для визначення ТОВ [...] відповідної категорії підприємства для цілей оподаткування та для
встановлення можливої тривалості перевірок, товариству доцільно керуватися критеріями, наведеними вище.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Уплата налогов за предприятие третьим лицом
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 02.11.2018 р. N 4659/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула
звернення [...] щодо застосування окремих норм податкового законодавства та повідомляє.
Згідно з пп. 16.1.4. п. 16.1 ст. 16 Кодексу, платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у
розмірах, встановлених Кодексом та законами з питань митної справи.
Податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку
та збору в порядку і строки, визначені Кодексом (п. 36.1 ст. 36 Кодексу).
Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором (п. 36.2 ст. 36 Кодексу).
Виконання податкового обов'язку може здійснюватися платником самостійно або за допомогою свого представника чи
податкового агента (п. 36.4 ст. 36 Кодексу).
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків,
визначених Кодексом або законами з питань митної справи (п. 36.5 ст. 36 Кодексу).
Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових
зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк (п. 38.1 ст. 38 Кодексу).
Сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим
законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку (п. 38.2 ст. 38 Кодексу).
Відповідно до ст. 19 Кодексу платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого
представника. Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.
Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів
та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником
податків - фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, має бути
засвідчена відповідно до чинного законодавства.
Відповідно до частини першої ст. 1000 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором доручення одна сторона
(повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин,
вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя.
У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які
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належить вчинити повіреному.
Дії, які належить вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними (частина перша ст.
1003 ЦКУ).
Представник платника податків користується правами, встановленими Кодексом для платників податків.
Крім цього, згідно з п. 87.7 ст. 87 Кодексу забороняється будь-яка уступка грошового зобов'язання або податкового
боргу платника податків третім особам. Положення п. 87.7 ст. 87 Кодексу не поширюються на випадки, коли гарантами
повного та своєчасного погашення грошових зобов'язань платника податків є інші особи, якщо таке право передбачено
Кодексом.
Враховуючи вищезазначене, сплата податку або збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках,
передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку.
Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування (далі - єдиний внесок), умови та порядок нарахування і сплати, повноваження органу, що здійснює
його збір та ведення обліку, визначає Закон України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464).
Дія Закону N 2464 поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної із збором та
веденням обліку єдиного внеску. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише
у випадках, передбачених Законом N 2464, або в частині, що не суперечить Закону N 2464 (частина перша ст. 2 Закону N
2464).
Частиною сьомою ст. 9 Закону N 2464 визначено, що єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником
безготівкових коштів з його банківського рахунку.
Згідно з частиною дев'ятою ст. 25 Закону N 2464 передача платниками єдиного внеску своїх обов'язків з його сплати
третім особам заборонена.
Отже, грошове зобов'язання (крім єдиного внеску) або податковий борг платника податків по податках та зборах
може погасити інший суб'єкт господарювання за умови, що такий суб'єкт господарювання є представником
платника податку, який діє від імені та за рахунок такого платника.
Водночас, якщо сума грошового зобов'язання або податкового боргу платника податків була погашена іншим
суб'єктом господарювання (юридичною особою) ніж його представником, то сплачена сума включається до складу
доходу платника податків, за якого було сплачено грошове зобов'язання або борг.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Реализация алкогольных напитков (в том числе на разлив)
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 06.11.2018 р. N 4709/6/99-99-15-03-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації Товариства щодо оподаткування акцизним податком операцій
з реалізації окремих товарів та операцій з надання окремих послуг з використанням підакцизних товарів і повідомляє.
У зверненні Товариство зазначає, що здійснює операції з комплектації та реалізації кінцевим споживачам наборів,
до складу яких входять підакцизні та непідакцизні товари, а також надає послуги з організації заходів, кейтерингу
тощо з використанням у тому числі підакцизних товарів.
За інформацією з мережі Інтернет кейтеринг - це галузь громадського харчування, пов'язана з наданням послуг на
віддалених точках, що включає всі підприємства і служби, що надають підрядні послуги з організації харчування
співробітників компаній і приватних осіб у приміщенні і на виїзному обслуговуванні, а також здійснюють обслуговування
заходів різного призначення і роздрібний продаж готової кулінарної продукції.
Стосовно питань, піднятих у зверненні Товариства, зазначаємо наступне.
Порядок оподаткування акцизним податком визначено розділом VI Кодексу. Зокрема, у вказаному розділі визначено
платників податку (п. 212.1 ст. 212 Кодексу), а також операції з підакцизними товарами, які є об'єктами оподаткування
акцизним податком (п. 213.1 ст. 213 Кодексу).
Так, відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу платником акцизного податку є особа - суб'єкт господарювання
роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.
Об'єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).
Реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - це продаж пива, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну безпосередньо громадянам та іншим кінцевим
споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у
ресторанах, кафе, барах, інших об'єктах громадського харчування (абзац третій пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
При цьому базою оподаткування є, зокрема, вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного
податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що
реалізовані відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу (пп. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу).
Отже, у разі якщо Товариство здійснює операції з реалізації кінцевим споживачам наборів, до складу яких входять
підакцизні та непідакцизні товари, то за такими операціями об'єктом оподаткування акцизним податком є операції з
реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).
У разі, якщо Товариство при наданні послуг з організації заходів, зокрема кейтерингу, здійснює, наприклад, розлив
(реалізацію, відпуск) алкогольних напоїв кінцевим споживачам та включає вартість таких напоїв до собівартості послуги
(як це зазначено у зверненні), то при цьому відбувається реалізація суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі
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підакцизних товарів у розумінні абзацу третього пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. Базою оподаткування акцизним
податком при цьому є вартість реалізованих при наданні послуг підакцизних товарів (пп. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу).
До звернення Товариства не надано будь-яких первинних документів, фіксуючих факти здійснення Товариством
господарських операцій.
Для надання більш повної та ґрунтовної індивідуальної податкової консультації Товариство має право повторно
звернутися до контролюючого органу та надати копії відповідних документів з наведенням детального опису суті
здійснюваних операцій.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Получение от арендатора компенсации за топливо: будет ли акцизный налог?
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 05.10.2018 р. N 4299/6/99-99-15-03-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула
звернення Товариства, щодо необхідності реєстрації Товариства платником акцизного податку у разі отримання
компенсації вартості за витрачене пальне при здійсненні операцій із заправки пальним техніки, зданої в оренду, та в межах
компетенції повідомляє.
У зверненні Товариство зазначає, що здає в оренду власне майно устаткування рефрижераторних контейнерів та
дизель-генераторів (далі - Техніка) та за умовами договору оренди на Товариство покладається обов'язок проведення будьяких видів ремонтних робіт, технічного обслуговування та здійснення контролю за технічним станом об'єкту оренди. Для
забезпечення виконання своїх обов'язків Товариство за свій рахунок придбає паливо та своїми силами й за власний
рахунок здійснює заправку та дозаправку охолоджувального устаткування Техніки паливом, а орендатори сплачують
Товариству вартість щомісячних орендних платежів, а також відшкодовують інші витрати з експлуатації об'єкта оренди, в
т. ч. вартість палива, згідно обсягів, що були фактично спожиті за фактичний час роботи устаткування.
Відносини на умовах договору оренди регулюються нормами Господарського кодексу України (далі - ГКУ).
Відповідно до статті 283 ГКУ за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за
плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.
Статтею 284 ГКУ визначені істотні умови договору оренди, якими є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з
урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок
використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.
Відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу платником акцизного податку є особа, що реалізує
пальне.
Реалізація пального для цілей розділу VI Кодексу - будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на
митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому
числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за
рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або
без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження)
пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з
передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання та передачі
(відпуску, відвантаження) пального в споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого
пального його виробниками (підпункт 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Суб'єкт господарської діяльності, який здійснюватиме будь-які операції, визначені абзацом другим підпункту 14.1.212
пункту 14.1 статті 14 Кодексу, є особою, яка реалізує пальне, і відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212
Кодексу є платником акцизного податку.
Отже у ситуації, коли Товариство, як орендодавець передало іншому суб'єкту господарювання техніку за
договором оренди на певний строк та за власний рахунок здійснює заправку такої техніки власним пальним при
цьому отримує від суб'єкта господарювання відшкодування вартості використаного пального, то операція з передачі
(відпуску, відвантаження, заправки) палива від Товариства до іншого суб'єкта господарювання є операцією з
реалізації пального у розумінні абзацу другого підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу і відповідно у Товариства
виникає обов'язок зареєструватись платником акцизного податку з реалізації пального та складати акцизні накладні на такі
обсяги переданого (відпущеного, відвантаженого) пального, а також на обсяги пального, що використовується для
власного споживання, зареєструвавши акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних згідно пункту 231.1 статті
231 Кодексу.
При цьому, звертаємо увагу, що згідно з пунктом 117.3 статті 117 Кодексу здійснення суб'єктами господарювання
операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому
Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у розмірі 100 відсотків
вартості реалізованого пального.
Зазначаємо, що до звернення Товариства не надано будь-яких первинних документів, фіксуючих факти здійснення
Товариством господарських операцій, про які йдеться у звернені.
У разі необхідності для надання відповідно до вимог статті 52 Кодексу повної та ґрунтовної індивідуальної податкової
консультації щодо оподаткування, Товариство має право повторно звернутися до контролюючого органу з детальним
описом суті здійснюваних операцій та наданням копії відповідних документів щодо таких операцій.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
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