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Налог на прибыль
Первичные документы
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА
від 10 лютого 2016 року № К/9991/85369/11
<…> Витрати, які пов'язані зі зміною балансової вартості заборгованості за кредитом, сума якої виражена в іноземній
валюті, правомірно обліковуються позивачем на субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці», на якому
ведеться облік втрат за активами й зобов'язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до
іноземної валюти. Інформація, що міститься на цьому субрахунку базується на даних переоцінки активів і зобов'язань
позивача в бухгалтерському обліку і не потребує підтвердження цих даних первинними документами, які фіксують факти
здійснення господарських операцій, оскільки втрати від операційної курсової різниці виникають не у зв'язку з
господарськими операціями (стаття 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»). <…>
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 18.03.2019 р. N 35210-06-5/7548
Державній фіскальній службі України
Міністерство фінансів України розглянуло лист Державної фіскальної служби України щодо деяких питань, пов'язаних
з податком на додану вартість, та повідомляє.
Відображення в бухгалтерському обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість
здійснюється відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 01.07.97 N 141 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 818)
(далі - Інструкція).
Відповідно до підпунктів 1.1 і 1.2 пункту 1 Інструкції суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість
відображаються платниками цього податку за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок
"Розрахунки за податком на додану вартість" у кореспонденції з дебетом:
рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи" у випадках: поставки готової
продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів, в оплату за які кошти (інші активи)
від покупця на дату поставки (передачі, виконання) підприємство не одержало;
субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" у випадках: отримання підприємством коштів від покупців (замовників) в
оплату продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів і комісійних товарів, що
підлягають поставці (передачі, виконанню).
Включення до собівартості реалізованих послуг суми податкового зобов'язання з податку на додану вартість не
відповідає вимогам підпункту 1.3 пункту 1 Інструкції.
За інформацією, наведеною у запиті, контракт на постачання послуг укладено в період дії пільги з податку на додану
вартість (операції звільнені від оподаткування). При цьому у ньому було передбачено, що оплачувана нерезидентом ставка
плати за послугу включає всі податки та збори, у тому числі податок на додану вартість.
Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до
умов договору та вимог цього Кодексу, інших активів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Підтвердженням виконання договірних зобов'язань може бути, зокрема складений сторонами акт, якщо це
передбачено договором або законодавством.
Згідно зі статтею 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон)
зобов'язання - це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як
очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Відповідно до статті 9 Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які
повинні мати обов'язкові реквізити, передбачені Законом.
Міру деталізації змісту і обсягу господарської операції в первинному документі, в тому числі в акті виконаних
робіт і послуг, визначають особи, які відповідають за здійснення господарської операції і правильність її оформлення.
При цьому така деталізація має забезпечити розкриття її змісту та ідентифікацію виконаних робіт і послуг, що
надаються замовником, з метою правильного подальшого їх відображення в аналітичному обліку та регістрах
бухгалтерського обліку для узагальнення інформації, зокрема зобов'язань з податку на додану вартість.
Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N
291, для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки
з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, призначено рахунок 64
"Розрахунки за податками й платежами".
За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за
дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
Ураховуючи зазначене, сума нарахованого податкового зобов'язання з податку на додану вартість відображається у
складі кредиторської заборгованості підприємства.
Заступник Міністра С. Верланов
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 06.12.2013 р. N 31-08410-07-27/35654
Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на
запит щодо оформлення первинних документів повідомляє.
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) підставою для
бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських
операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, якщо це неможливо безпосередньо після її закінчення.
Згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих
форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись
із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або
спеціалізованих форм.
Відповідно до зазначених Закону та Положення первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву
документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг
господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської
операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала
участь у здійсненні господарської операції.
Міру деталізації змісту і обсягу господарської операції визначають особи, які відповідають за здійснення
господарської операції і правильність її оформлення. При цьому така деталізація має забезпечити розкриття змісту
господарської операції та ідентифікацію активів, зобов'язань, доходів або витрат, з нею пов'язаних.
Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук
Счет-фактура (инвойс) как первичный документ, подтверждающий услуги, приобретенные у нерезидента
Основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций являются первичные документы. Первичный документ
— это документ, содержащий сведения о хозяйственной операции (абз. 11 ст. 1 Закона Украины «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996-XIV).
Хозяйственная операция — это действие или событие, вызывающее изменения в структуре активов и обязательств,
собственном капитале предприятия (абз. 5 ст. 1 Закона № 996).
Начиная с 03.01.2017 г. первичный документ может не подтверждать факт совершения хозяйственной операции. Он
должен содержать сведения о хозоперации и иметь все обязательные реквизиты со ст. 9 Закона № 996:
 название документа (формы);
 дату составления;
 название предприятия, от имени которого составлен документ;
 содержание и объем хозяйственной операции, единицу измерения хозяйственной операции;
 должности лиц, ответственных за осуществление хозяйственной операции и правильность ее оформления;
 личную подпись или другие данные, позволяющие идентифицировать лицо, принимавшее участие в осуществлении
хозяйственной операции.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 16.02.2017 р. N 31-11410-06-5/4339
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади України
Щодо особливостей застосування первинних документів
Міністерство фінансів України надає роз'яснення щодо особливостей застосування первинних документів в
бухгалтерському обліку.
Законом України від 03.11.2016 N 1724-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення
адміністративних бар'єрів для експорту послуг" внесено зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" (далі - Закон), яким, зокрема, передбачено спрощення документообороту підприємств шляхом
зменшення вимог до первинного документа та скорочення переліку його обов'язкових реквізитів.
Згідно із Законом підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Первинний
документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію.
Господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі
підприємства.
Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі
обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ;
зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення
господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати
особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в
бухгалтерському обліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акта прийманняпередачі тільки у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами.
Документами, що підтверджують оплату, можуть бути платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек,
розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера тощо.
Рахунок-фактура може бути складений у паперовій або в електронній формі та повинен мати реквізити, які дають
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можливість ідентифікувати господарську операцію та її учасників, зокрема: назву підприємства, від імені якого складено
рахунок-фактуру; назву контрагента; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь в оформленні рахунку-фактури.
Заступник Міністра - керівник апарату Є. Капінус
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22.08.2017 р. N 35210-07/23-3364/2658
Міністерство фінансів України на запит [...] від 28.07.2017 N б/н щодо документального оформлення господарських
операцій повідомляє.
Законом України від 03.11.2016 N 1724-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення
адміністративних бар'єрів для експорту послуг" внесено зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" (далі - Закон), яким, зокрема, передбачено спрощення документообороту підприємств шляхом
зменшення вимог до первинного документа та скорочення переліку його обов'язкових реквізитів.
Відповідно до Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які повинні
мати передбачені цим Законом обов'язкові реквізити. Первинний документ - це документ, який містить відомості про
господарську операцію.
Правовідносини щодо нарахування та сплати орендної плати регулюються договором про оренду з урахування норм
Цивільного та Господарського кодексів України. Проте для підтвердження господарської операції з надання та отримання
послуг з оренди майна протягом звітного періоду договору про оренду не достатньо, тому необхідне складання окремого
первинного документа.
Для здійснення орендних платежів, як правило, складається акт наданих послуг, який є підставою для розрахунків,
порядок яких визначається договором про оренду, та підписується посадовими особами орендодавця та орендаря. При
цьому, якщо умовами договору про оренду встановлено окремий первинний документ, який слугує підтвердженням для
розрахунків з надання послуг (оренди майна), то складається первинний документ, визначений таким договором. Зокрема,
оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в бухгалтерському
обліку господарської операції з надання послуг (оренди майна) без складання акта наданих послуг тільки у разі його
оплати, що підтверджується відповідними документами.
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
ЛИСТ
від 31.03.2017 р. N 6964/10/26-15-14-05-04-22
Головним управлінням ДФС у м. Києві, в межах компетенції, розглянуто звернення щодо надання податкової
консультації з питання відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій.
Повідомляємо, що відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Згідно з пунктом 52.5 статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі
- Кодекс), контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх
повноважень.
Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу 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 цього пункту.
Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та
фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (згідно п. 44.2 ст. 44 Кодексу).
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів
України (далі - МФУ), яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативноправові акти бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Згідно із Законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996-XIV, із змінами і
доповненнями (далі - Закон N 996), підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.
Первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію.
Господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі
підприємства.
Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі
обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ;
зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення
господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати
особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції згідно з ч. 2 ст. 9 Закону N 996.
Відповідно до п. 1 ст. 74 глави 13 Митного кодексу України від 13.03.2012 N 4495-VI (далі - МКУ) - імпорт (випуск для
вільного обігу) - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених
законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного
обігу на митній території України.
Згідно із п. 1 ст. 82 глави 15 МКУ - експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, відповідно до якого українські
товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення.
Слід зазначити, що листом МФУ від 16.02.2017 N 31-11410-06-5/4339 надано роз'яснення щодо особливостей
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застосування первинних документів в бухгалтерському обліку.
Оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в бухгалтерському
обліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акта приймання-передачі тільки у разі
його оплати, що підтверджується відповідними документами.
Документами, що підтверджують оплату, можуть бути платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек,
розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера тощо.
Рахунок-фактура може бути складений у паперовій або в електронній формі та повинен мати реквізити, які дають
можливість ідентифікувати господарську операцію та її учасників, зокрема: назву підприємства, від імені якого складено
рахунок-фактуру; назву контрагента; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь в оформленні рахунку-фактури.
Отже, при виконанні вищезазначених умов до рахунку-фактури, немає потреби у складанні акта прийманняпередачі з метою відображення в бухгалтерському обліку господарської операції.
Що стосується оподаткування імпортного товару, то слід зауважити, що рахунок-фактура (інвойс) входить до переліку
документів, що підтверджують митну вартість товарів згідно частини 2 ст. 53 МКУ. Проте, інвойс фактично є документом,
згідно якого проводиться оплата за товар. Однак, рахунки-фактури не фіксують господарську операцію, розпорядження
або дозвіл на її проведення, а мають тільки інформаційний характер.
У зв'язку з прийняттям змін до Закону N 996, інвойс можна вважати первинним документом. Але, якщо врахувати
той факт, що йдеться про імпорт товару (сам процес розмитнення), то, маючи тільки інвойс, частина інформації
буде недоступною. Наприклад, у нас буде відсутня дата надходження товару, адже дата інвойсу здебільшого раніше
терміну вантажно-митної декларації (далі - ВМД), у результаті чого, невідомо, який саме курс валют НБУ
застосовувати, що унеможливить визначення фактичної вартості товару, а також розмір митних платежів та
ПДВ. Виходячи з цього, для оприбуткування товару недостатньо лише одного інвойсу.
Водночас, у листі Міністерства фінансів України від 23.01.2013 N 31-08410-07-16/2073 зазначено, що митна декларація
є первинним документом. Крім того, ВМД зараховується до первинних документів, на яких базується бухгалтерський
облік зовнішньоекономічних операцій.
Отже, для оприбуткування імпортованого товару слід застосовувати інформацію, наведену у ВМД.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу, індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і
може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
В. о. заступника начальника І. В. Якушко
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 14.11.2017 р. N 2608/О/99-99-13-01-02-14/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення та відповідно до вимог ст. 52 Податкового кодексу
України (далі - ПКУ) надає податкову консультацію.
Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна,
систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Статтею 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 нарахуванням і
сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують
факти здійснення таких операцій.
Первинні документи повинні складатися під час здійснення господарської операції, а якщо це не є можливим безпосередньо після її закінчення. Первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі
обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ; назва документа (форми); дата і
місце складання; зміст, обсяг та одиниця виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення
господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати
особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Аналогічні вимоги щодо оформлення первинних документів встановлені Положенням про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88
(далі - Положення).
Крім цього, Положенням передбачено, що документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений
печаткою. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний
документообіг.
Рахунок-фактура за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа (оскільки ним не фіксується
будь-яка господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції), а має лише
інформаційний характер. Фактично рахунок-фактура є розрахунково-платіжним документом, що передбачає
тільки виставлення певних сум до оплати покупцям за поставлені (фактично поставлені) товари чи надані
(фактично надані) послуги. Факт отримання товарів (послуг) повинен бути підтверджений видатковою накладною
постачальника або актом приймання-передачі виконаних робіт (послуг).
Зазначену позицію викладено в листах Міністерства фінансів України від 27.11.2006. N 31-34000-20-23/25136, від
09.07.2007 N 31-34000-20/23-4579/480, від 30.05.2011 N 31-08410-07-27/13794.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
6
ЧП «Профи Консалт»
т/ф (044)247-45-75

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 05.03.2019 р. N 894/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком на додану вартість та
податком на прибуток операцій із внесення нерезидентом - учасником до статутного капіталу резидента додаткового
внеску у розмірі кредиторської заборгованості резидента перед таким нерезидентом за поставлені товари та, керуючись
статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Відносини за договором позики та порядок формування статутного капіталу товариства регулюється нормами
Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) і Господарського кодексу України (далі - ГКУ).
Відповідно до пункту 3 статті 80 ГКУ товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має
статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за
своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик
збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.
Пунктом 2 статті 115 ЦКУ визначено, що вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства
можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше
не встановлено законом.
Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у
випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.
Позика - грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами, або нерезидентами, крім
нерезидентів, які мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк із зобов'язанням їх повернення та сплатою
процентів за користування сумою позики (підпункт 14.1.267 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Згідно з підпунктом 14.1.90 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ корпоративні права - права особи, частка якої
визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в
управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі
ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна (підпункт 14.1.206 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Щодо оподаткування ПДВ
Відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання
товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.
Постачанням товарів є 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 ПКУ).
Згідно з підпунктом 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 ПКУ не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії),
розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг
(емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно
до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних
прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні
папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також
діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до
закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону.
Таким чином, операція із внесення нерезидентом - учасником додаткового внеску до статутного (складеного)
капіталу резидента у розмірі кредиторської заборгованості резидента перед таким нерезидентом за поставлені
товари не підпадає під об'єкт оподаткування ПДВ.
Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу III 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 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.
Положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за операціями із
внесення нерезидентом - учасником до статутного капіталу резидента права вимоги кредиторської заборгованості, що
обліковується у резидента перед таким нерезидентом за поставлені товари.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до
оподаткування.
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 (пункт 2 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999
року N 996-XIV).
Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками,
визначеними пунктом 141.4 статті 141 розділу III ПКУ.
Перелік таких доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено підпунктом 141.4.1
пункту 141.4 статті 141 розділу III ПКУ.
Згідно з підпунктом 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III ПКУ резидент або постійне представництво нерезидента,
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що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від
провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 розділу III ПКУ, за ставкою в розмірі
15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 пункту 141.4 статті 141 розділу III ПКУ) їх
суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями
міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
Водночас слід зазначити, що кожен конкретний випадок стосовно оподаткування доходів нерезидентів, отриманих за
операціями із внесення нерезидентом - засновником до статутного капіталу резидента права вимоги кредиторської
заборгованості за договором купівлі-продажу, має розглядатися з урахуванням договірних умов, міжнародного договору
про уникнення подвійного оподаткування з таким нерезидентом, обставин здійснення відповідних господарських операцій
та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались. Інформації, яка зазначена у Вашому зверненні,
недостатньо для надання більш конкретної відповіді щодо оподаткування доходу нерезидента, отриманого за такими
операціями.
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.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 04.03.2019 р. N 866/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування процентів, нарахованих за кредитним
договором на користь нерезидента, заборгованість за якими зараховується як додатковий внесок нерезидента до статутного
капіталу, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), у межах компетенції повідомляє таке.
Відносини за договором позики та порядок формування статутного капіталу товариства регулюється нормами
Цивільного кодексу України від 16 січня 2013 року N 435-IV зі змінами і доповненнями (далі - ЦКУ), та Господарського
кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV зі змінами і доповненнями (далі - ГКУ).
Відповідно до п. 3 ст. 80 ГКУ товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний
капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми
зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків,
пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.
Пунктом 2 ст. 115 ЦКУ визначено, що вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть
бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не
встановлено законом.
Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у
випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.
Позика - грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами, або нерезидентами, крім
нерезидентів, які мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк із зобов'язанням їх повернення та сплатою
процентів за користування сумою позики (пп. 14.1.267 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Згідно з пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Кодексу проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на
користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств 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.
Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці з операцій із
додаткового внесення майнових прав нерезидентом - позикодавцем до статутного капіталу резидента - позичальника та
внаслідок цього припинення кредиторської заборгованості.
Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату
до оподаткування.
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 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N
996-XIV).
Разом з цим оподаткування процентів за борговими зобов'язаннями передбачено ст. 140 Кодексу.
Згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в п. 140.1 ст. 140
Кодексу, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж
в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів),
фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку
процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з 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.
Сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу для
цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань, що виникли за операціями з
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пов'язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з
урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Кодексу.
Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 Кодексу, які збільшили фінансовий результат
до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі,
зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового
результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу).
Водночас згідно з пп. 141.4.1 ст. 141.4 ст. 141 Кодексу доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з
України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими доходами є,
зокрема, проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та
борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом.
Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним
особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його
походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на
рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1
цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 цього
пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено
положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що
набрали чинності (пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).
Пунктом 3 ст. 203 ГКУ встановлено, що господарське зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної
вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування.
У разі, якщо проценти зараховуються у рахунок збільшення статутного капіталу, то доходи нерезидента із джерелом їх походження з України у вигляді процентів підлягають оподаткуванню відповідно до положень п. 141.4 ст.
141 Кодексу, незалежно від способу виплати такого доходу, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних
договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
При цьому податок з доходів нерезидентів у вигляді процентів сплачується під час зарахування зустрічної
однорідної вимоги.
Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому
надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
____________
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 18.02.2019 р. N 575/ІПК/04-36-12-05-16
Головне управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області розглянуло звернення щодо податкових
різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій з пов'язаними особами - нерезидентами, та, керуючись статтею
52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (далі - Кодекс), повідомляє таке.
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 цього Кодексу.
Згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в пункті 140.1
цієї статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш
ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10
разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку
процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з 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.
Сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу для
цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов'язань, що виникли за операціями з
пов'язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з
урахуванням процентів, зазначених у пункті 140.3 цієї статті.
Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий
результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у
сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися не врахованими у зменшення фінансового
результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 цієї статті.
Згідно п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків,
передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.
Для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, невраховані проценти платниками податку, для яких
звітними періодами у 2017 році є квартал, півріччя, три квартали, рік, наприклад, станом на 01.01.2017 зменшуються на 5
відсотків та додаються до суми процентів, нарахованих на користь пов'язаних осіб - нерезидентів у звітних періодах 2017
року.
Якщо, наприклад, проценти, нараховані на користь пов'язаних осіб - нерезидентів у звітному періоді 2017 року,
збільшені на суму неврахованих процентів станом на 01.01.2017 та зменшені на 5 відсотків, не перевищують обмеження,
визначені п. 140.2 ст. 140 Кодексу, то сума таких не списаних процентів станом на 01.01.2017, зменшена на 5 відсотків,
враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування у Податковій декларації з податку на прибуток
підприємств за цей звітний період 2017 року.
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Якщо при розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, сумарне значення показників фінансового
результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від'ємне значення за рахунок
від'ємного значення фінансового результату, то фінансовий результат до оподаткування у звітному періоді не підлягає
зменшенню на суму не списаних на початок звітного періоду процентів за борговими зобов'язаннями за операціями з
пов'язаними особами - нерезидентами.
Щодо залишку сум процентів минулих періодів у розмірі 5 відсотків, то платник податку не має права в подальшому
враховувати такий залишок в майбутніх звітних періодах.
Тобто для цілей п. 140.3 ст. 140 Кодексу платники податку, які відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу збільшили
фінансовий результат до оподаткування на суму процентів, мають право у наступних звітних періодах зменшити
фінансовий результат до оподаткування на таку суму, зменшену щорічно на 5 відсотків від цієї суми до повного її
погашення. Зменшення має здійснюватись з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, одночасне
збільшення і зменшення фінансового результату згідно п. 140.2 ст. 140 Кодексу не передбачено.
Також зазначаємо, що сума до зменшення для цілей п. 140.3 ст. 140 Кодексу розраховується від сум збільшення,
попередньо відображених в додатках РІ податкових декларацій з податку на прибуток за минулі періоди.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Операции с необоротными активами.
Амортизация «малоценки»
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 11.02.2019 р. N 485/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення в Декларації з податку на прибуток
підприємств суми амортизації по активах вартістю менше 6000 гривень, та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України
(далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Кодексу основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних
копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних
доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000
гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово
зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з
дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
Отже, в цілях оподаткування матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000 гривень, не належать до основних
засобів.
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств 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.
Пунктами 138.1 та 138.2 ст. 138 Кодексу встановлено, що фінансовій результат до оподаткування збільшується на суму
нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації
основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 цієї статті.
Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу 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 розділу I цього Кодексу,
підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації,
передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.
У пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу визначені групи основних засобів (інших необоротних активів) та мінімально
допустимі строки їх амортизації у податковому обліку.
З урахуванням положень пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу вартість необоротних активів, що не перевищує 6000
гривень, у податковому обліку не підлягає амортизації.
У рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 28 квітня 2017 року N 467) зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних
засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації необоротних матеріальних активів, вартість яких
не перевищує 6000 гривень.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Списание активов в результате форс-мажорных обстоятельств/пожара
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 05.04.2019 р. N 1459/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо податкового обліку операцій зі списання товарно10
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матеріальних цінностей, основних засобів, обладнання, які було повністю знищено під час пожежі та, керуючись ст. 52
Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Щодо оподаткування податком на прибуток.
Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу 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 цього пункту.
Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.
Згідно зі ст. 1 Закону N 996 первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.
Первинні документи повинні мати визначені Законом N 996 обов'язкові реквізити.
Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів,
облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, підприємствами,
їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі - підприємства),
установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету, встановлює Положення про
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від
24.05.95 N 88.
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткуваня податком на прибуток підприємств 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.
Положеннями Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування, пов'язаних з
операціями зі списання товарно-матеріальних цінностей.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до
оподаткування.
У разі якщо відбувається списання основних засобів, коригування фінансового результату до оподаткування
здійснюється відповідно до ст. 138 Кодексу.
Згідно з п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму залишкової
вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого
об'єкта.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних
засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу
такого об'єкта (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).
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 N 996-XIV).
Отже, за роз'ясненнями по підтвердженню первинними документами операцій по списанню товарно-матеріальних
цінностей, основних засобів, які було повністю знищено, доцільно звернутися до Міністерства фінансів України.
Щодо оподаткування податком на додану вартість.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Згідно з підпунктами "а" і "б" п. 185.1 ст. 185 розділу V Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 розділу V Кодексу розташоване на
митній території України.
Відповідно до пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу 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.
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.
Пунктом 189.9 ст. 189 розділу V Кодексу визначено, що 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 п. 189.9 ст. 189 розділу V Кодексу 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.
ЧП «Профи Консалт»

т/ф (044)247-45-75

11

Під поняттям "основні засоби" розуміються матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих
основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або
моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію
становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу).
Під поняттями "невиробничі основні засоби", "невиробничі нематеріальні активи" розуміються основні засоби,
нематеріальні активи, не призначені для використання у господарській діяльності платника податку (пп. 138.3.2 п. 138.3 ст.
138 розділу III Кодексу).
Пунктом 198.5 ст. 198 розділу V Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові
зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 розділу V 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 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 п. 189.9 ст. 189 розділу V Кодексу).
Таким чином, операції з ліквідації основних виробничих засобів або невиробничих засобів прирівняні до операцій з постачання товарів, які є об'єктом оподаткування ПДВ, та відповідно оподатковуються податком у загальновстановленому
порядку за ставкою 20 відсотків. База оподаткування ПДВ за такими операціями визначається відповідно до п. 189.9 ст.
189 розділу V Кодексу, а саме за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. При цьому
знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів в інший спосіб дії обставин непереборної сили, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, не буде вважатися для цілей
оподаткування ПДВ постачанням товарів, зокрема, за умови, якщо платник податку надасть контролюючому органу відповідний підтверджуючий документ про виникнення таких обставин, наданий платнику податку компетентним органом.
Узагальнююча податкова консультація щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних
виробничих або невиробничих засобів затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 N 673.
Отже, якщо у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин (пожежею), що підтверджується відповідно до
законодавства, платником податку здійснюються операції зі списання основних виробничих засобів або невиробничих
засобів, які були знищені внаслідок пожежі, то податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються за умови надання
платником контролюючому органу відповідного підтверджуючого документа про виникнення таких обставин, наданого
компетентним органом.
Що стосується операції зі списання товарно-матеріальних цінностей, то при здійснення таких операцій платник податку
зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 розділу V Кодексу,
виходячи з бази оподаткування ПДВ, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 розділу V Кодексу, оскільки на зазначену
категорію норми п. 189.9 ст. 189 розділу V Кодексу не поширюються.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Ремонт (реконструкция, модернизация) основных средств и начисление амортизации
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 26.04.2019 р. N 1887/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України на запит "..." в зв'язку з отриманням роз'яснення Міністерства фінансів України
стосовно нарахування амортизації у податковому обліку на виробничі основні засоби, що знаходяться аа консервації,
капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудові, дообладнанні, реконструкції та в доповнення до індивідуальної
податкової консультації повідомляє наступне.
Відповідно до пункту 29 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку N 7 "Основні засоби", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N
288/4509 (далі - П(С)БО 7), передбачено, що нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за
місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання,
консервацію.
До того ж пунктом 14 П(С)БО 7 визначено, що первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат,
пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що
призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.
Водночас параграфом 55 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" (далі - МСБО 16)
передбачено, що "амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений
до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським
персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив
класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для
продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли
актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю.
Проте, згідно з використаними методами амортизації, амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо
немає виробництва".
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При цьому відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)
об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств 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 визначені положеннями Кодексу.
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначені у статті 138 Кодексу.
Коригування фінансового результату до оподаткування передбачає збільшення фінансового результату до
оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів, нарахованої відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (абзац другий пункту
138.1 статті 138 Кодексу), та зменшення фінансового результату до оподаткування на суму амортизації основних засобів
або нематеріальних активів, розрахованої відповідно до пункту 138.3 статті 138 Кодексу (абзац другий пункту 138.2 статті
138 Кодексу).
Зазначений порядок коригування передбачає врахування при обчисленні податку на прибуток підприємств суми
амортизації основних засобів або нематеріальних активів, розрахованої відповідно до положень Кодексу, що пов'язано із
державним регулюванням у сфері амортизаційної політики, яка, зокрема, полягає у розмежуванні практики нарахування
амортизації відповідно до її економічної та податкової ролі.
Таке регулювання здійснюється через обмеження, встановлені положеннями Кодексу, стосовно амортизації, що
нараховується за правилами бухгалтерського обліку. Це стосується:
встановлення вартісного критерію основних засобів, визначеного підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 Кодексу;
врахування у фінансовому результаті до оподаткування результатів переоцінки (уцінки, дооцінки) основних засобів,
проведеної відповідно до положень національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності (абзац третій пункту 138.1 та абзац четвертий пункту 138.2 статті 138 Кодексу);
обмеження для застосування виробничого методу нарахування амортизації, передбаченого національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (підпункт 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 Кодексу);
заборони нарахування амортизації об'єктів основних засобів та нематеріальних активів, які не призначені для
використання в господарській діяльності платника податків (невиробничі основні засоби і нематеріальні активи) (підпункт
138.3.2 пункту 138.3 статті 138 Кодексу);
встановлення мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, інших необоротних активів (підпункт
138.3.3 пункту 138.3 статті 138 Кодексу) та нематеріальних активів (підпункт 138.3.4 пункту 138.3 статті 138 Кодексу).
Крім того, підпунктом 14.1.3 пункту 14.1 статті 14 Кодексу наведено поняття "амортизація", яке визначається як
систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується,
протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Аналогічні за своєю сутністю поняття "амортизація" містяться
в П(С)БО 7 та МСБО 16.
Нарахування амортизації основних засобів відповідно до положень Кодексу передбачає застосування обмежень до
суми амортизації, яка нараховується за принципами та правилами бухгалтерського обліку.
Ці обмеження регулюють процес відшкодування вартості основних засобів за рахунок об'єкта оподаткування податком
на прибуток підприємств.
З огляду на вищевикладене, платники податку, які застосовують положення міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, при обчисленні податку на прибуток не враховують амортизацію об'єктів основних засобів,
переведених на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію, при обчисленні податку на
прибуток підприємств, оскільки період перебування основного засобу на реконструкції, модернізації, добудові,
дообладнанні, консервації не є строком корисного використання (експлуатації) такого основного засобу.
До того ж слід зауважити, що застосування іншого порядку нарахування амортизації основних засобів або
нематеріальних активів призводить до виникнення тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню у майбутніх
податкових (звітних) періодах відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 N 353 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.01.2001 за N 47/5238. Така тимчасова податкова різниця призводить до виникнення відстроченого податкового
активу з податку на прибуток підприємств, що підлягає відшкодуванню у наступних податкових (звітних) періодах.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 19.02.2019 р. N 596/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо врахування сум від'ємного значення об'єкта
оподаткування минулих податкових періодів реорганізованого (приєднаного) до товариства платника та, керуючись ст. 52
Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення визначений ст. 107
Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).
Відповідно до ст. 104 ЦКУ юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу,
перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до
правонаступників.
Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
Згідно зі ст. 106 ЦКУ злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням його
учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених
законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
Пунктами 2, 3, 4 ст. 107 ЦКУ встановлено, що після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та
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задоволення чи відхилення цих вимог Комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття,
приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про
правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її
кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв
рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.
Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного
реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб правонаступників.
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.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 3 підрозділу 4 розділу XX
"Перехідні положення" Кодексу (пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу).
Порядок відображення в бухгалтерському обліку та звітності придбання інших підприємств, гудвілу, який виник при
придбанні, злитті підприємств, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств встановлено Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 07.07.99 N 163 (далі - П(С)БО 19).
Згідно з п. 5 П(С)БО 19, якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів іншим підприємством (покупцем)
ліквідується, то, починаючи з дати придбання, покупець відображає в балансі активи та зобов'язання придбаного
підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання.
Враховуючи викладене вище, а також те, що Кодексом не передбачено різниць, що надають право платнику при
реорганізації здійснювати врахування при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток від'ємного значення
об'єкта оподаткування приєднаного платника податку, фінансовий результат до оподаткування платника податку правонаступника не зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що обліковувалось у платника
податку (платників податків), який (які) припиняється (припиняються) в процесі реорганізації шляхом приєднання,
перетворення, злиття, на дату затвердження передавального акта.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Увеличение дополнительного капитала за счет взносов участников (в частности, за счет суммы списанного долга).
Организационные моменты, налогообложение
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 08.05.2019 р. N 2045/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток та податком на
додану вартість суми внеску, внесеного учасником товариства з обмеженою відповідальністю в додатковий капітал
товариства без збільшення його статутного капіталу та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі Кодекс), повідомляє.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств 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.
При цьому, положеннями Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до
оподаткування на суму внеску від учасника товариства з обмеженою відповідальністю в додатковий капітал
товариства без збільшення статутного капіталу.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до
оподаткування.
Слід зазначити, 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").
Отже, з питання відображення у бухгалтерському обліку суми внеску, внесеного учасником товариства з обмеженою
відповідальністю в додатковий капітал товариства без збільшення його статутного капіталу, доцільно звернутись до
Міністерства фінансів України.
Щодо оподаткування ПДВ операції з внесення суми внеску в додатковий капітал товариства без збільшення статутного
фонду.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Згідно з пп. "а" і "б" п. 185.1 ст. 185 розділу V Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з
постачання товарів/послуг, місце постачання яких, відповідно до ст. 186 розділу V Кодексу, розташоване на митній
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території України.
Постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права
інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права
інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження
певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу).
Постачання товарів - 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 (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу).
Не є об'єктом оподаткування операції з обігу банківських металів, інших валютних цінностей (крім банкнот і монет, що
використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є
продажна вартість); випуску, обігу та погашення лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в
лотереях; придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача)
виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри; внесення ставки з метою укладення парі та виплата
виграшу суб'єктом господарювання, який проводить парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); виплати грошових
виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з
негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб,
базою оподаткування яких є продажна вартість (п. 196.1.4 ст. 196 розділу V Кодексу).
Враховуючи викладене, у разі, якщо додаткові внески учасників товариства, що залучаються у вигляді грошових
коштів в додатковий капітал такого товариства без здійснення одночасного збільшення статутного фонду, не
розглядаються як оплата вартості товарів/послуг, то при отриманні товариством таких внесків об'єкт
оподаткування ПДВ не виникає.
Слід зазначити, що ст. 36 розділу I Кодексу встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої
податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Исправление ошибок, предоставление приложений к декларации
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 22.04.2019 р. N 1731/6/99-99-15-02-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо необхідності подання разом з уточнюючою податковою
декларацією з податку на прибуток підприємств додатків, в яких не були виявлені помилки та, керуючись ст. 52
Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Відповідно до ст. 46 ПКУ податкова декларація - це документ, що подається платником податків контролюючому
органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання.
Додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною.
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 ст. 137 ПКУ.
Фінансова звітність, що складається та подається платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації
з податку на прибуток та її невід'ємною частиною.
Пунктом 48.3 ст. 48 ПКУ передбачено обов'язкові реквізити, які повинна містити податкова декларація, зокрема,
інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід'ємною частиною.
Згідно з п. 50.1 ст. 50 ПКУ у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених
ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що
містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої
податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Якщо відповідні уточнені показники зазначаються платником податків у складі податкової декларації за будь-який
наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної
перевірки) виявлені, то він має право не подавати такий уточнюючий розрахунок.
Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ встановлено, що 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 ПКУ.
Отже, якщо виправлення помилок впливає на дохід і фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток),
визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
або міжнародних стандартів фінансової звітності, та як наслідок на показник об'єкта оподаткування податком на прибуток,
то платник податків здійснює виправлення показників податкової декларації з податку на прибуток шляхом подання або
уточнюючого розрахунку, або у складі податкової декларації з податку на прибуток за відповідний податковий (звітний)
період за чинною на день їх подання формою.
При цьому також здійснюється уточнення фінансової звітності, яка є додатком до податкової декларації з податку на
прибуток підприємств.
Згідно з п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.02.2000 N 419, підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової
звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з
інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.
У Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом Мінфіну від 20.10.2015 N 897 (у
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редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 N 467 (із змінами і доповненнями) (далі - Декларація), самостійно виявлені
помилки, які уточнюють показники Декларації відповідно до ст. 50 ПКУ, відображаються у рядках 26, 27, 31.
При збільшенні податкових зобов'язань застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пеня
відповідно до пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, які відображаються у рядках 28 - 30 та/або 32 - 34 Декларації.
Таким чином, у разі виправлення помилок в уточнюючій Декларації платник податку може повторно не подавати
додатки до такої уточнюючої Декларації та фінансову звітність за умови, що показники відповідних рядків Декларації та
фінансової звітності, які були подані з Декларацією за відповідні звітні (податкові) періоди, що уточнюються, не
підлягають виправленню.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 14.02.2019 р. N 532/ІПК/20-40-12-04-11
Запитання:
чи має право (обов'язок) підприємство суму донарахованого за результатами документальної перевірки податкового
органу за один з попередніх звітних (податкових) періодів поточного року та сплаченого ним податку на прибуток
(основної суми податку) відобразити у рядку 18 податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі Декларація) за поточний рік;
чи має право (обов'язок) підприємство іншим чином відобразити у складі Декларації за поточний рік суму
донарахованого та сплаченого податку на прибуток (основної суми податку);
чи потрібно, та якщо потрібно, то у якій формі подати пояснення разом із Декларацією за поточний звітний рік при
відображенні суми податку на прибуток (основної суми податку) у рядку 18 даної Декларації, який не буде дорівнювати
рядку 17 декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року?
Якщо контролюючим органом здійснено перевірку за звітний (податковий) період поточного року і за такий період
донараховано податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств та прийнято податкове повідомлення-рішення,
яке платником не оскаржується, узгоджені суми донарахованого податку та штрафних (фінансових) санкцій нараховані в
інтегрованій картці платника податків та сплачені платником до бюджету на підставі податкового повідомлення-рішення, а
термін подання Декларації за наступний звітний (податковий) період у межах поточного звітного року не настав,
результати перевірки впливають на показник фінансового результату до оподаткування за наступний звітний (податковий)
період поточного року, оскільки Декларація розраховується наростаючим підсумком.
Пунктом 44.2 ст. 44 ПКУ передбачено, що для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток
використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до
оподаткування.
Показники Декларації у рядках 01, 02 зазначаються згідно з даними бухгалтерського обліку з урахуванням результатів
документальної перевірки, які вплинули на показники фінансової звітності, складеної відповідно до ПБО або МСФЗ, а
показник рядка 02 Декларації враховується при визначенні об'єкта оподаткування у рядку 04 Декларації та, відповідно,
впливає на обчислення податку на прибуток за поточний звітний (податковий) період.
У рядку 19 Декларації відображається податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного)
податкового періоду, та визначається як різниця показників: р. 17 - р. 18 Декларації.
З метою уникнення подвійного нарахування податку на прибуток за декларацією, в якій для визначення фінансового
результату до оподаткування було враховано результати документальної перевірки, доцільно у рядку 18 Декларації за
звітний (податковий) період поточного року врахувати суму донарахованого за результатами документальної перевірки
податкового зобов'язання з податку на прибуток у частині суми основного податку за звітний (податковий) період
поточного року (без урахування штрафних (фінансових) санкцій), збільшивши на цю суму показник, який був
відображений у рядку 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного звітного року.
При цьому разом з Декларацією подається доповнення до неї, передбачене п. 46.4 ст. 46 розділу II ПКУ, складене за
довільною формою, з поясненнями складових для розрахунку відповідних показників декларації та зазначенням суми
донарахованого за результатами документальної перевірки податку на прибуток (основної суми податку) за звітний
(податковий) період поточного року, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в Декларації. Платник
податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.
Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний
характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
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НДС
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 лютого 2018 р. N 117
Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в
Єдиному реєстрі податкових накладних
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 року N 936,
від 24 квітня 2019 року N 391
ПОРЯДОК
зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному
реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
моніторинг - сукупність заходів та методів роботи контролюючих органів, що виявляє за результатами проведення
аналізу наявної інформації в інформаційних ресурсах ДФС та/або за результатами проведення обробки та аналізу
податкової інформації об'єктивні ознаки наявності ризиків порушення норм податкового законодавства;
критерій оцінки ризиків, достатній для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, визначений показник моніторингу, що характеризує ризик;
ризик порушення норм податкового законодавства - ймовірність складання та надання податкової накладної /
розрахунку коригування для реєстрації в Реєстрі з порушенням норм підпункту "а"/"б" пункту 185.1 статті 185, підпункту
"а"/"б" пункту 187.1 статті 187, абзацу першого пунктів 201.1, 201.7, 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі Кодекс) за наявності об'єктивних ознак неможливості здійснення операції з постачання товарів/послуг, дані про яку
зазначено у такій податковій накладній / розрахунку коригування та/або ймовірності уникнення платником податку на
додану вартість (далі - платник податку) виконання свого податкового обов'язку.
Автоматизований моніторинг відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям оцінки
ступеня ризиків
3. Податкові накладні / розрахунки коригування (крім розрахунків коригування, складених у разі зменшення суми
компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику), що подаються на реєстрацію в Реєстрі до проведення моніторингу,
за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються відповідно до таких ознак:
1) податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою
від оподаткування;
2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування (крім
розрахунків коригування, поданих на реєстрацію у місяці, іншому ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих у
Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної / розрахунку коригування,
становить менше 500 тис. гривень за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений в них у поточному місяці за
операціями з одним отримувачем - платником податку, не перевищує 50 тис. гривень, сума податку на додану вартість
(крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України), сплачена у
попередньому місяці, становить більше 20 тис. гривень, та керівник - посадова особа такого платника податку є особою,
яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку;
3) одночасно виконуються такі умови:
загальна сума податку на додану вартість (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення
товарів на митну територію України), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому
складено податкову накладну / розрахунок коригування, платником податку та його відокремленими підрозділами,
якими подано податкову накладну / розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 400 тис.
гривень;
одночасно значення показників D та P, розрахованих у цьому підпункті, мають такі розміри: D > 0,05, P < P м х 1,4,
де:
D - розрахункова величина, яка дорівнює S/T;
S - загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову
накладну / розрахунок коригування, сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та
податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України)
платником податку та його відокремленими підрозділами;
T - загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7
відсотків, зазначеними платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі за
останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну / розрахунок коригування;
P - сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних / розрахунках коригування,
зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової
накладної / розрахунку коригування;
P м - найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена у податкових накладних / розрахунках коригування,
зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено
податкову накладну / розрахунок коригування.
Значення показника D за останні 12 календарних місяців обраховується ДФС станом на перше число календарного
місяця та кожного 10 числа стає доступним платнику податку в електронному кабінеті.
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4. У разі коли за результатами перевірки податкової накладної / розрахунку коригування визначено, що податкова
накладна / розрахунок коригування відповідають одній з ознак, визначених у пункті 3 цього Порядку, такі податкова
накладна / розрахунок коригування не підлягають моніторингу та підлягають реєстрації в Реєстрі.
5. Податкова накладна / розрахунок коригування, які підлягають моніторингу, перевіряються на відповідність
критеріям ризиковості платника податку, критеріям ризиковості здійснення операцій та показникам позитивної податкової
історії платника податку.
6. У разі коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну / розрахунок
коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку
коригування зупиняється.
7. У разі коли за результатами моніторингу податкова накладна / розрахунок коригування відповідають критеріям
ризиковості здійснення операції, крім податкової накладної / розрахунку коригування, складених платником податку, який
має позитивну податкову історію платника податку, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування
зупиняється.
8. ДФС формує і веде у відкритому доступі окремий Реєстр податкових накладних / розрахунків коригування,
реєстрація яких зупинена, за формою згідно з додатком 1 та щодня оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.
9. Протягом місяця з дня набрання чинності цим Порядком окремий Реєстр податкових накладних / розрахунків
коригування, реєстрація яких зупинена, функціонує в тестовому режимі.
10. Критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими
визначається позитивна податкова історія платника податку, визначає ДФС та надсилає на погодження Мінфіну в
електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади.
Мінфін у дводенний строк погоджує або надсилає ДФС на доопрацювання визначені у цьому пункті критерії та перелік
показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.
Про визначені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за
якими визначається позитивна податкова історія платника податку, ДФС інформує Комітет Верховної Ради України з
питань податкової та митної політики.
ДФС оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті погоджені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.
11. ДФС розраховує показники для визначення позитивної податкової історії платника податку щомісяця до 10 числа
місяця, що настає за звітним. Розраховані показники стають доступними для платника податку в електронному кабінеті.
Зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, реєстрація таких податкової накладної /
розрахунку коригування в Реєстрі
12. У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган
протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику
податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування. Така квитанція є
підтвердженням зупинення такої реєстрації.
13. У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування зазначаються:
1) номер та дата складання податкової накладної / розрахунку коригування;
2) порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з УКТЗЕД / послуги згідно з
Державним класифікатором продукції та послуг, зазначені у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрація
яких зупинена;
3) критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их)
зупинено реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним
критерієм, якому відповідає платник податку;
4) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття
контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.
14. Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку
коригування в Реєстрі, включає в себе:
договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують
продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження,
розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти
приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки,
накладні;
розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати
відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.
15. Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 14 цього Порядку, платник податку має право подати
до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання,
відображеного у податковій накладній / розрахунку коригування.
Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох податкових накладних /
розрахунків коригування, якщо такі податкові накладні / розрахунки коригування складені на одного отримувача платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких податкових накладних / розрахунках коригування
відображені однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з УКТЗЕД або кодами послуг згідно з Державним
класифікатором продукції та послуг).
16. Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 14 цього Порядку, платник податку подає до ДФС в
електронній формі засобами електронного зв'язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України "Про
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електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними
документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.
17. ДФС розміщує та постійно оновлює на своєму офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного зв'язку
ДФС, якими можуть подаватися письмові пояснення та копії документів.
18. Письмові пояснення та копії документів, подані платником податку до контролюючого органу відповідно до пункту
15 цього Порядку, розглядаються комісіями контролюючих органів.
19. Комісії контролюючих органів складаються з комісій регіонального рівня (комісії головних управлінь ДФС в
областях, м. Києві та Офісу великих платників ДФС) та комісії центрального рівня (ДФС).
20. Зазначені комісії приймають рішення про:
реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі;
відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.
21. Підставами для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної
/ розрахунку коригування є:
ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій
накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено;
ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту 4 пункту 13 цього Порядку;
надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства.
22. Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі за
формою згідно з додатком 2 підлягає реєстрації в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування,
реєстрація яких зупинена. Відповідне рішення набирає чинності після реєстрації його в такому Реєстрі.
23. Комісією регіонального рівня протягом п'яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій
документів, поданих відповідно до пункту 15 цього Порядку:
щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових накладних / розрахунках коригування,
зареєстрованих в поточному місяці у Реєстрі, з урахуванням поданої податкової накладної / розрахунку коригування на
реєстрацію в Реєстрі, менше 30 млн. гривень та які на дату зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку
коригування в Реєстрі не відповідали критеріям ризиковості платника податку, приймається рішення про реєстрацію
або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, яке реєструється в окремому Реєстрі податкових
накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, та надсилається платнику податку у порядку,
встановленому статтею 42 Кодексу;
щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових накладних / розрахунках коригування,
зареєстрованих в поточному місяці у Реєстрі, з урахуванням поданої податкової накладної / розрахунку коригування на
реєстрацію в Реєстрі, більше 30 млн. гривень включно та/або які на дату зупинення реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування в Реєстрі відповідали критеріям ризиковості платника податку, приймається рішення про
реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, яке попередньо реєструється в
окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, та надсилається до комісії
центрального рівня.
24. Комісія центрального рівня протягом семи робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій
документів відповідно до пункту 15 цього Порядку, але не раніше отриманого рішення про реєстрацію або відмову в
реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі комісії регіонального рівня, може прийняти інше
рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі. Прийняте
комісією центрального рівня рішення реєструється в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування,
реєстрація яких зупинена, та надсилається платнику податку у порядку, встановленому статтею 42 Кодексу, а рішення
Комісії регіонального рівня скасовується.
25. Пункт 25 виключено
26. Якщо комісією центрального рівня у визначений пунктом 24 цього Порядку строк не прийнято інше рішення про
реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, рішення комісії
регіонального рівня набирає чинності з дня, наступного після закінчення строку, визначеного пунктом 24 цього Порядку,
та надсилається платнику податку у порядку, встановленому статтею 42 Кодексу.
27. Рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в
Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.
Рішення комісії центрального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в
Реєстрі може бути оскаржено у судовому порядку.
28. Податкова накладна / розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється у день настання однієї з
таких подій:
прийнято та набрало чинності рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі;
набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі;
протягом п'яти робочих днів не прийнято та/або не зареєстровано в окремому Реєстрі податкових накладних /
розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в
реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі щодо платників податку, у яких обсяг постачання,
зазначений в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з
урахуванням поданих податкової накладної / розрахунку коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить менше 30 млн.
гривень та які на дату зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі не відповідали
критеріям ризиковості платника податку;
протягом семи робочих днів не прийнято та/або не зареєстровано в окремому Реєстрі податкових накладних /
розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в
реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі щодо платників податку, у яких обсяг постачання,
зазначений в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з
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урахуванням поданих податкової накладної / розрахунку коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 30 млн.
гривень включно та/або які на дату зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі
відповідали критеріям ризиковості платника податку.
Таблиця даних платника податку на додану вартість
29. Платник податку має право подати до ДФС таблицю даних платника податку за встановленою формою згідно з
додатком 3.
30. У таблиці даних платника податку зазначаються:
види економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);
коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником
податку;
коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що постачаються (виготовляються)
та/або придбаваються платником податку.
31. Таблиця даних платника податку подається із поясненням, в якому зазначається діяльність, із можливим
посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.
32. Таблиця даних платника податку із поясненнями розглядається комісіями регіонального рівня протягом п'яти
робочих днів після дня її отримання.
33. Комісії регіонального рівня приймають рішення про врахування або неврахування таблиці даних платника податку,
яке протягом операційного дня стає доступним платнику податку в електронному кабінеті, за формою згідно з додатком
4.
34. У рішенні про неврахування таблиці даних платника податку в обов'язковому порядку зазначається причина такого
неврахування.
35. Таблиця даних платника податку враховується ДФС в автоматичному режимі, якщо така таблиця подається:
платниками податку - сільськогосподарськими товаровиробниками, що внесені до Реєстру отримувачів бюджетної
дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та/або
сільськогосподарськими товаровиробниками, які на 31 грудня 2016 р. застосовували спеціальний режим оподаткування
відповідно до статті 209 Кодексу (в редакції, що діяла на 31 грудня 2016 р.) та в яких перебувають у власності (право
власності / користування) та/або на умовах оренди земельні ділянки, загальна площа яких становить понад 200 гектарів
включно станом на 1 січня та які відображені в податковій звітності до 20 лютого поточного року (до 20 лютого поточного
року враховується наявність таких ділянок за звітний період попереднього року), та у ній зазначаються коди згідно з
УКТЗЕД постачання (виготовлення) таких груп товарів: живі тварини (код згідно з УКТЗЕД 01); риба і ракоподібні,
молюски та інші водяні безхребетні (код згідно з УКТЗЕД 03); молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед;
їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені (код згідно з УКТЗЕД 04); овочі та деякі їстівні
коренеплоди і бульби (код згідно з УКТЗЕД 07); їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь (код згідно з
УКТЗЕД 08); зернові культури (код згідно з УКТЗЕД 10); насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна;
технічні або лікарські рослини; солома і фураж (код згідно з УКТЗЕД 12);
платниками податку, у яких значення показників D і P, розрахованих у порядку, встановленому пунктом 3 цього
Порядку, мають такі розміри: D > 0,02, P < P м х 1,4 та обсяг постачання товарів/послуг у податкових накладних та/або
розрахунках коригування, складених за останні 12 календарних місяців в Реєстрі, зазначених в таблиці даних платника
податку, становить більше 25 відсотків загального обсягу операцій з постачання за останні 12 календарних місяців.
36. У разі коли до контролюючого органу надійшла податкова інформація, що свідчить про надання платником
недостовірної інформації, в таблиці даних платника податку, яка була врахована, в тому числі в автоматичному режимі,
комісії контролюючих органів мають право прийняти рішення про неврахування таблиці даних платника податку за
формою згідно з додатком 5, яке надсилається платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.
37. Якщо таблиця даних платника податку була врахована відповідно до пункту 35 цього Порядку, після прийняття
комісією регіонального рівня рішення про неврахування цієї таблиці даних платника податку така таблиця даних платника
податку в подальшому підлягає розгляду відповідно до пункту 32 цього Порядку.
38. Якщо таблиця даних платника податку врахована ДФС з 1 липня 2017 р., в подальшому реєстрація податкової
накладної / розрахунку коригування в Реєстрі з операцій, зазначених у таблиці даних платника податку, не підлягає
зупиненню.
39. Таблиця даних платника податку подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв'язку,
визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та
електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в
установленому порядку.
40. ДФС постійно розміщує на своєму офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного зв'язку ДФС, якими
може подаватися таблиця даних платника податку.

Додаток 3
до Порядку

ТАБЛИЦЯ
даних платника податку на додану вартість
Тип особи:
юридична особа
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фізична особа - підприємець
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Індивідуальний податковий номер
Податковий номер або серія (за наявності)
та номер паспорта*
Сільськогосподарський товаровиробник, який на 31
Сільськогосподарський товаровиробник,
грудня 2016 р. застосовував спеціальний режим оподаткування внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації
відповідно до статті 209 Податкового кодексу України
_________________________________________________________________________
(Найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)
Порядковий
номер

Код згідно з КВЕД
ДК 009:2010

Код згідно з УКТЗЕД / ДК 016-2010
(придбання (отримання)
товарів/послуг)

Код згідно з УКТЗЕД / ДК 0162010
(постачання (виготовлення)
товарів/послуг)

Наведена інформація є повною і достовірною.
Особа, що здійснює підпис:
для юридичної особи**

керівник

уповноважена особа

для фізичної особи - підприємця**

підприємець

представник

(реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за
наявності) та номер паспорта*)
______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________
(підпис)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.
** Обирається лише один з варіантів.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 07.08.2019 р. N 1962/99-99-29-01-01
Критерії ризиковості платника податку
1. Платник податків відповідає критеріям ризиковості, якщо:
1.1. платника податку зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи згідно
з інформацією, наявною в органах Державної фіскальної служби України (далі - ДФС);
1.2. платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з
подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам згідно
з інформацією, наявною в органах ДФС;
1.3. платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали
наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження згідно з інформацією, наданою
такими фізичними особами;
1.4. платника податку зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та
згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією наданою такими засновниками
та/або керівниками;
1.5. набрав законної сили обвинувальний вирок суду та не погашено або не знято судимість стосовно посадової особи
(посадових осіб) платника податку за статтею 205 Кримінального кодексу України згідно з інформацією, наявною в
органах Державної фіскальної служби";
1.6. комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС можуть розглядати
питання щодо встановлення ризиковості платника податків, а саме:
керівник платника податку та/або головний бухгалтер, та/або особа, що має право підпису, згідно з даними Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстровані
(перереєстровані) за адресою, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і
тимчасово окупованій території, в розумінні Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим
на тимчасово окупованій території України";
платник податку - юридична особа, який не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах
Державної казначейської служби України (крім бюджетних установ);
платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб'єкта
господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років;
платником податку не подано контролюючому органу податкову звітність з податку на додану вартість за два останні
ЧП «Профи Консалт»
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звітні періоди всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та абзацу першого пункту 49.2 і пункту 49.18 статті
49 Податкового кодексу України;
платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітний період всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України (далі - Кодекс);
в органах ДФС наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі поточної діяльності при реалізації покладених
на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в
поданій на реєстрацію податковій накладній / розрахунку коригування.
Головні управління ДФС в областях, м. Києві та Офіс великих платників податків ДФС постійно обраховують та
проводять моніторинг показників, визначених у пунктах 1.1 - 1.6 цих Критеріїв.
Відповідність платника податку Критеріям ризиковості платників податку може бути встановлено у разі виконання
хоча б одного з критеріїв, визначених у пунктах 1.1 - 1.5 цих Критеріїв.
Якщо виявлено, що платник податків має ознаки ризиковості згідно з пунктом 1.6 цих Критеріїв, то такий платник
податків виноситься на розгляд Комісії в той самий день і вноситься до переліку ризикових платників у день проведення
засідання Комісії, на якому прийнято відповідне рішення.
Якщо платник податків, якого внесено до переліку ризикових суб'єктів господарювання, перестав відповідати
критеріям ризиковості, що визначені у пунктах 1.1 - 1.5 цих Критеріїв, такого платника податків виключають з переліку
ризикових суб'єктів господарювання в день отримання/виявлення такої інформації.
У разі якщо платник податків, внесений до переліку ризикових суб'єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пункті 1.6 цих Критеріїв, платника виключають з переліку ризикових суб'єктів господдарювання за рішенням комісій головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.
Інформація про внесення/виключення платника податку до/з переліку ризикових платників податків, відповідно до
пунктів 1.1 - 1.6 цих Критеріїв, стає доступною платнику в Електронному кабінеті.
Критерії ризиковості здійснення операцій
2. Операція, відображена у податковій накладній / розрахунку коригування, відповідає критеріям ризиковості
здійснення операцій, якщо:
2.1. обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування до податкової
накладної на збільшення суми податкових зобов'язань, яку(ий) подано на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових
накладних (далі - Реєстр), дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на
митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від
оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого
товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в
Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 рази, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у
податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому
залишку (більше 75 відсотків загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД та послуг з кодами згідно з
ДКПП, перелік яких визначено ДФС відповідно до додатка, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в
податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на
постійній основі постачається (виготовляється).
2.2. відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право платника
податку на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними
підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, стосовно товарів, які зазначені платником
податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі на дату складання такої податкової накладної /
розрахунку коригування;
2.3. відсутність на дату складання податкової накладної / розрахунку коригування відомостей (актуального запису) у
Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального щодо суб'єкта господарювання, який реєструє податкову
накладну на товар (пальне) із кодами УКТ ЗЕД згідно з пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу;
2.4. Розрахунок коригування складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку на додану вартість, якщо передбачається зміна номенклатури товару/послуги (для кодів товарів
згідно з УКТ ЗЕД - зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до ДКПП - перших двох цифр кодів),
за умови відсутності такого товару/послуги, зазначеного/зазначеної в розрахунку коригування, який поданий на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).
2.5. сума компенсації вартості товару/послуги, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових
зобов'язань, який подано отримувачем такого товару/послуги на реєстрацію в Реєстрі, перевищує величину залишку, що
визначається як різниця обсягу придбання на митній території України з 01 січня 2017 року, зазначеного постачальником в
зареєстрованих у Реєстрі податкових накладних / розрахунках коригування, складених на отримувача такого
товару/послуги та обсягу постачання з 01 січня 2017 року, зазначеного отримувачем в зареєстрованих у Реєстрі податкових
накладних/розрахунках коригування на постачання даного товару/послуги.
2.6. розрахунок коригування на зменшення податкових зобов'язань до податкової накладної, виписаної та
зареєстрованої постачальником товарів/послуг на неплатника податку на додану вартість, складений та поданий на
реєстрацію в Реєстрі у термін, що перевищує 14 календарних днів з дня складання податкової накладної, зареєстрованої в
Реєстрі без порушень граничних строків реєстрації, встановлених Кодексом.
Перелік
кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, кодів продукції та послуг згідно з ДКПП, які застосовуються для визначення
відповідності податкових накладних / розрахунків коригування, які подано на реєстрацію до Єдиного реєстру
податкових накладних критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні моніторингу
N з/п Код
Назва
1
0103 Свині, живі
2
0105 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі
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3
4
5
6

0201
0202
0203
0206

7
8

0207
0210

9
10
11
12
13

0302
0303
0304
0407
0603

14
15
16
17
18

0702
0709
0803
0805
0901

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0903
1001
1002
1003
1005
1008
1101
1201
1206
1506
1511
1512

31

1517

32

1601

33
34
35
36
37
38

1602
1604
1701
1704
1806
1901

39

1905

40

2005

41

2101

42

2103

43
44

2106
2201

45

2202

46
47
48

2203
2204
2208

49

2306

50
51

2402
2523

М'ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене
М'ясо великої рогатої худоби, морожене
Свинина, свіжа, охолоджена або морожена
Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі,
охолоджені або морожені
М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені
М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м'яса або м'ясних
субпродуктів
Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304
Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304
Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене
Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені
Зрізані квітки та пуп'янки, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені,
пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом
Помідори, свіжі або охолоджені
Інші овочі, свіжі або охолоджені
Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені
Цитрусові, свіжі або сушені
Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники
кави з вмістом кави в будь-якій пропорції
Мате або парагвайський чай
Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)
Жито
Ячмінь
Кукурудза
Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури
Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)
Соєві боби, подрібнені або неподрібнені
Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене
Інші тваринні жири і масла та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу
Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу
Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного
складу
Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім
харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516
Ковбаси та аналогічні вироби з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на
основі цих виробів
Інші готові чи консервовані продукти з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові
Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб
Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані
Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао
Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао
Екстракти солодові; готові харчові продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстракту, без
вмісту какао або з вмістом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці
не зазначені; готові харчові продукти із сировини товарних позицій 0401 - 0404, без вмісту або з вмістом какао
менш як 5 мас. % у перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені
Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні пластини, порожні
капсули, придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та
аналогічні продукти
Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів
товарної позиції 2006
Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю і готові продукти на їх основі або на
основі кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти,
есенції та їх концентрати
Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та
готова гірчиця
Харчові продукти, в іншому місці не зазначені
Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або
ароматизувальних речовин; лід та сніг
Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних
речовин, інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009
Пиво із солоду (солодове)
Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009
Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої,
одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт
Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій, за винятком
відходів товарної позиції 2304 або 2305, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані
Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками
Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні
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цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів
2614 Руди та концентрати титанові
2709 Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів)
2710 Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не
зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів),
причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти
2711 Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані
2814 Аміак, безводний або у водному розчині
2901 Вуглеводні ациклічні
3101 Добрива тваринного або рослинного походження, у суміші або ні, піддані хімічній обробці або ні; добрива,
одержані у результаті змішування або хімічної обробки речовин тваринного або рослинного походження
3102 Добрива мінеральні або хімічні, азотні
3214 Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для
малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі
тощо
3401 Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застосовуються як мило, у формі брусків,
брикетів або фігурних формованих виробів з вмістом або без вмісту мила; поверхнево-активні органічні речовини
та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не
містять мило; папір, вата, повсть, фетр та неткані матеріали, просочені або покриті (частково або повністю)
милом чи детергентом
3406 Свічки будь-які (парафінові, стеаринові, сальні, воскові, прості та фігурні) та аналогічні вироби
3814 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для
видалення фарб або лаків
3824 Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна
продукція та препарати хімічної або суміжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що
складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені
3924 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні вироби з пластмас
4011 Шини та покришки пневматичні гумові нові
4202 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці,
футляри та чохли для окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, для музичних інструментів, зброї, кобури та
аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси для харчових продуктів та напоїв, сумочки для косметики,
рюкзаки, сумочки дамські, сумки господарські, портмоне, гаманці, футляр для географічних карт, портсигари,
кисети, сумки для робочих інструментів, сумки спортивні, футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для
ювелірних виробів, футляри для різальних предметів та аналогічні речі, виготовлені з натуральної або
композиційної шкіри, пластмасових листів або текстильних матеріалів, вулканізованих волокон або картону, або
з повним покриттям усієї поверхні або переважно покриті такими матеріалами чи папером.
4203 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з натуральної або композиційної шкіри
4301 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві
хутрових виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103
4302 Хутрові шкурки дублені або вичинені (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки хутрових
шкурок), нез'єднані або з'єднані (без додавання інших матеріалів), крім включених до товарної позиції 4303
4418 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев'яні панелі, зібрані панелі для підлоги,
ґонт і дранку для покрівель
5407 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404
5516 Тканини із штучних штапельних волокон
5804 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного
в'язання; мереживо у куску, стрічках або окремими орнаментами, крім полотен товарних позицій 6002 - 6006
6109 Футболки, майки та інша натільна білизна, трикотажні
6113 Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 5903, 5906 або 5907
6114 Інший одяг трикотажний
6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і підслідники та інші панчішно-шкарпеткові вироби, включаючи
компресійні панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та
взуття без підошов, трикотажні
6116 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні
6309 Одяг та інші вироби, що використовувалися
6402 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси
6404 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної або композиційної шкіри та з верхом з текстильних матеріалів
6702 Штучні квіти, листя, плоди та їх частини; вироби із штучних квітів, листя або плодів
6810 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи неармовані
6904 Цегла будівельна, блоки для підлоги, плитки несучі або облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки
6911 Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські і туалетні вироби, з фарфору
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини)
7210 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим
покриттям
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті
шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів
7403 Мідь рафінована та мідні сплави необроблені
8205 Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), що в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата,
затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горна переносні; шліфувальні
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круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом
8403 Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402
8415 Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для
змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо
8458 Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні
8467 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном
8517 Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку;
інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для
комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку),
крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528
8701 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709)
8704 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів
8712 Велосипеди двоколісні та інші велосипеди (включаючи велосипеди триколісні для перевезення вантажів), без
двигуна
9404 Основи матрацні; постільні речі та подібні вироби (наприклад, матраци, стьобані ковдри пухові та пір'яні, диванні
подушки, пуфи і подушки), з пружинами або заповнені будь-якими матеріалами чи вироблені з пористої гуми або
полімерних матеріалів, з покриття
9503 Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски;
ляльки; інші іграшки; моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та аналогічні моделі для розваг, діючі чи
недіючі; головоломки різні
9506 Інвентар та обладнання для занять фізкультурою, гімнастикою, легкою атлетикою, іншими видами спорту
(включаючи настільний теніс) або для гри на свіжому повітрі, в іншому місці не зазначені; плавальні басейни та
басейни для дітей
9507 Вудки риболовні, гачки та інші снасті для риболовлі з використанням волосіні; сачки для риби, сачки для
метеликів та подібні сачки; принади у вигляді муляжів птахів (крім включених до товарної позиції 9208 або 9705)
та аналогічні вироби для полювання або стрільби
9619 Гігієнічні прокладки (підкладки) і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні вироби, з будь-якого
матеріалу
20.12 Барвники та пігменти
20.15 Добрива та азотовмісні сполуки

____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 07.08.2019 р. N 1963/99-99-29-01-01
Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку
Платник податків має позитивну податкову історію у разі відповідності одному з таких критеріїв:
обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у
Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр) у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі
податкової накладної/розрахунку коригування не перевищує 150 тисяч гривень на одного покупця - платника податку;
обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, які не підлягають
наданню отримувачу (покупцю), зареєстрованих у Реєстрі за останні 6 місяців, становить більше 50 відсотків загального
обсягу постачання товарів/послуг, зазначеного платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування,
зареєстрованих у Реєстрі;
товари/послуги, що постачаються (виготовляються) платником податку, а саме придбання і постачання одного товару
чи послуги, зазначеного у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, складають більше 50
відсотків від загальної суми постачання товарів/послуг, зазначеної платником податку в податкових
накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі за останні 6 місяців;
платник податку здійснює на постійній основі, протягом будь-яких чотирьох звітних місяців з останніх шести,
реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі на постачання товарів/послуг з одним і тим самим
кодом товару/послуги згідно з УКТЗЕД/ДКПП, по яких обсяг постачання становить 20 відсотків від загального такого
обсягу постачання;
залишкова вартість основних засобів для платників податку на прибуток на кінець звітного (податкового) періоду (звітний період обирається відповідно до пункту 137.4 та пункту 137.5 статті 137 Податкового кодексу України для певної групи платників) складає більше 1 млн. грн. та відображена у звітності, по якій граничні строки подання передують календарному дню розрахунку цього показника за умови, що з початку попереднього року керівник та засновник не змінювались;
наявність власних (право власності/користування), орендованих земельних ділянок становить понад 200 га включно або
наявність орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності площею не менше 0,5 га (станом на 01
січня поточного року), що задекларовані до 20 лютого поточного року;
сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на одного працюючого перевищує суму
ЄСВ з мінімальної заробітної плати в 1,5 раз за останні 12 місяців за умови, що з початку попереднього року керівник
та/або засновник не змінювались;
загальна сума сплачених у попередньому звітному році сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію
України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/розрахунок
коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 5 мільйонів гривень.
____________
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 19.02.2019 р. N 614/ІПК/26-15-12-01-18
Про податок на додану вартість
Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо застосування норм податкового законодавства та, керуючись
статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодексу) в межах своїх повноважень повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1
Кодексу).
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу 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 Кодексу).
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права
на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких
об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або
провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
Відповідно до пункту 198.6 статті 198 Кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого
(нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових
накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не
підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу.
Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 Кодексу 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 Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений Кодексом
термін. При цьому податкова накладка, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з
постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою дія нарахування сум податку, що відносяться до
податкового кредиту.
Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають
ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових
зобов'язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних в електронному вигляді.
Форму та порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015
N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 року за N 137/28267, з урахуванням змін, внесених
наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 N 763, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.10.2018 за
N 1157/32609 (далі - Порядок N 1307).
Згідно з пунктом 4 Порядку N 1307 податкова накладна заповнюється державною мовою.
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу у податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов'язкові
реквізити, зокрема:
повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг (підпункт "в" пункту
201.1 статті 201 Кодексу);
податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним
підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у
податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії
(структурного підрозділу) (підпункт "г" пункту 201.1 статті 201 Кодексу);
повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг (підпункт "д"
пункту 201.1 статті 201 Кодексу);
опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг (підпункт "е" пункту 201.1 статті 201 Кодексу);
постачання без урахування податку (підпункт "є" пункту 201.1 статті 201 Кодексу).
Враховуючи зазначене, у разі, якщо обов'язковий реквізит податкової накладної, який стосується повної або
скороченої назви продавця/покупця, відповідає назві, зазначеній в статутних документах таких осіб, або
обов'язковий реквізит податкової накладної, який стосується податкового номера продавця/покупця, відповідає
номерам, зазначеним в Реєстрі платників податку на додану вартість, з додатковим зазначенням числових номерів
філії, то податкова накладна виправленню не підлягає.
У разі, якщо обов'язковий реквізит, який стосується опису (номенклатури) товарів/послуг, зазначений на
іноземній мові по причині неможливого перекладу з іноземної мови торгової марки або найменування товару на
державну мову та з метою збереження ідентифікації такого товару та це не заважає ідентифікувати здійснену
операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, то така
податкова накладна виправленню не підлягає.
Стосовно обов'язкового реквізиту, зазначеного підпунктом "є" пункту 201.1 статті 201 Кодексу, повідомляємо
наступне.
Відповідно до пункту 16 Порядку N 1307 у графі 6 податкової накладної зазначається кількість (об'єм, обсяг)
постачання товарів/послуг, у графі 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ, у графі 10 - обсяг
постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ (значення графи 10 обраховується шляхом множення значення
графи 6 на значення графи 7), у графі 11 - сума ПДВ, яка зазначається у гривнях з копійками із зазначенням після коми до
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6 знаків включно.
Пунктами 4 та 16 Порядку N 1307 передбачено, що усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники,
заповнюються в гривнях з копійками (крім показника графи 7, у разі, якщо для нього інше передбачено чинним
законодавством). При цьому у кількісному показнику податкової накладної необхідною кількістю знаків після коми
вважається така кількість, якої достатньо для правильного розрахунку вартісного показника у графі 10 податкової
накладної.
Отже, зареєстрована в ЄРПН податкова накладна, в якій вказано ціну постачання одиниці товару/послуги, яка
містить після коми більше ніж два знаки, за умови відповідності іншим вимогам, що визначені Кодексом,
виправленню не підлягає.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 13.02.2019 р. N 525/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо можливості складання податкових накладних з трьома
і більше знаками після коми та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Правові засади оподаткування ПДВ встановлені розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ база оподаткування 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).
Отже, база оподаткування ПДВ тієї чи іншої операції з постачання товарів/послуг визначається у порядку,
передбаченому статтею 188 розділу V ПКУ, та обраховується шляхом множення кількості (об'єму, обсягу) поставлених
товарів/послуг на їх ціну (без ПДВ).
Підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V Кодексу встановлено, що податок на додану вартість становить
20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.
Згідно з пунктом 201.1 статті 201 розділу V ПКУ 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.
Підпунктом 201.1 статті 201 ПКУ розділу V визначено обов'язкові реквізити податкової накладної, до яких, зокрема,
належить опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг, ціна постачання без урахування податку, ставка
податку та відповідна сума податку в цифровому значенні та загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням
податку.
Форма та порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015
N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307).
Згідно з пунктом 16 Порядку N 1307 у графі 6 податкової накладної зазначається кількість (об'єм, обсяг) постачання
товарів/послуг, у графі 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ, у графі 10 - обсяг постачання
(база оподаткування) без урахування ПДВ (значення графи 10 обраховується шляхом множення значення графи 6 на
значення графи 7), а в графі 11 - сума ПДВ (значення графи 11 обчислюється шляхом множення значення графи 10 на
відповідне значення ставки податку).
Відповідно до пункту 4 Порядку усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в
гривнях з копійками, крім випадків, визначених Порядком N 1307.
Водночас підпунктом 5 пункту 16 Порядку N 1307 передбачено, що графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо
інше не передбачено чинним законодавством.
Підпунктом 9 пункту 16 Порядку N 1307 визначено, що до графи 11 вноситься сума ПДВ. 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.
Таким чином, вартісні показники податкової накладної повинні містити не більше двох знаків після коми (крім
окремих випадків щодо показників граф 7 та 11).
При цьому Порядком N 1307 не визначено обмеження щодо кількості знаків, яку можуть містити після коми кількісні
показники, що зазначаються у графі 6 податкової накладної, а також правила округлення як вартісних, так і кількісних
показників, отриманих внаслідок розрахунку.
Для визначення розрахованих вартісних показників та кількісних показників податкової накладної застосовується
правило математичного округлення, яке полягає у збільшенні відповідного знака на "1" (одиницю), якщо наступний за ним
знак, який скорочується, дорівнює або перевищує "5" (п'ять).
Необхідною кількістю знаків після коми у кількісному показнику вважається така кількість, якої достатньо для правильного розрахунку вартісного показника у графі 10 податкової накладної та рядків I - IX розділу А податкової накладної.
Розрахунок вартісного показника, у якому внаслідок добутку показників граф 6 та 7 податкової накладної отримується
число, у якому кількість знаків після коми перевищує два, вважається правильним, якщо з метою скорочення такої
кількості знаків до другого знака після коми округлення не призводить до збільшення такого знака на "1" (одиницю).
Отже, зазначення платником податку при заповненні графи 7 податкової накладної ціни постачання одиниці
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товару/послуги з більше ніж двома знаками після коми не є порушенням Порядку заповнення податкової накладної
або причиною зупинення чи відмови її реєстрації в ЄРПН.
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.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 20.02.2019 р. N 640/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання та реєстрації в Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі - ЄРПН) розрахунків коригування до податкових накладних, складених згідно з пунктом 199.1
статті 199 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), якщо у графі 4 "Одиниця виміру товару/послуги / умовне позначення (українське)" таких податкових накладних було зазначено "послуга", і, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
Форма та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015
N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (зі змінами та доповненнями) (далі Порядок N 1307).
Реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН здійснюється відповідно
до вимог ПКУ та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29.12.2010 за N 1246 (далі - Порядок N 1246).
Податкова накладна та/або розрахунок коригування приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог, встановлених
ПКУ, Порядком N 1307 та Порядком N 1246, а також з урахуванням Законів України "Про електронний цифровий підпис",
"Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з
контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.
Відповідно до пункту 12 Порядку N 1246 після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до
ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки, передбачені цим пунктом. За
результатами таких перевірок формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової
накладної / розрахунку коригування.
Квитанція в електронній формі надсилається платнику податку протягом операційного дня та є підтвердженням
прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування.
Відповідно до пункту 3 Порядку N 1307 усі податкові накладні і розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та за формою, чинною на день такої реєстрації.
Порядок заповнення податкових накладних, складених відповідно до статті 199 ПКУ, визначено пунктом 11 Порядку N
1307.
Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для
податкових накладних.
Згідно з підпунктом 3 пункту 16 Порядку N 1307 у разі складання зведених податкових накладних, особливості
заповнення яких викладені у пункті 11 Порядку N 1307 (зокрема податкових накладних, складених відповідно до
пункту 199.1 статті 199 ПКУ), у графі 4 "Одиниця виміру товару/послуги / умовне позначення (українське)"
вказується "грн".
Зважаючи на те, що у податкових накладних, про які йдеться у зверненні, у графі "Одиниця виміру
товару/послуги / умовне позначення (українське)" зазначено "послуга", такі податкові накладні було складено з
порушенням Порядку N 1307.
Водночас на сьогодні ДФС реалізовано можливість реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до таких податкових
накладних.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 08.02.2019 р. N 453/ІПК/28-10-27-01-11
Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув звернення щодо практичного застосування
ст. 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та п. 4.3 розд. IV Положення про реєстрацію платників податку на
додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 N 1130 (далі - Положення), та,
керуючись ст. 52 Кодексу, в межах своїх повноважень повідомляє.
Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється ст. ст. 180 - 183 розд. V Кодексу та регламентується
Положенням N 1130.
Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені ст. 183 розд. V Кодексу
для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податку.
Згідно п. 4.3 розд IV Положення N 1130 до дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити
податкової реєстрації.
Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов'язані з
реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення або пов'язані з перетворенням
юридичної особи у випадку, визначеному пп. 1 п. 3.15 розділу III Положення N 1130, а також у разі зміни прізвища, імені,
по батькові фізичної особи - підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ
зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім'я, по батькові).
Таким чином, від дня внесення даних щодо нового найменування юридичної особи у Єдиний державний реєстр і до
дня перереєстрації, здійсненої в порядку, запровадженому Положенням N 1130, у зв'язку із зміною найменування,
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такий платник ПДВ при складанні податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних
повинен зазначати одночасно як старе, так і нове найменування. З дати перереєстрації тільки нове.
Згідно даних Єдиного державного реєстру повна назва платника податків з 28.12.2018 - Акціонерне товариство "...".
Дата перереєстрації платника ПДВ - 02.01.2019.
Тобто в податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, складених у період з 28.12.2018 по
01.01.2019, слід зазначати одночасно назви підприємства: Публічне акціонерне товариство "..." та Акціонерне товариство
"...".
В податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, складених у період з 16.12.2018 по
27.12.2018, слід зазначати назву підприємства: Публічне акціонерне товариство "...".
Тобто по господарським операціям, які відбулися у період з 16.12.2018 по 27.12.2018, реєстрація податкових накладних
/ розрахунків коригування до податкових накладних здійснюється до 15.01.2019 (ст. 201 Кодексу), використовуючи у
податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних назву підприємства: Публічне акціонерне
товариство "...".
По господарським операціям, які відбулися у період з 28.12.2018 по 31.12.2018, реєстрація податкових накладних /
розрахунків коригування до податкових накладних здійснюється до 15.01.2019 (ст. 201 Кодексу), використовуючи у
податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних одночасно назви підприємства: Публічне
акціонерне товариство "..." та Акціонерне товариство "...".
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 05.03.2019 р. N 898/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних (далі - ЄРПН) розрахунків коригування до податкової накладної, з дати складання яких минуло більше 1095
календарних днів та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Статтями 257 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) та 120 ПКУ встановлено загальний термін позовної давності
тривалістю у три роки (1095 днів).
Відповідно до підпунктів "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті
186 ПКУ.
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 Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у
встановлений ПКУ термін (пункт 201.1 статті 201 ПКУ).
Відповідно до пункту 192.1 статті 192 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, складеного у порядку, встановленому для податкових
накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.
Розрахунок коригування до податкової накладної, з дати складання якої минуло 1095 календарних днів, не може бути
зареєстрований в ЄРПН у зв'язку із сплином терміну, встановленого статтями 257 ЦКУ та 102 ПКУ, та відповідно не дає
підстав для зменшення податкових зобов'язань постачальником, який склав таку податкову накладну, при зменшенні
компенсації вартості товарів/послуг.
При цьому покупець таких товарів/послуг у випадку зменшення компенсації вартості товарів/послуг зобов'язаний
визначити податкові зобов'язання з ПДВ на суму такого зменшення, використовуючи механізм, визначений пунктом 198.5
статті 198 ПКУ та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.
У разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг у випадку, якщо з дати складання податкової накладної
минуло 1095 календарних днів, постачальник зобов'язаний визначити податкові зобов'язання з ПДВ та скласти і
зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією. Така зареєстрована в ЄРПН податкова накладна є
підставою для включення сум ПДВ, зазначених у ній, до складу податкового кредиту покупця.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Составление расчета корректировки к налоговой накладной на «компенсирующие» налоговые обязательства
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 25.03.2019 р. N 1232/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунку коригування до
податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), та,
керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
Пунктом 198.5 статті 198 ПКУ встановлено обов'язок платника податку нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ та
скласти відповідну податкову накладну у разі, якщо придбані з ПДВ товари/послуги призначаються для використання або
починають використовуватися, зокрема, в операціях, які не є господарською діяльністю платника податку.
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З метою застосування пункту 198.5 статті 198 ПКУ податкові зобов'язання 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 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Особливості складання податкових накладних відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ визначено пунктами 8, 11 та
16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N
1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307).
Відповідно до підпункту 1 пункту 16 Порядку N 1307 у разі складання зведених податкових накладних відповідно до
пункту 198.5 статті 198 ПКУ, у графі 2 "Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця" платником податку зазначаються
дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому
товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198
ПКУ.
Згідно із пунктом 21 Порядку N 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку
виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості
товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування
кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для
податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком N 1307.
У разі складання розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової
накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, у розрахунку коригування зазначаються
виправлені дані.
У разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, яка не
заважає ідентифікувати здійснену операцію, постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки складає
розрахунок коригування до податкової накладної, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної
повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок.
У цьому разі таблична частина розділів А та Б розрахунку коригування не заповнюється (пункт 22 Порядку N 1307).
У разі коригування кількісних та/або вартісних показників табличної частини 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 розрахунок коригування заповнюється у такому порядку:
показники рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються із знаком "-" окремо в кожній графі;
додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками (за потреби), якому(им) присвоюється новий
черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній (пункт 23 Порядку N 1307).
Разом з тим, як вбачається із інформації, наданої у зверненні, платником податку було нараховано податкові
зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ не в повному обсязі та, відповідно, у графі 2 "Опис
(номенклатура) товарів/послуг продавця" податкової накладної не зазначено окремі податкові накладні (отримані),
за якими такі податкові зобов'язання мали бути визначені. У даному випадку з метою виправлення такої помилки
платнику податку необхідно:
скласти та зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, яка складена лише на
часткову суму податкових зобов'язань, що підлягали нарахуванню (були нараховані не в повному обсязі). В такому
розрахунку коригування необхідно вивести в нуль показники цієї податкової накладної, зазначивши у графі 2.1 код
причини коригування 201;
скласти і зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну на всю суму податкових зобов'язань (повний обсяг), що
мали бути визначені відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ, вказавши у графі 2 такої податкової накладної
повну інформацію щодо відповідних податкових накладних. У такій новій податковій накладній зазначається дата
складання, яка відповідає даті виникнення податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Составление расчета корректировки к неправильной налоговой накладной
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 29.03.2019 р. N 1331/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо дати складання розрахунку коригування та включення
сум ПДВ до податкового кредиту та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I
ПКУ).
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ 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 Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.
Згідно з пунктом 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
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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 до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при
складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.
Згідно з підпунктом 192.1.2 пункту 192.1 статті 192 розділу V ПКУ, якщо внаслідок такого перерахунку відбувається
збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:
а) постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого
був проведений такий перерахунок;
б) отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо
він зареєстрований як платник податку на дату проведення перерахунку.
Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в ЄРПН розрахунку
коригування до податкової накладної.
Згідно з пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267, у разі здійснення
коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової
накладної, не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПКУ постачальник
(продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
(далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для
податкових накладних.
Для виправлення помилок, допущених в обов'язкових реквізитах податкової накладної, розрахунок коригування
складається на дату виявлення помилки.
Тобто у разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг:
постачальник повинен збільшити податкові зобов'язання в податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період,
на який припадає дата складення розрахунку коригування;
покупець має право збільшити податковий кредит на підставі розрахунку коригування, своєчасно зареєстрованого в
ЄРПН, у податковій декларації з ПДВ за той звітний (податковий) період, в якому його складено, або за будь-який
наступний звітний (податковий) період, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати його складення. Якщо
розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то покупець має право збільшити
податковий кредит у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН, або будьякого наступного звітного (податкового) періоду, але не пізніше ніж через 1095 днів з дати його складення.
Виходячи зі змісту звернення ТОВ "ТПК Укрхімекспорт", постачальником складено податкову накладну від 16.11.2018
не на повний обсяг поставленого товару (39,385 т), а лише на його частину (37,265 т). Таким чином, має місце помилка,
допущена при складанні податкової накладної, яка підлягає виправленню шляхом складання розрахунку коригування,
яким податкова накладна з неправильно вказаним обсягом поставки має бути виведена в "нуль". При цьому
постачальник зобов'язаний скласти нову податкову накладну на дату фактичного відвантаження товару
(16.11.2018) на повний обсяг відвантаженого товару (39,385 т).
Також слід зазначити, що сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, яка була складена з помилкою, зокрема, вказано
неправильну кількість товару, в результаті чого обраховано неправильно обсяг постачання та суму ПДВ, не може бути
включена до складу податкового кредиту.
Сума ПДВ, зазначена у правильно складеній податковій накладній, включається до складу податкового кредиту
протягом 1095 календарних днів з дати її складання за умови своєчасної реєстрації в ЄРПН.
Якщо податкова накладна зареєстрована в ЄРПН несвоєчасно, то сума ПДВ, зазначена у такій податковій накладній, до
складу податкового кредиту може бути включена починаючи з дати реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН і до
сплину терміну 1095 календарних днів з дати її складання.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер
і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 06.08.2019 р. N 3675/6/99-99-12-02-01-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист Товариства щодо порядку виправлення помилки, допущеної у
податкових накладних, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
У своєму листі платником податку повідомлено про реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі ЄРПН) податкових накладних, в яких ним допущено помилку в індивідуальному податковому номері (далі - ІПН)
отримувача (покупця), який на сьогодні вже не є платником податку на додану вартість (далі - ПДВ).
Платника податку цікавить питання щодо можливості коригування зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, в
яких ним допущено помилку в ІПН отримувача (покупця), який на сьогодні вже не є платником ПДВ.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1
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 Кодексу.
При цьому пунктом 44.1 статті 44 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.
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Згідно з пунктом 201.10 статті 201 Кодексу 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.
Податкові накладні та розрахунки коригування складаються за формою та у порядку, затвердженими наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N
137/28267 (зі змінами).
Пунктом 192.1 статті 192 Кодексу передбачено можливість складання розрахунку коригування до податкової накладної
у разі допущення платником податку помилок при її складанні, при цьому 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 на сьогодні отримувач (покупець), ІПН якого платником податку зазначено у зареєстрованих в
ЄРПН податкових накладних, не є платником ПДВ, такий отримувач (покупець) не має змоги зареєструвати в ЄРПН
розрахунки коригування до таких податкових накладних, що передбачають зменшення суми компенсації вартості
товарів/послуг, відповідно до статті 192 Кодексу.
Поряд з цим інформуємо, що чинним законодавством не передбачено виключення з ЄРПН зареєстрованої
платником податку податкової накладної за зверненням такого платника податку.
Разом з цим, згідно пункту 20 Порядку ведення ЄРПН, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29.12.2010 N 1246, зі змінами, у разі надходження до ДФС рішення суду про реєстрацію або скасування реєстрації
податкових накладних та/або розрахунків коригування, яке набрало законної сили, такі податкові накладні та/або
розрахунки коригування реєструються після проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу
десятого), або їх реєстрація скасовується. При цьому датою реєстрації або скасування реєстрації вважається день,
зазначений в такому рішенні, або день набрання законної сили рішенням суду.
Для забезпечення правильності ведення податкового обліку 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 та розрахунків коригування до податкових накладних.
Водночас повідомляємо, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має
індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Применение штрафных санкций при нарушении сроков регистрации минусовых расчетов корректировки
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 19.03.2019 р. N 857/4/99-99-12-02-01-13
ДФС звертається до МФУ, як до міністерства, яке реалізує, зокрема, державну податкову політику, державну політику
у сфері державної митної справи та державну політику з адміністрування ЄСВ з наступним проблемним питанням.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
На сьогодні відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема вичерпний перелік податків та
зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки,
компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також
відповідальність за порушення податкового законодавства регулюються Податковим кодексом України (далі - Кодекс) (п.
1.1 ст. 1 Кодексу).
Відповідно до п. 201.1 Кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ платник податку зобов'язаний
скласти ПН в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством,
електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексом термін.
Граничні строки реєстрації ПН та/або РК до ПН у ЄРПН визначені п. 201.10 Кодексу.
Зокрема, реєстрація ПН та/або РК до ПН у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:
для ПН та/або РК до ПН, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня
(включно) календарного місяця, в якому вони складені;
для ПН та/або РК до ПН, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15
календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;
для РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, що складена на отримувача - платника податку, в яких
передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з
дня отримання такого розрахунку коригування до ПН отримувачем (покупцем).
У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з Кодексом.
Розміри штрафних санкцій за порушення граничних строків реєстрації ПН та/або РК до ПН визначені ст. 120 1 Кодексу.
Пунктом 120 1.1 Кодексу визначено, що штрафні санкції за порушення граничних строків реєстрації ПН та/або РК до
ПН накладаються на платника податку, на якого відповідно до вимог ст. 192 та 201 Кодексу покладено обов'язок щодо
такої реєстрації.
У разі складання РК до ПН, яким передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх
постачальнику, відповідальним за реєстрацію такого РК є покупець - платник податку. Якщо покупець не є зареєстрованим
платником податку, РК до ПН реєструється в ЄРПН постачальником.
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Пунктом 201.10 Кодексу РК до ПН, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх
постачальнику, складених на отримувача - платника податку, передбачені строки реєстрації в ЄРПН - 15 календарних днів
з дня отримання такого РК до ПН отримувачем (покупцем).
Враховуючи те, що наказом МФУ від 31.12.2015 р. N 1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку
заповнення податкової накладної", яким затверджено форми податкової накладної та розрахунку коригування до
податкової накладної, а також порядок їх складання, не передбачено такого реквізиту, як дата отримання розрахунку
коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем), просимо надати роз'яснення щодо порядку нарахування
штрафних санкцій за порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування, в яких передбачається
зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, складених на отримувача - платника податку.
Крім того, просимо підтвердити або спростувати позицію ДФС щодо суми, від якої розраховується сума штрафної
санкції відповідно до ст. 120 1 Кодексу.
Так, п. 120 1.1 Кодексу зазначено, що штраф визначається у відсотках від суми ПДВ, зазначеної в ПН / РК.
У разі складання РК, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику,
сума податку в РК зазначена зі знаком "мінус".
На думку ДФС платники податків повинні бути рівними перед законом, в тому числі і в частині невідворотності настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства, і у випадку складання РК до ПН
на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, сума штрафної санкції, розмір якої визначений
п. 120 1.1 Кодексу, має розраховуватися виходячи з абсолютної величини суми податку, зазначеної в такому РК.
У зв'язку з тим, що вказане питання не регламентоване Кодексом та має неоднозначне трактування, просимо
підтвердити позицію ДФС або надати методичні рекомендації щодо нарахування штрафної санкції, розмір якої визначений
п. 120 1.1 Кодексу, при порушенні платником податку граничного строку, передбаченого ст. 201 Кодексу, для реєстрації в
ЄРПН РК, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику.
В. о. заступника Голови Є. Бамбізов
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 24.04.2019 р. N 11310-09-63/11490
МФУ розглянуло лист ДФС України від 19.03.2019 р. N 857/4/99-99-12-02-01-13 щодо застосування штрафних санкцій,
які визначені п. 120 1.1 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), при порушенні граничного строку для реєстрації в
ЄРПН РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості
товарів/послуг їх постачальнику, та повідомляє.
Відповідно до п. 201.10 Кодексу реєстрація ПН та/або РК до ПН у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням
граничних строків:
для ПН / РК до ПН, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня
(включно) календарного місяця, в якому вони складені;
для ПН / РК до ПН, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного
дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;
для РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, що складена на отримувача - платника податку, в яких
передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з
дня отримання такого РК до ПН отримувачем (покупцем).
Згідно із ст. 120 1 Кодексу порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого ст. 201 Кодексу, для
реєстрації ПН та/або РК до такої ПН в ЄРПН (крім ПН, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання
товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за
собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог ст. 192 та 201 Кодексу покладено обов'язок щодо такої
реєстрації, штрафу у відсотках від суми ПДВ, зазначеної в таких ПН / РК.
Таким чином, у разі складання постачальником товарів/послуг РК до ПН, в якому передбачається зменшення суми
компенсації вартості товарів/послуг, граничний строк реєстрації в ЄРПН такого РК та відповідальність за порушення цього
строку залежить від того, чи є отримувач (покупець) платником ПДВ. А саме:
для РК, складених на отримувача - платника податку, відповідальним за його реєстрацію в ЄРПН є такий отримувач
(покупець) та граничний строк реєстрації - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування
отримувачем (покупцем);
для РК, що не надаються отримувачу (покупцю), в тому числі складених на отримувача - неплатника податку,
відповідальним за його реєстрацію в ЄРПН є постачальник товарів/послуг, а граничний строк реєстрації залежить від
періоду, в якому його складено:
з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в
якому вони складені;
з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного
місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.
При цьому сума штрафу розраховується з суми податку, зазначеної у РК, в якому передбачається зменшення суми
компенсації вартості товарів/послуг, виходячи з абсолютної величини значення такої суми податку.
Водночас у разі порушення платником податку граничного строку реєстрації або відсутності реєстрації в ЄРПН РК до
ПН, що не надаються отримувачу (покупцю), складені на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від
оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою, штрафні санкції, передбачені ст. 120 1 Кодексу, не
застосовуються.
Разом з цим, згідно із п. 52.1 Кодексу консультації з питань практичного використання окремих норм податкового
законодавства надають контролюючі органи, зокрема ДФС.
Відповідно до пп. 19 2.1.5 та п. 52.6 Кодексу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики,
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видає узагальнюючі податкові консультації.
Наказом МФУ від 27.09.2017 р. N 811 (далі - Наказ) затверджено Порядок надання узагальнюючих податкових
консультацій, який визначає процедуру надання МФУ узагальнюючих податкових консультацій.
З метою надання пропозицій та рекомендацій щодо підготовки проектів узагальнюючих податкових консультацій МФУ
утворено Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при МФУ як постійно діючий
консультативно-дорадчий орган.
Відповідно до пункту 2 Наказу узагальнена інформація про результати практичного застосування законодавства з
питань оподаткування надається Мінфіну від ДФС.
Крім того, у своєму листі ДФС зазначено, що на сьогодні форма ПН, яка затверджена наказом МФУ від 31.12.2015 р. N
1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" (у редакції наказу
МФУ від 17.09.2018 р. N 763), не містить такого реквізиту, як дата отримання РК до ПН отримувачем (покупцем).
Слід відмітити, що зміни до п. 201.10 Кодексу в частині встановлення граничного строку реєстрації в ЄРПН для РК,
складених на отримувача - платника податку, запроваджено з 01.01.2018 р. Законом України від 07.12.2017 р. N 2245-VIII
"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році".
Згідно із ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у
межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до норм Положення про ДФС, затвердженого постановою КМУ від 21.05.2014 р. N 236, розробка форм
податкових декларацій (розрахунків), звітності та інших документів, а також адміністрування податків і зборів, митних та
інших платежів, здійснюється ДФС.
Тобто головним розробником форми ПН / РК до ПН є ДФС.
У 2018 році ДФС було розроблено нову форму ПН / РК до ПН, яку затверджено наказом МФУ від 17.09.2018 р. N 763
"Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307", зареєстрованим в Мін'юсті
України 12.10.2018 р. за N 1157/32609. При цьому нова форма ПН / РК до ПН запроваджена з 01.12.2018 р.
Слід зазначити, що у лютому 2019 року ДФС знову ініційовано внесення змін до форми ПН / РК до ПН, якими також не
передбачено запровадження реквізиту щодо дати отримання РК до ПН отримувачем (покупцем).
Враховуючи викладене, МФУ звертається з проханням у термін не пізніше 13.05.2019 р. надати пропозиції стосовно
необхідності підготовки узагальнюючої податкової консультації щодо застосування штрафних санкцій при порушенні
граничного строку для реєстрації в ЄРПН РК, складених постачальником товарів/послуг до ПН, в яких передбачається
зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику.
Водночас пропонуємо ДФС під час підготовки проекту наказу щодо внесення змін до форми ПН та порядку її
заповнення розглянути можливість внесення необхідних змін, які стосуються вищезазначеного питання.
Заступник Міністра С. Верланов
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 19.02.2019 р. N 605/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо необхідності визначення податкових зобов'язань з
ПДВ при поверненні об'єкта оренди після закінчення дії договору оренди за умови, що орендарем було здійснено
поліпшення об'єкта оренди, і, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Як викладено у зверненні, після закінчення строку оренди орендодавець укладає новий договір оренди з тим самим
орендарем того ж приміщення і на тих самих умовах, орендар продовжує використовувати орендоване приміщення
для здійснення господарської діяльності. При цьому відповідно до умов договору оренди по закінченню строку оренди
приміщення передається за актом приймання - передачі, за яким поліпшення об'єкта оренди не передаються.
Поліпшення об'єкта оренди використовуватимуться за новим договором оренди.
Відповідно до пункту 1 статті 759 глави 58 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором найму (оренди)
наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.
Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний
вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ) (пункт 1 статті 760 глави 58 ЦКУ).
Наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише за згодою наймодавця (пункт 1 статті 778 глави 58
ЦКУ).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Відповідно до пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з
постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.
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).
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права
на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких
об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або
провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Згідно з пунктом 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).
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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;
газу, який постачається для потреб населення.
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 (перша подія):
дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що
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.
Отже, якщо після закінчення дії договору оренди поліпшення, які здійснені орендарем, орендодавцю не
передаються, а продовжують використовуватися орендарем у рамках нового договору оренди, то у такому випадку
не виникає підстав для нарахування орендарем податкових зобов'язань з ПДВ.
Разом з цим повідомляємо, що інформації, викладеної у зверненні, недостатньо для надання вичерпної індивідуальної
податкової консультації з питання необхідності визначення податкових зобов'язань з ПДВ при поверненні об'єкта оренди
після закінчення дії договору оренди за умови, що орендарем було здійснено поліпшення об'єкта оренди, а тому у разі
необхідності пропонуємо повторно звернутися до контролюючого органу із наданням детального опису здійснюваної
операції та копій документів (у тому числі відповідних договорів, акта приймання - передачі об'єкта оренди), що
стосуються такої операції.
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 визначені ПКУ.
При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ встановлено, 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 розділу II ПКУ.
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.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 13.02.2019 р. N 521/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо особливостей визначення податкових зобов'язань з
ПДВ при поверненні об'єкта оренди з поліпшенням, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ),
повідомляє.
Згідно з пунктом 185.1 статті 185 ПКУ, об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, зокрема з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.
Відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.185 та підпункту "в" підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ
постачання товарів/послуг включає, зокрема, безоплатну передачу майна іншій особі, постачання послуг іншій особі на
безоплатній основі.
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 (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).
Крім того, 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).
Враховуючи викладене, якщо платником - орендарем понесено витрати на поліпшення об'єкта оренди та такі
витрати не компенсовано орендодавцем, то при поверненні об'єкта оренди таке поліпшення вважається
безоплатно наданою послугою, яка підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою, виходячи з ціни придбання
товарів/послуг, використаних для такого поліпшення.
Якщо між орендодавцем та орендарем укладено окремі договори про надання орендодавцем орендарю
компенсації витрат орендаря на поліпшення об'єкта оренди, то суми коштів, сплачених (відшкодованих,
компенсованих) за такими договорами, є окремою операцією з надання послуги з поліпшення основних фондів,
розглядаються як окремий об'єкт оподаткування та підлягає оподаткуванню ПДВ за основною ставкою.
При цьому база оподаткування ПДВ при поверненні об'єкта оренди визначається виходячи з ціни придбання
ЧП «Профи Консалт»
т/ф (044)247-45-75
35

товарів/послуг, використаних для такого поліпшення.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 19.02.2019 р. N 610/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо особливостей складання податкової накладної, та
керуючись статтею 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).
Відповідно до пункту 44.1 статті 44 розділу II Кодексу 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.
Як зазначено в зверненні, платником у зв'язку з невиконанням робіт повернуто суму авансового платежу особі, яка
є правонаступником платника, з яким було укладено договір про виконання робіт.
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V Кодексу 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:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг,
що 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;
б) 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.
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 у порядку,
встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.
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 року за N 137/28267, із
змінами і доповненнями.
Пунктом 201.1 статті 201 розділу V Кодексу визначено, що 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 Єдиному реєстрі
податкових накладних у встановлений Кодексом термін.
З урахуванням вищезазначеного, а також норм пункту 185.1 статті 185, пункту 187.1 статті 187, пунктів 198.1, 198.2,
198.3 статті 198, пунктів 201.1, 201.7 та 201.10 статті 201 розділу V ПКУ податкова накладна за операцією з постачання
товарів/послуг повинна складатися і реєструватися в ЄРПН особою, яка здійснює постачання таких товарів/послуг, на
особу, якій здійснюється постачання товарів/послуг, та лише за умови, що така господарська операція мала місце або було
здійснено перерахування авансу в рахунок оплати вартості товарів/послуг, постачання яких буде здійснено у майбутніх
звітних (податкових) періодах.
Отже, оскільки повернення авансового платежу здійснюється не тій особі, від якої були отримані грошові кошти,
підстави для складання розрахунку коригування з метою зменшення податкових зобов'язань відсутні.
Крім того, оскільки в результаті повернення авансового платежу правонаступнику контрагента не
передбачається здійснення операції з постачання ним товарів/послуг, підстави для складання податкової накладної
таким правонаступником на дату отримання зазначених грошових коштів також відсутні.
Поряд з цим повідомляємо, що статтею 36 розділу II Кодексу встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно
декларувати свої податкові зобов'язання та визначити відповідність проведення ними операцій.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 19.02.2019 р. N 611/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення податкових зобов'язань з ПДВ при
отриманні відшкодування за втрачений товар по договору транспортного перевезення, та, керуючись статтею 52
Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Умови і порядок відшкодування збитків у господарській сфері визначено главою 25 Господарського кодексу України
(далі - ГКУ).
Відповідно до пункту 1 статті 226 ГКУ учасник господарських відносин, який вчинив господарське правопорушення,
зобов'язаний вжити необхідних заходів щодо запобігання збиткам у господарській сфері інших учасників господарських
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відносин або щодо зменшення їх розміру, а у разі якщо збитків завдано іншим суб'єктам, - зобов'язаний відшкодувати на
вимогу цих суб'єктів збитки у добровільному порядку в повному обсязі, якщо законом або договором сторін не
передбачено відшкодування збитків в іншому обсязі.
Статтею 314 ГКУ визначено відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу, а саме за шкоду,
заподіяну при перевезенні вантажу, перевізник відповідає:
- у разі втрати або нестачі вантажу - в розмірі вартості вантажу, який втрачено або якого не вистачає;
- у разі пошкодження вантажу - в розмірі суми, на яку зменшилася його вартість;
- якщо внаслідок пошкодження вантажу його якість змінилася настільки, що він не може бути використаний за прямим
призначенням, одержувач вантажу має право від нього відмовитися і вимагати відшкодування за його втрату.
Згідно з інформацією, наведеною в запиті Підприємства, у відповідності з договором транспортного перевезення
збитки за втрату вантажу замовнику відшкодовує перевізник.
Відповідно до частини другої статті 224 ГКУ, під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною,
втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного
виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.
При цьому згідно з частиною першою статті 225 ГКУ до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка
допустила господарське правопорушення, включаються:
вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;
додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених
матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною;
неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі
належного виконаних зобов'язання другою стороною;
матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.
Згідно зі статтею 623 Цивільного кодексу України зазначено обов'язок порушника зобов'язань відшкодувати шкоду.
При цьому сума завданих збитків розраховується з урахуванням актуальних ринкових цін на момент добровільного
задоволення боржником вимоги кредитора.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1
Кодексу).
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташовано на митній
території України.
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу 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
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.
Пунктом 188.1 статті 188 Кодексу визначено, що 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).
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.
Враховуючи викладене, кошти, що надходять платнику ПДВ на його банківський рахунок як відшкодування
збитків за пошкоджене або знищене майно (без урахування штрафних санкцій і пені), розцінюються як компенсація
вартості такого майна та відповідно включаються до бази оподаткування ПДВ.
При цьому, відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу 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 Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений Кодексом термін.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 11.02.2019 р. N 478/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ та податком на прибуток
підприємств операцій з відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) та, керуючись статтею 52
розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
Відповідно до частини першої статті 936 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором зберігання одна
сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її
поклажодавцеві у схоронності.
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Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом строку, встановленого у договорі зберігання (частина перша статті 938
ЦКУ).
Зберігач зобов'язаний повернути поклажодавцеві річ, яка була передана на зберігання, або відповідну кількість речей
такого самого роду та такої самої якості (частина перша статті 949 ЦКУ).
За втрату (нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на зберігання, зберігач відповідає на загальних підставах (частина
перша статті 950 ЦКУ).
Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем:
1) у разі втрати (нестачі) речі - у розмірі її вартості;
2) у разі пошкодження речі - у розмірі суми, на яку знизилася її вартість (частина перша статті 951 ЦКУ).
Щодо оподаткування ПДВ
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Пунктом 185.1 статті 185 розділу V ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників
податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті
186 розділу V ПКУ.
Згідно з підпунктом 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ не є об'єктом оподаткування, зокрема, операції з
передачі майна у схов (відповідальне зберігання) та повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику.
Згідно з підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ постачанням товарів є 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.
Продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки
та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за
плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються
продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального
зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не
передбачають передачі прав власності на такі товари (підпункт 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
Відповідальне зберігання - господарська операція, що здійснюється платником податків і передбачає передачу згідно з
договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій фізичній чи юридичній особі без права використання у
господарському обороті такої особи з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей платнику податків без зміни
якісних або кількісних характеристик (підпункт 14.1.32 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).
База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ
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).
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. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки
(штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або
неналежного виконання договірних зобов'язань.
Правила визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ встановлені статтею 187 розділу V ПКУ.
Так, пунктом 187.1 статті 187 розділу V ПКУ визначено, що 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:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг,
що 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;
б) 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.
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 Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - 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.
Таким чином, операція з передачі ТМЦ зберігачу на відповідальне зберігання для поклажодавця не є об'єктом
оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ. Податкові зобов'язання у
поклажодавця та податковий кредит у зберігача при такій передачі не визначаються.
У разі якщо після закінчення терміну такого зберігання, що визначений у договорі, зберігач не повертає ТМЦ
поклажодавцю, такі ТМЦ вважаються поставленими, та операція з їх постачання підлягає оподаткуванню ПДВ
виходячи з бази оподаткування, визначеної пунктом 188.1 статті 188 розділу V ПКУ.
При цьому датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ у поклажодавця відповідно до пункту 187.1 статті
187 ПКУ розділу V ПКУ є дата закінчення терміну зберігання ТМЦ, що визначена у договорі, або дата зарахування
коштів компенсації за неповернуті ТМЦ залежно від події, яка відбулася раніше.
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Тобто у розглянутій у зверненні ситуації на дату закінчення терміну зберігання ТМЦ поклажодавцем складається
податкова накладна та реєструється в ЄРПН. Така зареєстрована в ЄРПН податкова накладна є підставою для включення
зберігачем сум ПДВ до складу податкового кредиту. При цьому під час отримання коштів компенсації за неповернуті ТМЦ
податкових зобов'язань з ПДВ не виникає.
Оскільки податкові зобов'язання з ПДВ вже нараховані виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної пунктом
188.1 статті 188 розділу V ПКУ, то обов'язку щодо нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5
статті 198 розділу V ПКУ за такими ТМЦ у поклажодавця у розглянутій ситуації не виникає.
Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств
Відповідно до пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ 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.
Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (пункт 44.2 статті 44 розділу II ПКУ).
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 (пункт 2 статті 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні").
Отже, з питань зменшення доходу на суму, нарахованого ПДВ, за операціями з відповідального зберігання ТМЦ у
бухгалтерському обліку, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
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.
____________
Дата возникновения налоговых обязательств при поставке товара без оплаты
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 08.08.2019 р. N 3692/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення дати виникнення податкових зобов'язань з
податку на додану вартість за операціями з постачання товарів у разі, якщо доставка товару покупцю здійснюється
постачальником із залученням транспортного перевізника, і повідомляє, що роз'яснення з порушеного у зверненні питання
надано у податковій консультації від ..., яка зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових консультацій за N ... (далі - ІПК),
на попереднє звернення платника податку з урахуванням обставин, викладених у такому зверненні. На сьогодні норми
Податкового кодексу України, які визначають порядок оподаткування вищезазначених операцій, не змінилися, тому немає
підстав для внесення змін до ІПК.
В доповнення до ІПК, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляємо.
В ІПК зазначено, що з метою оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, оплата за які не
відбулася і постачальник не визначає податкові зобов'язання за касовим методом, датою виникнення податкових
зобов'язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо
покупцю, або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення,
пересилання тощо).
Згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПКУ 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, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному
реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.
Як зазначено у зверненні, у процесі перевезення постачальник може змінити намір щодо продажу товару, повернути
його на свій склад або переадресувати іншому покупцю.
Відповідно до пункту 192.1 статті 192 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.
Таким чином, у разі виникнення у процесі доставки товару перевізником покупцю обставин, викладених у зверненні
(зміна постачальником наміру щодо продажу товару та повернення його на свій склад або переадресація іншому
покупцю), таким платником податку - постачальником згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ складається
розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за операцією з постачання такого товару (у даному
випадку - складеної на дату початку передачі товару постачальником перевізнику для доставки).
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
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Державна фіскальна служба України у зв'язку з надходженням численних звернень платників податку щодо
особливостей визначення дати виникнення податкових зобов'язань при експорті товарів, у випадку, коли дата
оформлення митної декларації та дата фактичного вивезення товарів за межі митної території України
припадають на різні податкові періоди, просить погодити позицію ДФС або висловити власну.
Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування є, зокрема,
операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України,
відповідно до статті 186 ПКУ.
Відповідно до підпункту 187.1 статті 187 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:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг,
що 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;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт
перетинання митного кордону України, оформленої відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата
оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Згідно з пунктом 187.11 статті 187 ПКУ попередня (авансова) оплата вартості товарів, що вивозяться за межі митної
території України чи ввозяться на митну територію України, не змінює значення сум податку, які відносяться до
податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку, такого експортера або імпортера.
Враховуючи вищенаведене, при експорті товарів датою виникнення податкових зобов'язань є дата оформлення митної
декларації, що засвідчує перетинання митного кордону України, оформленої відповідно до вимог митного законодавства.
Відповідно до абзацу "а" підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 ПКУ операції з вивезення товарів за межі митної
території України у митному режимі експорту оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.
Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу
України, зі змінами та доповненнями (далі - МКУ).
Згідно з частиною п'ятою статті 255 МКУ митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних
формальностей, визначених МКУ відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується органом доходів і зборів
шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших
відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та
товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.
Відповідно до пункту 16 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21.05.2012 р. N 450 (далі - Положення N 450), митна декларація на паперовому носії вважається оформленою за наявності
на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне
оформлення.
Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу,
яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення
митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу,
яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларація за допомогою автоматизованої системи
митного оформлення перетворюється у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що
унеможливлює у подальшому внесення змін до неї, засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи
митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.
Таким чином, з метою визначення згідно з пунктом 187.1 статті 187 ПКУ дати виникнення податкового
зобов'язання з ПДВ у разі експорту товарів датою оформлення митної декларації вважається дата завершення
процедури митного оформлення експортної операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особою
митного органу на всіх аркушах такої декларації відбитка особистої номерної печатки, а в разі електронного
декларування - за фактом засвідчення електронним цифровим підписом посадової особи митного органу електронної
митної декларації після перетворення її у візуальну форму.
Слід також зазначити, що судова практика вказує на те, що судові органи України визначились щодо періоду
завершення митного оформлення.
Так, постановою Верховного Суду України від 18.01.2018 р. N К/9901/2458/18, N 807/3168/14 визначено, що митне
оформлення розпочинається з моменту подання митному органу митної декларації та інших необхідних документів, а
завершення митного оформлення засвідчується проставленням у митній декларації відбитка особистої номерної печатки.
Верховний Суд дійшов такого висновку, виходячи з наступних підстав.
Так, відповідно до статті 248 МКУ митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом
або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та
документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання митним
органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який
відповідно до законодавства замінює митну декларацію.
Приписами статті 255 МКУ визначено, що митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з
моменту пред'явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають
митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають
пред'явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних
документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335 МКУ.
Згідно з частиною п'ятою вказаної статті митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних
формальностей, визначених цим Кодексом відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується органом доходів і
зборів шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій),
інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на
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товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.
Так, підпунктом 4.9.6 Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із
застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 30.05.2012 р. N 631, передбачено, що завершення митного оформлення засвідчується шляхом
проставлення в графі D/J митної декларації відбитка особистої номерної печатки посадової особи підрозділу митного
оформлення (далі - ПМО), яка завершила митне оформлення; внесення за допомогою автоматизованої системи митного
оформлення до електронної копії митної декларації відмітки про завершення митного оформлення та номера особистої
номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення.
Пунктом 201.1 ст. 201 ПКУ визначено, що 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.
Відповідно до пункту 6 Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських
металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. N 496, яка зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 27.11.2003 р. за N 1094/8415, офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських
металів, зазначених в абзаці другому пункту 2 Положення, починає діяти наступного робочого дня після дня встановлення.
Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений на останній робочий день тижня або
на передсвятковий день, діє протягом наступних вихідних або святкових днів.
Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений в останній робочий день тижня або в
передсвятковий день, починає діяти в перший робочий день наступного тижня чи в перший післясвятковий робочий день.
Виходячи з наведеного, при експорті товарів за таких умов датою виникнення податкового зобов'язання з ПДВ є
дата оформлення митної декларації, яка відображає завершення процедури митного оформлення експортної
операції, що визначається за фактом проставлення посадовою особою митного органу на всіх аркушах такої
декларації відбитка особистої номерної печатки, та засвідчує факт перетинання митного кордону України, а в разі
електронного декларування - за фактом засвідчення електронним цифровим підписом посадової особи митного
органу електронної митної декларації, після перетворення її у візуальну форму.
На дату виникнення податкового зобов'язання платник ПДВ - експортер складає податкову накладну з урахуванням
офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, який встановлено Національним банком
України у попередній робочий день.
Крім того, пунктом 30 Положення N 450 визначено, що вивезення товарів за межі митної території України
підтверджується у разі поміщення товарів у митні режими:
безмитної торгівлі чи вільної митної зони - митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою
декларацією;
реекспорту згідно з пунктом 5 частини першої статті 86 МКУ чи експорту - митною декларацією, заповненою у
звичайному порядку, чи додатковою декларацією, а також повідомленням про фактичне вивезення товарів за межі митної
території України.
Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України містить відомості про кількість та
номери у митній декларації товарів, вивезених за межі митної території України, дату їх фактичного вивезення, а у разі
митного оформлення товарів за електронною митною декларацією - також відомості про номер митної декларації.
Тобто повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України не є самостійним
документом, а по суті є довідкою, яка може бути додана до митної декларації.
Враховуючи наведене та відповідно до пункту 52.6 статті 52 ПКУ ДФС звертається до Міністерства фінансів України
як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а також
аналізує обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, шляхом надання узагальнюючих податкових консультацій щодо
підтвердження або спростування позиції ДФС стосовно визначення дати виникнення податкових зобов'язань при експорті
товарів за датою оформлення митної декларації, яка відображає завершення процедури митного оформлення експортної
операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особою митного органу на всіх аркушах такої декларації
відбитка особистої номерної печатки, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, а в разі електронного
декларування - за фактом засвідчення електронним цифровим підписом посадової особи митного органу електронної
митної декларації після перетворення її у візуальну форму.
В. о. заступника Голови Є. Бамбізов
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 21.03.2019 р. N 11310-09-63/7948
<...>
МФУ розглянуло лист ДФС від 12.02.2019 р. N 460/4/99-99-15-03-02-13 стосовно визначення дати виникнення
податкових зобов'язань з ПДВ при експорті товарів у випадку, коли дата оформлення митної декларації та дата фактичного
вивезення товарів за межі митної території України припадають на різні податкові періоди, та повідомляє.
Відповідно до п. 185.1 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції
платників податку з вивезення товарів за межі митної території України.
Згідно з п. 187.1 Кодексу у разі здійснення експорту товарів датою виникнення податкових зобов'язань з постачання
таких товарів вважається дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України,
оформлена відповідно до вимог митного законодавства.
При цьому попередня (авансова) оплата вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України, не змінює
значення сум податку, які відносяться до податкових зобов'язань такого експортера - платника податку (п. 187.11 Кодексу).
Відповідно до пп."а" пп. 195.1.1 Кодексу операції з вивезення товарів за межі митної території України
оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.
ЧП «Профи Консалт»
т/ф (044)247-45-75
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Водночас вказаним підпунктом Кодексу передбачено, що товари вважаються вивезеними за межі митної території
України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному КМУ, митною декларацією, оформленою відповідно
до вимог Митного кодексу України. Слід зазначити, що вимоги до оформлення і використання митних декларацій, на
підставі яких декларуються товари, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України підприємствами, а
також порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними визначено Положенням про
митні декларації, затвердженим постановою КМУ від 21.05.2012 р. N 450 "Питання, пов'язані із застосуванням митних
декларацій". Ураховуючи викладене, МФУ погоджується з тим, що у разі здійснення операцій з вивезення товарів за
межі митної території України датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ є дата оформлення митної
декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформленої відповідно до вимог Митного
кодексу України та постанови КМУ від 21.05.2012 р. N 450.
Заступник Міністра С. Верланов
Особенности составления Отчета по льготам
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 19.08.2019 р. N 3883/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо питань, пов'язаних з обрахунком та заповненням звіту
про суми податкових пільг (далі - звіт), і, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ),
повідомляє.
Згідно з пунктом 2 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у
зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N
1233 (далі - Порядок N 1233), суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових
пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт за формою згідно з додатком.
У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається (пункт 3 Порядку N 1233).
Відповідно до пункту 8 Порядку N 1233 податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або
послуг, що є об'єктами обкладення ПДВ і відповідно до ПКУ та міжнародних договорів України, ратифікованих
Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою.
Згідно з пунктом 4 Порядку N 1233 у звіті:
у графах "Код податку, збору" та "Найменування податку, збору" код та найменування податку та збору зазначається
відповідно до Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11
"Про бюджетну класифікацію" (коди з ПДВ становлять, зокрема, 14060100 - Податок на додану вартість з вироблених в
Україні товарів (робіт, послуг); 14060400 - Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт,
послуг);
у графах "Код пільги згідно з довідником пільг" та "Найменування податкової пільги" - код та найменування податкової
пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг (станом на 01.07.2019 ДФС затверджено Довідник
N 93/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник N 93/2 інших податкових пільг).
Пунктом 4 розділу I Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у
зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затвердженого
наказом ДПА України від 29.03.2011 N 167, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.04.2011 за N 483/19221
(далі - Порядок N 167), визначено, що суми ПДВ, не сплачені платником до державного бюджету у зв'язку з отриманням
податкових пільг, розраховуються залежно від особливостей оподаткування (звільнені від оподаткування ПДВ,
оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою та ставкою 7 відс.).
Зокрема, відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу II Порядку N 167 не внесені платниками до державного бюджету
суми ПДВ через застосування нульової ставки розраховуються шляхом визначення суми податку на додану вартість за
встановленою основною ставкою податку від обсягів операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з
постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою, зменшених на обсяги
операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях
з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Розрахунок не внесених до державного бюджету сум ПДВ через застосування нульової ставки здійснюється за
алгоритмом, визначеним підпунктом 3 пункту 2 розділу II Порядку N 167, а саме:
СП = (V пост, нульов. - V прид.) х розмір ставки податку, де:
СП - сума пільг;
V пост, нульов. - обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на
митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою, - з розділу I "Податкові зобов'язання" податкової
декларації з ПДВ;
V прид. - обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх
послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою
ставкою.
Отже, платник ПДВ, який не сплачує суми ПДВ до державного бюджету у зв'язку із застосуванням нульової ставки, повинен подати звіт, в якому розрахунок таких сум здійснюється за алгоритмом, визначеним підпунктом 3 пункту 2 розділу
II Порядку N 167. У разі якщо з початку звітного року платник податків не користувався пільгами, звіт не подається.
Враховуючи те, що не внесені платниками до державного бюджету суми ПДВ через застосування податкових пільг
розраховуються шляхом визначення обсягів операцій з постачання товарів (послуг), оподаткування яких відбулося з урахуванням пільгових режимів, зменшених на обсяг операцій з придбання товарів (послуг), які використані в цих пільгових
операціях, незалежно від звітного податкового періоду їх придбання, то в результаті правильного застосування алгоритму
розрахунку суми ПДВ, не сплаченої платником до державного бюджету, від'ємне значення виникати не повинно.
Якщо з будь-яких причин за результатами застосування алгоритму розрахунку сума ПДВ, не сплачена платником до
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державного бюджету, у тому числі через застосування нульової ставки, має від'ємне значення, то платник надає звіт, в
якому зазначає, зокрема:
у підграфах "усього" та "у тому числі з державного бюджету" графи "Сума податкових пільг, гривень", - "0";
у графах "Код податку, збору" та "Найменування податку, збору" - код та найменування ПДВ відповідно до бюджетної
класифікації;
у графах "Код пільги згідно з довідником пільг" та "Найменування податкової пільги" - код та найменування
застосованої податкової пільги відповідно до чинного на сьогодні довідника податкових пільг, що є втратами доходів
бюджету, або довідника інших податкових пільг.
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.
____________
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 28.02.2019 р. N 794/ІПК/26-15-12-01-18
Щодо порядку оподаткування ПДВ операції з надання доступу до програмної продукції
ГУ ДФС у м. Києві розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операції з надання доступу до програмної
продукції та, керуючись статтею 52 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).
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.
Згдно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції
платників ПДВ з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V Кодексу
розташоване на митній території України.
Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року,
звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною
продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14
розділу I Кодексу.
Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться: результат комп'ютерного програмування у вигляді
операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а
також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;
примірники (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній
формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп'ютерної програми та/або їх частин,
компонентів у формі коду (кодів) для активації комп'ютерної програми чи в іншій формі;
будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, права на
отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;
криптографічні засоби захисту інформації.
Водночас підпунктом 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V Кодексу передбачено, що не є об'єктом оподаткування
операції, зокрема, з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.
При цьому підпунктом 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу визначено, що роялті - це 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
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.
Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції визначено в Узагальнюючій податковій
консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 N 536 (далі - УПК N 536), крім положень УПК N 536, якими
роз'яснено порядок оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції, що був чинний
до 01.01.2015.
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У разі, якщо згідно з умовами цивільно-правового договору надається доступ до програмної продукції, у тому числі
онлайн-сервісу (інтернет-сервісу, інтернет-платформи), та скориставшись таким доступом, платник отримує програмну
продукцію (її копію) або право на використання програмної продукції, то для цілей оподаткування ПДВ операція з надання
доступу до інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів (інтернет-платформи), розцінюється як операція з постачання
програмної продукції або операція з надання права на використання програмної продукції, та не підлягає оподаткуванню
ПДВ відповідно до пункту 26 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу або підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V
Кодексу (в залежності від умов постачання програмної продукції, визначених у цивільно-правовому договорі).
У разі, якщо згідно з умовами цивільно-правового договору під наданням доступу до програмної продукції розуміється
виключно надання права на пошук, обробку і отримання інформації та інші аналогічні дії, що здійснюються за допомогою
такої програмної продукції, без фактичного постачання покупцю програмної продукції (її копії), то операція з надання
такого доступу розцінюється як операція з надання послуг із пошуку, обробки, отримання інформації та інших аналогічних
дій, яка підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках та порядок коригування податкових зобов'язань та
податкового кредиту регулюються статтею 192 Кодексу.
Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267.
Слід зазначити, що статтею 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої
податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 7 жовтня 2013 року N 536
Узагальнююча податкова консультація
щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції
Визначення термінів
У зазначеній консультації вживаються такі скорочення:
Податковий кодекс України - ПКУ;
Митний кодекс України - МКУ;
Цивільний кодекс України - ЦКУ;
Закон України від 23 березня 2000 року N 1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" - Закон N 1587;
Закон України від 23 грудня 1993 року N 3792-XII "Про авторське право і суміжні права" - Закон N 3792;
Указ Президента України від 22 травня 1998 року N 505/98 "Про Положення про порядок здійснення криптографічного
захисту інформації в Україні" - Указ N 505/98;
Закон України від 01 червня 2000 року N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" - Закон N
1775;
Закон України від 5 квітня 2001 року N 2371-III "Про Митний тариф України" - Закон N 2371;
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації,
сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів
криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг
електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації, затверджені
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 26.01.2008 N 8/216 (зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 09.02.2008 за N 113/14804) - Ліцензійні умови N 8/216;
Загальні положення
Відповідно до Законів N 1587 та 3792 комп'ютерна програма - це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем,
символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його
у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму,
виражені у вихідному або об'єктному кодах).
Примірником комп'ютерної програми є копія комп'ютерної програми, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із
цієї комп'ютерної програми і містить усі зафіксовані в комп'ютерній програмі рухомі зображення чи їх частину (як із
звуковим супроводом, так і без нього) (стаття 2 Закону N 1587).
Компонентами комп'ютерної програми є частини програмного забезпечення, які можуть бути частинами (модулями), на
основі або за допомогою яких створюється певна програма, та/або діяти як самостійні комп'ютерні програми.
Виробники комп'ютерних програм при їх постачанні також можуть здійснювати для покупця налаштування такої
продукції, тестування, виявлення та усунення недоліків в програмі, що виникають в процесі її експлуатації, оновлення
та/або сервісне обслуговування такої продукції на постійній або періодичній основі або протягом певного періоду, а також
розробляти зміни (доповнення) до програмної продукції та/або створювати нові версії програмного продукту з метою
забезпечення безперебійної роботи існуючих програм або створення нових програмних продуктів.
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 8 Закону N 3792, частини 1 статті 420 та пункту 2 частини 1 статті 433 ЦКУ,
комп'ютерна програма є твором, отже, об'єктом авторського права (права інтелектуальної власності). Комп'ютерні
програми відповідно до статті 18 Закону N 3792 охороняються як літературні твори. Така охорона поширюється на
комп'ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження.
Пунктом 1 статті 1107 ЦКУ визначено, що розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може
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здійснюватись на підставі таких договорів:
1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
2) ліцензійний договір;
3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
Використання комп'ютерної програми як об'єкта авторського права шляхом укладення ліцензійних (субліцензійних)
договорів та надання ліцензій
Надання права на використання комп'ютерної програми в певній обмеженій сфері здійснюється шляхом надання
ліцензії (стаття 1108 ЦКУ).
Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності надається особою, яка має виключне право дозволяти
використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), іншій особі (ліцензіату). Така ліцензія може бути
оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.
За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта
права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦКУ
(стаття 1109 ЦКУ).
У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат
надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності.
Постачання засобів криптографічного захисту інформації
Пунктом 8 Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні, затвердженого Указом
N 505/98, та п. 4.1 наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації від 20.07.2007 N 141
"Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту
інформації" визначено, що для криптографічного захисту інформації використовуються засоби, які мають сертифікат
відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного
захисту інформації. Сертифікація засобів криптографічного захисту інформації та державна експертиза у сфері
криптографічного захисту інформації проводяться в порядку, визначеному іншими нормативно-правовими актами.
Відповідно до пункту 10 частини третьої статті 9 Закону N 1775 надання послуг у галузі криптографічного захисту
інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та торгівля криптосистемами і засобами криптографічного
захисту інформації (згідно з переліками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N
543) підлягають ліцензуванню.
Згідно з визначенням, наданим Ліцензійними умовами N 8/216, засіб криптографічного захисту інформації - це
програмний, апаратно-програмний, апаратний або інший засіб, призначений для криптографічного захисту інформації.
До засобів криптографічного захисту інформації належать:
- апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, що реалізовують криптографічні алгоритми перетворення
інформації;
- апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, системи і комплекси захисту від нав'язування неправдивої
інформації, у тому числі засоби імітозахисту та електронного цифрового підпису, що реалізовують криптографічні
алгоритми перетворення інформації;
- апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, системи і комплекси, призначені для виготовлення та розподілу
ключових документів, які використовуються в засобах криптографічного захисту інформації, незалежно від виду носія
ключової інформації;
- системи та комплекси (у тому числі ті, які входять до систем та комплексів захисту інформації від несанкціонованого
доступу), до складу яких входять апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, що реалізовують криптографічні
алгоритми перетворення інформації.
Оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції
Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ для операцій з постачання програмної продукції тимчасово, з 1 січня 2013
року до 1 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким
звільняються від оподаткування цим податком операції з постачання програмної продукції.
Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться:
результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або
навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;
криптографічні засоби захисту інформації.
Згідно з підпунктом 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПКУ - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування
або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на 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, будь-яким патентом,
зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю,
формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) для цілей
оподаткування визначається як роялті.
Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності, визначених в абзаці першому цього пункту, у володіння
або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності або оприлюднити (розголосити) секретні
креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноухау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.
Відповідно до підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 ПКУ виплата роялті у грошовій формі не є об'єктом
оподаткування податком на додану вартість.
Створення програмної продукції за межами митної території України та постачання результатів таких робіт на
ЧП «Профи Консалт»

т/ф (044)247-45-75

45

митну територію України
При виконанні робіт зі створення програмної продукції за межами митної території України та постачанні результатів
таких робіт на митну територію України (незалежно від того, ким здійснюється таке створення та/або постачання:
резидентом чи нерезидентом) слід враховувати таке.
Відповідно до статей 40, 41, 42 МКУ митному контролю підлягають усі товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю.
Підпункт 14.1.244 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначає поняття "товари" як матеріальні та нематеріальні активи.
В цілях оподаткування операцій з переміщення майна та енергії через митний кордон України термін "товари"
вживається у значенні, визначеному МКУ, а саме: будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні
цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що
використовуються виключно для перевезень пасажирів і товарів через митний кордон України (пункт 39 статті 1 МКУ).
При декларуванні ввезених на митну територію України товарів кожен з них класифікується за окремою, тільки йому
властивою товарною позицією, за правилами, встановленими Законом N 2371.
Програмний продукт (програмний засіб, програмне забезпечення) не має окремо визначеного коду УКТ ЗЕД та
розглядається як результат виконання послуг, який має бути зафіксований на відповідному матеріальному носії
(паперовому, диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті, зйомному жорсткому диску тощо) виконавця або
замовника, або може бути переданий виконавцем замовнику з використанням мережі Інтернет електронною поштою або
іншими засобами передачі інформації.
Обов'язковість пільгового режиму оподаткування
Відповідно до пункту 30.1 статті 30 ПКУ податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством
звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору в меншому розмірі за наявності
підстав.
Згідно із пунктом 30.4 статті 30 розділу I ПКУ платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги
чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено ПКУ.
Відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів
платник податків вправі лише тоді, коли звільнення надається безпосередньо платнику податків, а не окремим операціям з
постачання тих чи інших товарів чи надання тих чи інших послуг.
Податкові пільги з податку на додану вартість визначаються виключно за операціями з постачання товарів та/або
послуг та не надаються окремим суб'єктам господарювання, а тому застосовуються платниками податку на додану вартість
в обов'язковому порядку без права відмови від використання податкової пільги.
Таким чином, звільнення від оподаткування податком на додану вартість поширюється не на окремих суб'єктів
господарювання, а на операції з постачання товарів/послуг.
Запитання 1. Чи може платник податків, що здійснює операції з постачання програмної продукції, відмовитися від
використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів?
Відповідь 1. Ні, не може. Звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної
продукції застосовується в обов'язковому порядку без можливості відмови від застосування цієї пільги.
Запитання 2. Чи необхідна реєстрація підприємства суб'єктом індустрії програмної продукції для застосування пільги з
податку на додану вартість до операцій з постачання програмної продукції?
Відповідь 2. Ні, не потрібна. Звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання
програмної продукції не залежить від реєстрації платника податку на додану вартість як суб'єкта, який застосовує
особливості оподаткування податком на прибуток підприємств суб'єктів індустрії програмної продукції, передбачені
пунктом 15 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, оскільки застосовується до таких операцій, а не суб'єктів.
Запитання 3. Чи звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної
продукції, якщо така програмна продукція передається каналами мережі Інтернет?
Відповідь 3. Так, звільняється. Операції з постачання програмної продукції з переданням права власності на таку
продукцію (згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності) звільняються від
оподаткування податком на додану вартість незалежно від того, чи постачається така продукція на матеріальних носіях, чи
передається покупцеві іншим шляхом, в т. ч. і з використанням мережі Інтернет, електронною поштою або іншими
засобами передачі інформації.
Запитання 4. Чи звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної
продукції (комп'ютерних програм), до складу вартості якої входять послуги з технічної підтримки (встановлення,
налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм)?
Відповідь 4. Якщо технічна підтримка (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків)
програмної продукції (комп'ютерних програм), що здійснюється її виробником, є складовою постачання програмної
продукції, то операції з постачання програмної продукції, до складу вартості якої входять послуги з технічної підтримки
(встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм)
звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
Якщо послуги з технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп'ютерних програм) не входять до складу вартості програмної продукції та постачаються не її виробниками, то вони оподатковуються податком на додану вартість у загальновстановленому порядку за основною ставкою.
Запитання 5. Чи звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної
продукції, яка є результатом комп'ютерного програмування третіх осіб, а не особа, що постачає цю програмну продукцію?
Відповідь 5. Так, звільняється. Звільнення від оподаткування податком на додану вартість поширюється не на осіб, а на
операції. Не має значення кількість етапів постачання програмної продукції від особи, яка її створила, до останнього
покупця (споживача), якщо на цих етапах відбувається перехід права власності на програмну продукцію (згідно договору
46

ЧП «Профи Консалт»

т/ф (044)247-45-75

про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності). На всіх етапах в ланцюгу постачань програмної
продукції операції з такого постачання звільняються від податку на додану вартість.
Запитання 6. Чи звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної
продукції, яка є невід'ємною складовою систем та/або устаткування/обладнання, що постачаються замовнику?
Відповідь 6. Операції з постачання систем та/або устаткування/обладнання, невід'ємною складовою яких є програмна
продукція, не віднесені до операцій з постачання товарів і послуг, до яких застосовуються податкові пільги з податку на
додану вартість. Відповідно при здійсненні таких операцій платники податків зобов'язані здійснювати нарахування та
сплату податку на додану вартість за такими операціями на загальних підставах, визначених для поставки товарів та
послуг в Україні.
Лише у випадку, якщо програмна продукція була поставлена підприємством постачальником/виконавцем робіт з побудови системи як окремий елемент поставки та на таку продукцію передано право власності (згідно договору про передання
виключних майнових прав інтелектуальної власності), то така операція звільняється від оподаткування податком на додану
вартість як операція з постачання програмної продукції згідно з пунктом 26 1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.
Запитання 7. Чи оподатковуються податком на додану вартість операції із постачання програмної продукції від
нерезидента резиденту на митну територію України та від резидента нерезиденту?
Відповідь 7. Ні, не оподатковуються.
Запитання 8. Чи звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із постачання компонентів
програмних продуктів?
Відповідь 8. Так, звільняються. Операції з постачання окремих компонентів програмної продукції, на основі або за
допомогою яких створюється певна програмна продукція, або які можуть діяти як самостійні комп'ютерні програми,
звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
Запитання 9. Чи підлягають оподаткуванню податком на додану вартість операції з надання права на користування
програмною продукцією?
Відповідь 9. Ні, не підлягають, але тільки у разі отримання оплати у грошовій формі. При наданні невиключного права
на користування програмною продукцією на підставі ліцензійного (субліцензійного) договору має місце операція з
надання права на користування об'єктом авторського права чи нематеріальним активом, який залишається у власності
іншої особи (правовласника). Плата за надання права користування комп'ютерною програмою як об'єктом авторського
права, яку користувач сплачує на підставі ліцензійного (субліцензійного) договору, є роялті. Відповідно до пп. 196.1.6 п.
196.1 ст. 196 ПКУ виплата роялті у грошовій формі не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.
Запитання 10. Чи звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг (виконання
робіт) із розробки програмної продукції чи її компонентів, якщо виконавці таких послуг (робіт) не набувають права
власності на таку програмну продукцію в процесі її створення, а після завершення виконання таких послуг (робіт) право
власності на готову програмну продукцію (її компоненти) набуде замовник?
Відповідь 10. Ні, не звільняються, оскільки звільненню від оподаткуванню підлягають операції з постачання
програмної продукції, під час яких відбувається перехід права власності на програмну продукцію від постачальника до
покупця. У зазначеній ситуації виконавець таких послуг не отримує право власності на програмну продукцію, а тому не
відбувається операція з постачання програмної продукції.
Отже, операції з постачання послуг (виконання робіт) із розробки програмної продукції чи її компонентів, на які право
власності отримує замовник після завершення виконання таких послуг (робіт), оподатковуються податком на додану
вартість у загальновстановленому порядку за основною ставкою.
Запитання 11. Яких умов необхідно дотримуватись платникам податку для застосування режиму звільнення від
оподаткування податком при здійсненні операцій з постачання засобів криптографічного захисту інформації?
Відповідь 11. Операції платників податку з постачання засобів криптографічного захисту інформації звільняються від
оподаткування податком на додану вартість за умови наявності ліцензій на право здійснення такої діяльності та
сертифікатів відповідності на засоби криптографічного захисту інформації або позитивних експертних висновків за
результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
Запитання 12. Чи оподатковуються податком на додану вартість операції з постачання примірників комп'ютерної
програми, що здійснюються одночасно з наданням (постачанням) ліцензій на право використання комп'ютерної програми?
Відповідь 12. Ні, не оподатковуються. У випадку якщо постачається примірник комп'ютерної програми з наданням
(постачанням) ліцензії, яка є переліком умов щодо обмеженого використання такої комп'ютерної програми за її
функціональним призначенням та одночасно є складовою постачання самої комп'ютерної програми, то така операція
звільняється від оподаткування податком. При цьому режим звільнення від оподаткування податком застосовується на всіх
етапах постачання примірника комп'ютерної програми: від особи, яка її створила, до споживача.
Директор Департаменту координації нормотворчої та методологічної
роботи з питань оподаткування Н. Є. Привалова
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 22.02.2019 р. N 684/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо включення до бази оподаткування ПДВ платника
податку суми компенсації втрат від курсових різниць та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України
(далі - ПКУ), повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І
ПКУ).
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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.
При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ встановлено, 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 та підставі даних, не
підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ визначено, що 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.
Постачання товарів - 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 І
ПКУ).
База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ
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 бухгалтерською обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого
здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи зі звичайної ціни), за винятком:
товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
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. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки
(штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або
неналежного виконання договірних зобов'язань.
Враховуючи вказані положення ПКУ, до бази оподаткування операцій з постачання товарів/послуг включаються
будь-які суми коштів, які сплачуються покупцем постачальнику товару у зв'язку з компенсацією його вартості,
включаючи і суми компенсації втрат від курсових різниць, пов'язаних з постачанням такого товару.
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.
____________
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 31.07.2009 р. N 31-34000-10-16/20869
Міністерство фінансів України на запит щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій при розрахунках
підприємства з постачальником повідомляє.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді
надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу
за рахунок внесків власників) за звітний період, а витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу власниками) за звітний період.
З урахуванням наведеного, якщо відповідно до законодавства та умов договору грошовий еквівалент зобов'язання
підприємства перед постачальником визначено в іноземній валюті, то в бухгалтерському обліку різниця, що виникає
при погашенні зобов'язання, визнається іншими операційними доходами (витратами).
Документальне оформлення операцій, пов'язаних із надходженням матеріальних цінностей, врегульовано
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України
від 10.01.2007 N 2.
Заступник Міністра Д. Фудашкін
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 22.02.2019 р. N 678/6/99-99-12-02-01-15/ІПК
Про застосування фінансової відповідальності відповідно до статті 120 1 Податкового кодексу України
Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування штрафних санкцій відповідно до статті 120 1
Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі
податкових накладних (далі - ЄРПН) до повторно надісланих податкових накладних та повідомляє.
У листі платником податку зазначено, що ним 15.01.2019 на реєстрацію в ЄРПН направлено податкові накладні,
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квитанції про реєстрацію яких отримані 16.01.2019, в зв'язку з чим платником були повторно надіслані податкові
накладні.
Посилаючись на повідомлення, розміщене на офіційному порталі ДФС щодо наявності технічних проблем, пов'язаних з
перенавантаженням серверів ДФС, платник податку просить надати роз'яснення стосовно застосовування
штрафних санкцій до повторно надісланих податкових накладних, визначених статтею 120 1 Кодексу за порушення
строків реєстрації вищезазначених податкових накладних.
Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється
відповідно до вимог Кодексу та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246, зі змінами (далі - Порядок).
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу для податкових накладних та/або розрахунків коригування до
податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця визначено строк
реєстрації - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.
Податкова накладна та/або розрахунок коригування приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог, установлених
пунктом 192.1 статті 192, пунктами 200 1.3 і 2001.9 статті 2001 та пунктами 201.1, 201.10 і 201.16 статті 201 Кодексу, а також
з урахуванням Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 06.06.2017 N 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за N
959/30827.
За результатами перевірок, визначених пунктом 12 Порядку, формується квитанція про прийняття, або неприйняття,
або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування (далі - квитанція).
Квитанція в електронній формі надсилається платнику податку протягом операційного дня та є підтвердженням
прийняття, або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування. Датою та
часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.
Що стосується відповідальності за порушення строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування
в ЄРПН.
Відповідальність платників за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків
коригування до таких податкових накладних в ЄРПН встановлено статтею 120 1 Кодексу.
Пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу визначено, що порушення платниками податку на додану вартість граничного
строку, передбаченого статтею 201 Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої
податкової в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеною на постачання
товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за
собою накладання на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 Кодексу
покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі 10 відс. суми податку на додану вартість, зазначеної в таких
податкових накладних / розрахунках коригування, у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів.
При цьому зазначаємо, що статтею 1201 Кодексу не визначено виключень щодо застосування штрафних санкцій за
порушення граничних строків реєстрації податкових накладних в ЄРПН, крім випадків зупинення реєстрації податкової
накладної / розрахунку коригування в ЄРПН згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу та випадків, визначених
підпунктом 42 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.
____________
Возврат НДС, уплаченного в бюджет или на казначейский счет
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
43.41. У разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих до
бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 200 1.5 статті 200 1 цього Кодексу, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в
системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника
податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість чи на момент
фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.
2001.5. З рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти
до державного бюджету в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками
звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого
органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість, у розмірі суми коштів, що перевищує суму
задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань та суми податкового боргу з податку. При цьому
перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку,
зазначеної у складених податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі
податкових накладних, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг,
задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді.
Кошти, що надійшли на рахунки, визначені у підпунктах "а" - "в" пункту 200 1.2 цієї статті, автоматично
перераховуються органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на рахунок такого платника в
системі електронного адміністрування податку на додану вартість та на спеціальний рахунок такого платника протягом
наступного операційного дня. Реквізити такого спеціального рахунка платник - сільськогосподарське підприємство, що
обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, зобов'язаний зазначати у податковій
звітності з податку на додану вартість.
На запит платника податку йому шляхом надсилання електронного повідомлення надається інформація про рух коштів
на його рахунках у системі електронного адміністрування податку.
200 1.6. За підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів,
а також у разі подання уточнюючих розрахунків до податкової декларації, платником проводиться розрахунок з бюджетом
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у порядку, визначеному статтями 200 та 209 цього Кодексу.
Якщо на дату подання податкової звітності з податку сума коштів на рахунку в системі електронного адміністрування
податку на додану вартість платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до
поданої звітності, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової звітності заяву,
відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого
платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених
податкових зобов'язань з податку.
На суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню на поточний рахунок платника, на момент
подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу, шляхом
зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з
поточного рахунку платника (∑ПопРах).
Перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі, якщо таке зменшення загальної суми
поповнення електронного рахунка (∑ПопРах) не призведе до формування від'ємного значення суми податку, визначеної
відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу (∑Накл).
Для відповідного перерахування таких коштів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію
податкової та митної політики, надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного
адміністрування податку на додану вартість, реєстр, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та
індивідуальний податковий номер платника, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету/на поточний рахунок
та реквізити поточного рахунку платника (у випадку подання заяви платника на повернення коштів на такий рахунок).
На підставі такого реєстру центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів після граничного терміну, встановленого цим Кодексом
для самостійної сплати платником сум податкових зобов'язань, здійснює таке перерахування до бюджету/на поточний
рахунок платника податку.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, має право надсилати центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у
якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість:
реєстри - для перерахування податку до бюджету в разі подання платником податку уточнюючих розрахунків до
податкових декларацій;
коригуючі реєстри - для уточнення інформації, зазначеної у раніше надісланих реєстрах.

НДФЛ
Взаимоотношения с предпринимателямт
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 29.07.2019 р. N 3545/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула запит
щодо відображання підприємством у податковому розрахунку за ф. 1ДФ виплати на користь фізичної особи - платника
єдиного податку, яка надала послуги відрядженому працівнику, з урахуванням фактично викладених обставин та в межах
компетенції повідомляє наступне.
Відповідно до пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (оподатковуваного) доходу платника податку
не включаються, зокрема кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно з п. 170.9 ст.
170 ПКУ.
Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження
підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів, встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98, із змінами і
доповненнями (далі - Постанова).
Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59 (із змінами і доповненнями) (далі - Інструкція), є обов'язковою для органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.
Однак інші підприємства та організації цей документ можуть використовувати як допоміжний (довідковий).
Пунктом 4 розд. I Інструкції визначено, що підприємство, яке відряджає працівника, забезпечує його коштами для
здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). Аванс відрядженому працівникові може
видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із
застосуванням платіжних карток.
У разі якщо працівник застосував платіжну картку для проведення розрахунків у безготівковій формі, йому
відшкодовується збір за переказ грошових коштів електронними засобами (згідно з правилами платіжної системи) за
наявності документального підтвердження його сплати (виписка з карткового рахунку або інший документ на паперовому
носії, що підтверджує суму сплаченого збору).
Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат, є розрахункові
документи відповідно до Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", із змінами та доповненнями, та ПКУ (п. 14
розд. I Інструкції).
За наявності оригіналів підтвердних документів підприємство відшкодовує в межах граничних сум витрат на найм
житлового приміщення, затверджених Постановою, витрати відрядженим працівникам на найм житлового приміщення з
розрахунку вартості одного місця у готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання з
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урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на
службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат (п. 5 розд. II Інструкції).
Згідно з п. 177.8 ст. 177 ПКУ відряджений працівник отримує від фізичної особи - підприємця, який надавав послуги з
найму жилого приміщення та переїзду, копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як
суб'єкта підприємницької діяльності.
Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем
прибуття до місця постійної роботи, надати згідно з положеннями Інструкції звіт про використання коштів, виданих на
відрядження (п. 11 розд. II Інструкції).
Враховуючи зазначене, оскільки юридична особа тільки компенсує витрати працівника на відрядження, то
відображати в податковому розрахунку за ф. 1ДФ сплату працівником коштів за надані під час відрядження
фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку послуги, така юридична особа не зобов'язана.
Разом з цим, якщо оплата вартості послуг надходить на рахунок фізичної особи - підприємця - платника єдиного
податку другої групи від юридичної особи, яка не є платником єдиного податку, за найманих працівників, які
знаходяться у відрядженні, то умови перебування фізичної особи - підприємця на другій групі платника єдиного
податку порушуються, що не дає правових підстав для застосування другої групи спрощеної системи оподаткування.
Також у разі нарахування (виплати) доходів безпосередньо фізичній особі - підприємцю, суб'єкт господарювання на
підставі пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ виступає податковим агентом в частині відображення такого нарахування
(виплати) в податковому розрахунку (форма N 1ДФ), який затверджений наказом Міністерства фінансів України від
13.01.2015 N 4, за ознакою доходу "157" (пп. "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ).
Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
Порядок уплаты за сотрудников, работающих удаленно
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 24.04.2019 р. N 1771/10/26-15-13-06-12-ІПК
Головне управління ДФС у м. Києві в порядку ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянуло запит [...]
про надання індивідуальної податкової консультації щодо сплати роботодавцем податку на доходи фізичних осіб із
зарплати окремих працівників і в межах компетенції повідомляє наступне.
Як зазначено в пп. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, поняття "відокремлені підрозділи" вживається у значенні,
визначеному Цивільним кодексом України. Для розділу IV цього Кодексу - у визначенні Господарського кодексу України
Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) підприємство може складатися з виробничих
структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також
функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).
Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.
Згідно з пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа
(її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи,
інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу
оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій
формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до
бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати
податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому
статтею 18 та розділом IV цього Кодексу.
Відповідно до пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на
користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого
відокремленого підрозділу.
У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за
такий відокремлений підрозділ, усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи,
нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням
такого відокремленого підрозділу.
Згідно з пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Кодексу юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не
уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений
нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з
поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми
утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних
коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.
Таким чином, якщо підприємство не має в інших регіонах відокремлених підрозділів та/або власного чи орендованого майна, податок на доходи із заробітної плати найманих працівників, які здійснюють трудові обов'язки за місцем
свого проживання і мають роз'їзний (пересувний) характер праці, сплачується таким підприємством (податковим
агентом) до місцевого бюджету за його місцезнаходженням незалежно від місця проживання таких працівників.
Водночас повідомляємо, що згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Приобретение работником ТМЦ за счет собственных средств
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 26 квітня 2019 року N 181
Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим
збором суми доходу, виплаченого роботодавцем працівнику за товари (роботи, послуги), що були придбані таким
працівником за рахунок власних готівкових коштів
Питання:
Чи включаються до складу оподатковуваного доходу та підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб і
військовим збором суми доходу, виплачені роботодавцем працівнику за товари (роботи, послуги), що були придбані таким
працівником за рахунок власних готівкових коштів?
Відповідь:
Щодо встановлення роботодавцем трудових обов'язків працівника
Згідно з підпунктом 14.1.195 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс) працівник фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим
договором (контрактом) відповідно до закону.
Правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і
творчої праці визначає Кодекс законів про працю України (далі - КЗпП).
Відповідно до статті 21 КЗпП особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права,
обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці
працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера
застосування контракту визначається законами України.
До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний, зокрема,
роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розпис про умови праці (пункт 1 статті 29 КЗпП).
Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за
винятком випадків, передбачених законодавством. Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від
працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (статті 30, 31 КЗпП).
Отже, у разі, якщо придбання товарів (робіт, послуг) здійснюється в рамках трудових обов'язків працівника, то
незалежно від того, чи видані кошти під звіт, чи витрачені з такою метою власні кошти працівника, які потім відшкодовані
роботодавцем, такі відносини слід розглядати з урахуванням вимог законодавства про працю.
Щодо підтвердження факту здійснення господарських операцій
Згідно зі статтею 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за
організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у
первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не
менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво
підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
Відповідно до статті 9 зазначеного Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні
документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час
здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Відповідальність за
несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них
даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
У разі придбання працівником за власні готівкові кошти або з використанням власних платіжних карток товарів для
потреб підприємства, використання власних коштів у відрядженні до бухгалтерської служби подається у визначені
законодавством строки Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, форму та Порядок складання
якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2015 N 841 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 10.03.2016 N 350).
Якщо керівник підприємства підтвердив доцільність та обґрунтованість здійснених працівником витрат та затвердив
зазначений Звіт, бухгалтерська служба відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, відображає у бухгалтерському обліку зобов'язання перед підзвітною особою, визнане
підприємством, за кредитом субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" рахунку 37 "Розрахунки з різними
дебіторами".
Враховуючи викладене, у разі дотримання вищенаведених вимог щодо підтвердження роботодавцем доцільності та
обґрунтованості здійснених працівником витрат у зв'язку з виконанням дорученої йому роботи (трудової функції),
виплачена сума компенсації за придбані товари (роботи, послуги) за рахунок власних коштів на користь роботодавця не є
доходом для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.
Приравнивание гражданско-правовых отношений к трудовым
Хмельницький окружний адміністративний суд
Справа N 560/508/19
РІШЕННЯ
іменем України
16 квітня 2019 року м. Хмельницький
<…>
Представник відповідача проти позову заперечила, позицію відповідача щодо предмету спору викладено у відзиві на
позовну заяву, зокрема, в обґрунтування правомірності прийнятих припису N ХМ212/329/АВ-П62 від 24.01.2019 та
постанови N 22/46 від 06.02.2019, відповідач зазначає, що при здійсненні інспекційного відвідування з'ясовано, що у своїй
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діяльності ТОВ "НВП "АртХім" використовує працю 14 найманих працівників, згідно укладених трудових договорів.
Поряд з іншими працівниками дві особи: ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з якими трудові договори не укладені. Позивач надав
інспекторам праці на вказаних осіб дві ідентичні цивільно-правові угоди від 03.01.2019, згідно пункту 1.1 яких, предметом є надання послуг ОСОБА_4 та ОСОБА_3 по розливу готової продукції підприємства у тару різного розміру.
Разом з тим, у штатному розписі позивача наявні 2 штатні одиниці "розливальник хімічної продукції". У той
же час аналогічну роботу, яку передбачено виконувати працівникам на визначених штатним розписом посадах,
ОСОБА_4 та ОСОБА_3 виконують за цивільно-правовими договорами.
Відповідач вважає, що цивільно-правові угоди, на які посилається позивач, не спростовує виявленого порушення
та не може вважатися належним доказом у справі, оскільки укладені цивільно-правові договори укладено з метою
приховання фактичних трудових відносин з працівниками.
<…>
Для розгляду справи про накладення штрафу ТОВ "НВП "АртХім" подало до управління Держпраці у Хмельницькій
області:
1. Завірена печаткою підприємства копія цивільно-правового договору з ОСОБА_4
2. Завірена печаткою підприємства копія цивільно-правового договору з ОСОБА_3
3. Завірена печаткою підприємства копія ОСОБА_4 надання послуг з ОСОБА_4 від 25.01.19.
4. Завірена печаткою підприємства копія ОСОБА_4 надання послуг з ОСОБА_3 від 25.01.19.
5. Завірена печаткою підприємства копія видаткового касового ордеру від на ім'я ОСОБА_4 від 25.01.19.
6. Завірена печаткою підприємства копія видаткового касового ордеру від на ім'я ОСОБА_3 від 25.01.19.
7. Копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_12
8. Копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_12
Розглянувши справу про накладення штрафу та на підставі ОСОБА_4 інспекційного відвідування N ХМ212/329/АВ від
06.02.2019, перший заступник начальника Головного управління Держпраці у Хмельницькій області ОСОБА_13 прийняв
постанову N 22/46, згідно з якою на ТОВ "НВП "АртХім" накладено штраф у розмірі 250380,00 грн. за порушення вимог
частини 3 статті 24 КЗпП України.
Не погоджуючись з вказаними приписом та постановою відповідача, позивач оскаржив їх до суду.
Надаючи оцінку спірним правовідносинам та з'ясованим обставинам справи, суд керується наступними нормами права.
<…>
Постановою про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами N 22/46 від 06.02.2019 встановлено
порушення позивачем частини 3 статті 24 КЗпП України, яке полягає у тому, що у своїй діяльності ТОВ "НВП "АртХім"
використовує працю двох осіб: ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які виконують роботу щодо розливу готової продукції у тару
різного розміру, без укладення з ними трудових договорів, а на підставі цивільно-правових угод від 03.01.2019.
В спростування виявленого порушення позивач вказує на те, що 03.01.2019 між ТОВ "НВП "АртХім" та гр. ОСОБА_4
укладений цивільно-правовий договір б/н та з гр. ОСОБА_14 було укладено цивільно-правовий договір б/н від 03.02.2019.
Зі змісту умови, наведеної у пункті 2.1 обох вказаних договорів, обсяг послуг із розливу готової продукції, які мали
бути надані виконавцями, склав 6000 літрів. Згідно цього ж пункту договорів сума винагороди, що має бути сплачена ТОВ
"НВП "АртХім" за виконання зазначеного обсягу послуг становить 3000,00 грн. Крім того, згідно пункту 2.2 договорів
передача виконаних за договорами робіт здійснюється за актами виконаних робіт (надання послуг).
На виконання умови, що міститься у пунктах 2.2 договорів, їх сторонами було складено акти надання послуг N 1/25 та
N 25/01 від 25.01.2019, в яких наведено інформацію про вид виконаних робіт (послуг), кількість таких робіт (послуг), їх
ціну та загальну вартість. За видатковими касовими ордерами від 25.01.2019 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було виплачено
визначену договорами винагороду. При цьому, позивач, як податковий агент, у зв'язку із виплатою зазначеним особам
грошових коштів, утримав з їх доходу відповідні суми податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та
військового збору, а також нарахував та сплатив суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування. Згідно з пунктом 6.1 договорів визначено термін їх дії: з 03.01.2019 до 31.01.2019.
Надаючи правову оцінку цивільно-правовим угодам від 03.01.2019, суд дійшов наступних висновків.
У відповідності до статті 21 КЗпП України, трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи,
організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним
договором і угодою сторін.
Фактичний допуск до роботи вважається укладенням трудового договору незалежно від того, чи було прийняття на
роботу належним чином оформлене, якщо робота провадилась за розпорядженням чи з відома роботодавця.
Статтею 24 КЗпП України передбачено, що трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання
письмової форми є обов'язковим, зокрема при укладенні трудового договору з фізичною особою.
Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи
розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з
питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Загальне визначення цивільно-правового договору наведено у статті 626 Цивільного кодексу України. Так, вказаною
нормою встановлено, що договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або
припинення цивільних прав та обов'язків.
Відповідно до статті 901 ЦК України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за
завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.
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Згідно зі статтею 902 ЦК України виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, встановлених договором,
виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в
повному обсязі перед замовником за порушення договору.
Основною ознакою, що відрізняє цивільні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється
процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності
залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.
Виконавець, який працює за цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу
відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, хоча і може
бути з ними ознайомлений, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик, працівник не зараховується
до штату установи (організації), не вноситься запис до трудової книжки та не видається розпорядчий документ
про прийом його на роботу на певну посаду.
З аналізу наведених норм вбачається, що трудовий договір - це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції.
За трудовим договором працівник зобов'язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену роботу, а роботу з
визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову
функцію в діяльності підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання трудова діяльність не припиняється.
Предметом трудового договору є, власне, праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом договору цивільноправового характеру є виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт.
Таким чином, з урахуванням вище зазначених норм законодавства, цивільно-правовий договір може укладатись для
задоволення потреб суб'єкта господарювання, не пов'язаних із діяльністю, спрямованою на виготовлення та реалізацію
продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, спрямованою на досягнення економічних, соціальних
та інших результатів без мети одержання прибутку.
У разі, якщо робота, виконувана особою на користь суб'єкта господарювання, збігається з видом його економічної
діяльності або є роботою з обслуговування його діяльності, то робота такої особи повинна виконуватись на умовах
трудового договору.
Суд встановив, що згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань ТОВ "НВП "АРТХІМ" зареєстроване як юридична особа, дата запису: 15.11.2011 номер запису:
16731020000 008173. Основний вид діяльності Код КВЕД 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської
фарби та мастик; Код КВЕД 20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; Код КВЕД
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. (основний); Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт
автотранспортних засобів; Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок; Код КВЕД 85.59 Інші види
освіти, н. в. і. у.; Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в
неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Код КВЕД 47.19 Інші
види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; Код КВЕД 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у
сфері біотехнологій; Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних
наук; Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.
Як встановив суд, у своїй діяльності ТОВ "НВП "АртХім" використовує працю 14 найманих працівників, згідно
укладених трудових договорів.
Згідно наданого адміністрацією підприємства діючого штатного розпису, затвердженого наказом від 17.12.2018 (копія
додається) N 18-од, виявлено наявність таких виробничих професій (робіт): "розливальних хімічної продукції" - 2 штатних
одиниці (посадовий оклад 3710,0 грн.), "апаратник змішування" - 1 штатна одиниця (посадовий оклад 3730,0 грн.) та інші
виробничі професії.
Отже, цивільно-правові договори від 03.01.2019, відповідно до яких громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зобов'язані були
для Замовника виконати такі роботи, як: надати послуги по розливу готової продукції підприємства у тару різного розміру,
передбачає виконання функцій, властивих саме найманому працівнику згідно класифікатора професій, а саме
"розливальник хімічної продукції", і спрямований не на досягнення кінцевого результату, а на процес виконання функцій.
При цьому, як підтверджується матеріалами фото- та відео-фіксації, під час інспекційного відвідування у ТОВ "НВП
АртХім" за фактичним місцем здійснення позивачем господарської діяльності, було виявлено, що гр. ОСОБА_4 виконував
роботу на складі продукції, тобто поза межами цивільно-правової угоди.
Вказане дає суду підстави для висновку, що правовідносини між ТОВ "НВП "АртХім" та громадянами ОСОБА_3 та
ОСОБА_4 у наведеному контексті носять ознаки, притаманні саме трудовим відносинам між роботодавцем та найманим
працівником.
Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що оскільки робота, які виконували ОСОБА_4 та ОСОБА_3, а саме
розлив хімічної продукції, є небезпечною та шкідливою для здоров'я, то саме під час укладання трудового договору
роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права
працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.
Разом з тим, суд критично оцінює аргумент позивача, що дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по розливу хімічної продукції у
тари вчинялися на виконання умов цивільно-правового договору, так, як вже зазначалося, основною ознакою,
притаманною для договору, є те, що цивільно-правовий договір може укладатись для задоволення потреб суб'єкта
господарювання, не пов'язаних із діяльністю, спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи
надання послуг вартісного характеру, спрямованою на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети
одержання прибутку.
У разі, якщо робота, виконувана особою на користь суб'єкта господарювання, збігається з видом його економічної
діяльності або є роботою з обслуговування його діяльності, то робота такої особи повинна виконуватись на умовах
трудового договору.
Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 04.07.2018 у справі N 820/1432/17.
Згідно з частиною 2 статті 2 КЗпП України, працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового
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договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.
Відповідно до частини першої статті 21 КЗпП України, трудовий договір є угода між працівником і власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник
зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а
власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством
про працю, колективним договором і угодою сторін.
Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим за підстав,
наведених в частині першій статті 24 КЗпП України.
Таким чином, трудовий договір це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором
працівник зобов'язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену роботу, а роботу з визначеної однієї або кількох
професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності
підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання, трудова діяльність не припиняється. Предметом
трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом договору цивільно-правового
характеру є виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт. Тобто, предметом цивільно-правових договорів є
результат праці, який підлягає вимірюванню у конкретних фізичних величинах, а не процес роботи.
Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи
розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з
питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України (частина третя статті 24 КЗпП України).
Відповідно до частини 3 статті 24 КЗпП України, Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про порядок
повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу" N 413 від
17.06.2015 (далі Постанова N 413).
За правилом, визначеним Постановою N 413 повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних
органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.
Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та
реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування".
<…>
Суд вважає, що відповідач надав суду належні докази правомірності висновків про порушення позивачем норм чинного
законодавства про працю, тому, підсумовуючи викладене, суд доходить переконання, що постанова Головного управління
Держпраці у Хмельницькій області відповідає критеріям правомірного рішення суб'єкта владних повноважень, що
визначені частиною 2 статті 2 КАС України, оскільки прийнята обґрунтовано, на підставі, у межах повноважень та у
спосіб, визначені законодавством.
Оскільки під час розгляду справи суд встановив правомірність дій відповідача щодо проведення інспекційного
відвідування та правомірність висновків органу владних повноважень про порушення позивачем норм чинного
законодавства про працю, суд вважає позовні вимоги такими, що задоволенню не підлягають.
З огляду на висновки суду по суті спору, понесені позивачем судові витрати не відшкодовуються та покладаються на
позивача.
Керуючись статтями 6, 72-77, 139, 244, 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд
ВИРІШИВ:
у задоволенні адміністративного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство
"АртХім" до Управління Держпраці у Хмельницькій області про визнання протиправним та скасування припису,
постанови відмовити.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи,
якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає
законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або
прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 25.02.2019 р. N 741/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула
звернення щодо визначення податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та ПДВ і в
межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162
якого платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження
в Україні.
Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний
(річний) оподатковуваний дохід.
Відповідно до пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування),
визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 Кодексу.
Порядок оподаткування доходів фізичної особи від надання нерухомості в оренду (суборенду) визначено п. 170.1 ст.
170 Кодексу, згідно з пп. 170.1.1 якого податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання
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в оренду (емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є
орендар.
При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не
менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.
Відповідно до пп. 170.1.4 п. 170.1 ст. 170 Кодексу дохід, зазначений у пп. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Кодексу, оподатковується податковим агентом під час нарахування (виплати) за ставкою 18 відс., визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу.
Одночасно слід зазначити, що коефіцієнт, який обчислюється за формулою, визначеною п. 164.5 ст. 164 Кодексу,
застосовується виключно під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі.
Таким чином, у разі надання податковим агентом доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є
вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких установлені згідно з Кодексом,
помножена на коефіцієнт. Тобто саме збільшення вартості доходу, наданого у негрошовій формі, дає змогу
податковому агенту сплатити податок на доходи фізичних осіб виключно з цього доходу.
Також зазначений дохід 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 Перехідних положень Кодексу (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу).
При цьому нормами п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу не передбачено застосування для
військового збору коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу. Тобто об'єктом оподаткування військовим
збором є уся сума доходу у негрошовій формі без застосування коефіцієнта.
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 пп. 3.2 розділу III Порядку у графі За "Сума нарахованого доходу" податкового розрахунку за ф. N 1ДФ
відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з
довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку.
У графі 3 "Сума виплаченого доходу" податкового розрахунку за ф. N 1ДФ відображається сума фактично виплаченого
доходу платнику податку податковим агентом (пп. 3.3 розділу III Порядку).
Оскільки коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ст. 164 Кодексу, застосовується для визначення бази оподаткування
податку 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. N 1ДФ
відображаються з урахуванням цього коефіцієнта.
Водночас у рядку "Військовий збір" розділу П податкового розрахунку за ф. N 1ДФ загальна сума нарахованого доходу та загальна сума виплаченого доходу відображається без урахування коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164
Кодексу.
Враховуючи викладене, у разі, якщо юридична особа (орендар) як податковий агент нараховує (виплачує) фізичній
особі (орендодавцю) орендну плату у негрошовій формі, то сума такої орендної плати оподатковується податком на
доходи фізичних осіб з урахуванням положень п. 164.5 ст. 164 Кодексу. При цьому вказана сума також є об'єктом
оподаткування військовим збором без застосування коефіцієнту, визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу.
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 (частина друга ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні").
Крім того, відповідно до п. 185.1 ст. 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з
постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.
Згідно з п. 188.1 ст. 188 Кодексу база оподаткування 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; газу, який постачається для потреб населення.
Таким чином, операції з постачання платником сільськогосподарської продукції, в рахунок оплати вартості послуг з
оренди земельних ділянок, є об'єктом оподаткування ПДВ. При цьому база оподаткування за такою операцією буде
визначатися не нижче звичайних цін.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 21.02.2019 р. N 664/6/99-95-42-02-15/ІПК
Державна фіскальна служба України розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації щодо
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оподаткування податком на доходи фізичних осіб сум, відшкодованих найманому працівнику юридичною особою, яка не
фінансується за рахунок бюджетних коштів, у вигляді витрат на таксі, які були понесені ним під час відрядження в межах
території України або за її межами, і повідомляє таке.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс),
згідно з пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не
включаються, зокрема, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно з п. 170.9 ст.
170 Кодексу.
Відповідно до пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу не є доходом платника податку - фізичної особи, яка перебуває у
трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом керівних органів підприємств, установ, організацій, сума
відшкодованих йому у встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, зокрема
на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за
місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті).
Зазначені в абзаці другому пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об'єктом оподаткування податком на
доходи фізичних осіб лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді
транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності
посадкового талона, якщо його обов'язковість передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та
розрахункових документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів.
При цьому будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного доходу платника податку за
наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з господарською діяльністю роботодавця / сторони,
що відряджає.
Враховуючи викладене, у разі, якщо юридична особа не фінансується за рахунок бюджетних коштів, то суми
відшкодованих витрат за користування таксі під час відрядження як в межах території України, так і за кордоном
не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб за умови виконання вимог, встановлених п. 170.9 ст.
170 Кодексу.
____________
Про затвердження Типових форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального
користування
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 25 травня 2006 року N 503
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2006 р. за N 1065/12939
Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" та з метою вдосконалення нормативно-правової бази
галузі транспорту і приведення її у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Типові форми квитків на проїзд пасажирів на маршрутах загального користування:
1.1.1 міжміських - тип I, тип II, тип III, тип IV - для проїзду в автобусах загального типу; розмір квитків - 80 х 200 мм;
колір квитків: тип I - блакитний, тип II - рожевий, тип III - жовтий, тип IV - салатовий (додаток 1);
1.1.2 міжміських та міжнародних - тип ММ-I - для проїзду в автобусах загального типу; розмір квитка - 210 х 95 мм
(додаток 7);
1.1.3 приміських - тип ПА-I, тип ПА-II, тип ПА-III; розмір квитків: типи ПА-I, ПА-II - 25 х 55 мм, тип ПА-III - 160 х 80
мм (додаток 2);
1.1.4 міських - тип МА-I, тип МА-II, тип МА-III; розмір квитків: тип МА-I - 30 х 50 мм, тип МА-II - 25 х 30 мм, тип МАIII - 85 х 50 мм (додаток 3).
1.2. Типові форми квитків на перевезення багажу на маршрутах загального користування:
1.2.1 міжміських - тип КБ-I; розмір квитка 80 х 150 мм (додаток 4);
1.2.2 приміських - тип КБ-II; розмір квитка 25 х 40 мм (додаток 5).
1.3. Типові форми квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу автомобільним транспортом на міжміських і
приміських маршрутах для реалізації автостанціями (додаток 6).
2. Установити, що вартість проїзду за розрахунками пасажирських перевізників, інформація про перевізника,
страховика та страхову суму вносяться у квитки друкованим способом. Тарифна вартість (для приміських та міжміських
маршрутів) установлюється шляхом множення покілометрового тарифу на відстань від початку маршруту до середини
тарифної зони.
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 06.01.2017 р. N 62/25/10-17
Щодо типових форм квитків та їх заповнення
Міністерство інфраструктури розглянуло запит <...> щодо надання роз'яснень з приводу типових форм квитків та їх
заповнення та повідомляє.
Порядок здійснення перевезень пасажирів та їх багажу автобусами, таксі, легковими автомобілями на замовлення, а також обслуговування пасажирів на автостанціях визначаються Правилами надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту (далі - Правила), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 р. N 176. Вони є
обов'язковими для виконання організаторами регулярних перевезень, замовниками транспортних послуг, автомобільними
перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, персоналом автомобільного транспорту, автостанціями та
пасажирами.
Згідно з пунктом 115 Правил перевізники відповідно до укладених договорів здійснюють продаж квитків через
автостанції, агентства з продажу квитків та/або самостійно. Примірну форму договору про продаж квитків затверджує
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Мінінфраструктури.
Продаж квитків може здійснюватися водієм автобуса в разі відсутності у населеному пункті автостанції або агентства з
продажу квитків, а також після закриття квитково-касової відомості на автостанції.
Пунктом 2 наказу Міністерства транспорту та зв'язку України "Про затвердження Типових форм квитків на проїзд
пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального користування" від 25.05.2006 р. N 503, зареєстрованого
Міністерством юстиції України 21.09.2006 р. від N 1065/12939 (далі - наказ), зазначено, що вартість проїзду за
розрахунками пасажирських перевізників, інформація про перевізника, страховика та страхову суму вносяться у квитки
друкованим способом.
Враховуючи викладене, на думку Мініфраструктури, у разі якщо придбаний у водія квиток відповідає типовій формі,
містить інформацію про перевізника, страховика, страхову суму, а вартість проїзду, відстань проїзду, пункти відправки та
прибуття, вписані у квиток вручну друкарськими літерами, це не буде порушенням вимог наказу.
Заступник Міністра - керівник апарату Д. Роменський
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
Стаття 3. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані:
11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього
програмування найменування (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД), цін товарів
(послуг) та обліку їх кількості;
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності,
пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про
використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)
Наказ Міністерства фінансів України
від 21.01.2016 р. № 13
3. Установлені в цьому Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов'язкові реквізити
розрахункових документів.
У разі відсутності в документі хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення,
такий документ не прийматиметься як розрахунковий.
II. Фіскальний касовий чек на товари (послуги)
1. Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі – касовий чек) – розрахунковий документ, надрукований
реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). Форма № ФКЧ-1
касового чека наведена в додатку 1 до цього Положення.
2. Касовий чек повинен містити такі обов'язкові реквізити:
– найменування господарської одиниці;
– адресу господарської одиниці;
– для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, – індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається
згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН";
– для СГ, що не є платниками ПДВ, – податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають
відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі
літери "ІД" (ідентифікаційні дані);
– якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, – кількість, вартість
придбаного товару (отриманої послуги);
– вартість одиниці виміру товару (послуги);
– код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством);
– назва товару (послуги);
– літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги) (для СГ, що зареєстровані як
платники ПДВ);
– позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо) та суму коштів за цією
формою оплати;
– загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або
"УСЬОГО";
– для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, – окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ
у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі
літери "ПДВ";
– для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного
податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ), – окремим рядком розмір ставки такого податку,
загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого
податку. У реквізиті "Акцизний податок" його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється
використовувати скорочення;
–
порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової
операції;
– фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН";
– напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" та найменування або логотип виробника.
Неперсонифицированные доходы
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ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 23.08.2019 р. N 3968/ІПК/28-10-27-01-11
Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби розглянув лист щодо оподаткування податком на
доходи фізичних осіб та військовим збором, забезпеченого підприємством фуршетного обслуговування працівників, та,
керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), в межах своїх повноважень повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються цим Кодексом. Визначення понять, що
вживаються у Кодексі, зазначені ст. 14 Кодексу, яка не містить окремого визначення "фуршетного обслуговування". Разом
з тим пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу передбачено поняття доходу 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, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162
якого платниками податку є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний)
оподатковуваний дохід.
Статтею 165 Кодексу встановлено виключний перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку зокрема, вартість безоплатного лікувально-профілактичного
харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, яким роботодавець забезпечує
такого платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці" (пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
Разом з тим до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи,
крім зазначених ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 л. 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,
визначеному ст. 168 Кодексу.
Таким чином, оскільки "фуршетним" обслуговуванням (кава-брейк) забезпечуються працівники підприємства, які
приймають участь у зборах (семінарах, тренінгах, конференціях), а продукти харчування закуповуються товариством
відповідно до кількості працівників-учасників зібрання, то дохід у вигляді вартості такого харчування є об'єктом
оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22.03.2017 р. N 5683/6/99-99-13-02-03-15
Державна фіскальна служба Україна, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист
[...] щодо практичного застосування норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163
якого об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого
включається дохід, отриманий таким платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу)
у вигляді, зокрема, харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених Кодексом для
оподаткування прибутку підприємств (пп. "б" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Крім того, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10
розділу XX Перехідних положень Кодексу).
Разом з тим п. 1 частини першої ст. 4 Закону 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) визначено, що платниками єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) є роботодавці, зокрема,
підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах
трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством (далі - роботодавці).
Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону N 2464 встановлено, що єдиний внесок нараховується роботодавцями на суму
нарахованої кожній застрахованій особі, зокрема, заробітної плати за видами виплат, які включають основну і 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 "Про оплату праці".
Враховуючи викладене, якщо роботодавцем організовується для працівників безкоштовне харчування за
принципом "шведського столу", коли неможливо визначити кількість спожитих продуктів кожною окремою
особою, тобто отриманий дохід у вигляді додаткового блага не може бути персоніфікований, то вартість такого
харчування не може розглядатися як об'єкт оподаткування та база нарахування єдиного внеску.
Щодо визначення бази оподаткування податком на додану вартість
Згідно з п. 185.1 ст. 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та
послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Кодексу.
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Постачання товарів/послуг включає в себе безоплатну передачу майна іншій особі, постачання послуг іншій особі на
безоплатній основі (пп."в" пп. 14.1.185, пп. "в" пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Пунктом 188.1 ст. 188 Кодексу визначено базу оподаткування операцій з постачання товарів/послуг.
Таким чином, операції підприємства з безкоштовного харчування своїх працівників на умовах "шведського столу" для
такого підприємства - платника ПДВ є об'єктом оподаткування ПДВ, під час здійснення яких ПДВ нараховується у
загальновстановленому порядку.
Перший заступник Голови С. В. Білан
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 23.11.2016 р. N 25308/6/99-99-13-02-03-15
Державна фіскальна служба Україна, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист
щодо практичного застосування норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє.
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. "б" пп. 164.2.17 п. 164.2
ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий
таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді, зокрема харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених Кодексом для оподаткування прибутку підприємств.
Разом з тим відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону 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) платниками єдиного внеску
є роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю
фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством (далі роботодавці).
Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону N 2464 встановлено, що єдиний внесок нараховується роботодавцями на суму
нарахованої кожній застрахованій особі, зокрема, заробітної плати за видами виплат, які включають основну і 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 "Про оплату праці".
Враховуючи викладене, якщо роботодавцем організовується для працівників безкоштовне харчування за
принципом "шведського столу", коли неможливо визначити кількість спожитих продуктів кожною окремою
особою, тобто отриманий дохід у вигляді додаткового блага не може бути персоніфікований, то вартість такого
харчування не може розглядатися як об'єкт оподаткування.
Щодо віднесення до складу витрат при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток витрати з надання
платником податку безкоштовного харчування своїм працівникам.
Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування 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 розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.
Зазначеним розділом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають
за операціями з надання платником податку безкоштовного харчування своїм працівникам.
Фінансовий результат до оподаткування за такими операціями формується згідно з правилами бухгалтерського обліку.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів
України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні").
Щодо визначення бази оподаткування податком на додану вартість.
Відповідно до п. 185.1 ст. 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів
та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Кодексу.
Постачання товарів/послуг включає в себе безоплатну передачу майна іншій особі, постачання послуг іншій особі на
безоплатній основі (пп."в" пп. 14.1.185, пп. "в" пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).
Пунктом 188.1 ст. 188 Кодексу визначено базу оподаткування операцій з постачання товарів/послуг.
Таким чином, операції підприємства з безкоштовного харчування своїх працівників на умовах "шведського столу", для
такого підприємства - платника ПДВ є об'єктом оподаткування ПДВ, при здійсненні якої ПДВ нараховується у
загальновстановленому порядку.
Водночас платник податку при придбанні продуктів харчування включає суми ПДВ, сплачені (нараховані) при їх
придбанні, до складу податкового кредиту за наявності складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових
накладних (далі - ЄРПН) податкової накладної.
Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали
використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного
податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного
податкового періоду.
Одночасно згідно з пп. "г" п. 198.5 ст. 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання
виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня
звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексу для такої реєстрації, зведену
податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (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.
Отже, суми ПДВ, нараховані (сплачені) підприємством - платником податку у зв'язку з придбанням продуктів
60
ЧП «Профи Консалт»
т/ф (044)247-45-75

харчування для забезпечення безкоштовного харчування свої працівників на умовах "шведського столу", включаються до
складу податкового кредиту такого підприємства за умови наявності відповідного документального підтвердження
(податкові накладні / розрахунки коригування до таких податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, митні декларації,
інші документи, передбачені п. 201.11 ст. 201 Кодексу).
При цьому якщо вартість зазначеного безкоштовного харчування включається до вартості товарів/послуг, операції з
постачання яких є об'єктом оподаткування та пов'язані з отриманням доходів зазначеним підприємством, дані товари
визнаються такими, що призначаються для використання/використані в господарській діяльності, і додаткового
нарахування податкових зобов'язань за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 Кодексу, не здійснюється.
У той же час, якщо вартість послуг з харчування не включається до вартості товарів/послуг, то дані
товари/послуги визнаються такими, що постачаються безоплатно в межах господарської діяльності, а тому
податкові зобов'язання нараховуються відповідно до п. 185.1 ст. 185 Кодексу, база оподаткування ПДВ визначається
згідно з п. 188.1 ст. 188 Кодексу. Податкові зобов'язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 Кодексу також не
нараховуються.
Перший заступник Голови С. В. Білан
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 06.09.2018 р. N 3881/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула
звернення щодо практичного застосування норм чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються Кодексом.
Визначення понять, що вживаються у Кодексі, зазначені ст. 14 Кодексу, яка не містить окремого визначення
"харчування за принципом "шведського столу". Разом з тим, пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу передбачено поняття доходу
з джерелом походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будьяких 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, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162
якого платниками податку є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний)
оподатковуваний дохід.
Статтею 165 Кодексу встановлено виключний перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку зокрема, вартість безоплатного лікувально-профілактичного
харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, яким роботодавець забезпечує
такого платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці" (пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
Крім того, до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються
інші доходи, які згідно Кодексу не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп.
165.1.49 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
При цьому пп. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу передбачено, що звільняються від
оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розділом IV 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.
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, зокрема, харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім
випадків, визначених Кодексом для оподаткування прибутку підприємств (пп. "б" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами,
визначеними п. 164.5 ст. 164 Кодексу (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10
розділу XX Перехідних положень 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,
визначеному 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).
Разом з тим відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону 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) платниками єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) є роботодавці, зокрема підприємства,
установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.
Статтею 7 Закону N 2464 визначено базу нарахування єдиного внеску.
Водночас частиною сьомою ст. 7 Закону N 2464 передбачено, що перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний
внесок, затверджується Кабінетом Міністрів України.
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Постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року N 1170 затверджено Перелік видів виплат, що
здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок (далі - Перелік), в якому не
передбачено витрати на безоплатне харчування.
Враховуючи викладене, дохід, отриманий фізичною особою як додаткове благо у вигляді вартості безоплатного
харчування включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника та
оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах, та є базою
нарахування єдиного внеску.
Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної
(контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за
ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
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.
Пунктом 198.6 ст. 198 Кодексу визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого
(нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових
накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не
підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Кодексу.
Згідно з пп. "г" п. 198.5 ст. 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з
бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного
(податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову
накладну за товарами/послугами, необоротними активами (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 п. 189.9 ст. 189 Кодексу).
Господарською діяльністю згідно з пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є діяльність особи, що пов'язана з виробництвом
(виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу.
Таким чином, суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником податку у зв'язку із забезпеченням працівників платника
податку безкоштовним харчуванням на умовах "шведського столу", включаються до складу податкового кредиту за умови
наявності відповідного документального підтвердження (податкові накладні / розрахунки коригування до таких
податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, інші документи, передбачені п. 201.11 ст. 201 Кодексу).
Якщо вартість зазначених товарів включається до складу витрат та, відповідно, до вартості товарів/послуг,
операції з постачання яких є об'єктом оподаткування та пов'язані з отриманням доходів, такі товари/послуги
визнаються такими, що призначаються для використання/використані в господарській діяльності, і додаткового
нарахування податкових зобов'язань за правилами, встановленими п. 198.5 ст. 198 Кодексу, не здійснюється.
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.
Положеннями Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на різницю
по операціях з надання платником податку на прибуток безкоштовного харчування своїм працівникам.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до
оподаткування.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів
України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно правові акти щодо
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в України").
Таким чином, з питання відображення операцій з безкоштовного харчування працівників в бухгалтерському обліку
доцільно звернутися до Міністерства фінансів України.
Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може
використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
____________
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 15.11.2018 р. N 4828/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула
звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства, 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.
Визначення понять, що вживаються у Кодексі, зазначені ст. 14 Кодексу, яка не містить окремого визначення
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"харчування за принципом "шведського столу". Разом з тим, пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу передбачено поняття доходу
з джерелом походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будьяких 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, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162
якого платниками податку є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний)
оподатковуваний дохід.
Статтею 165 Кодексу встановлено виключний перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема вартість безоплатного лікувально-профілактичного
харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів, газованої солоної води, яким роботодавець забезпечує
такого платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці" (пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
Крім того, до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються
інші доходи, які згідно Кодексу не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп.
165.1.49 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).
При цьому пп. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу передбачено, що звільняються від
оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розділом IV 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.
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, зокрема, харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім
випадків, визначених Кодексом для оподаткування прибутку підприємств (пп. "б" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами,
визначеними п. 164.5 ст. 164 Кодексу (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10
розділу XX Перехідних положень Кодексу).
При цьому нормами п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу не передбачено застосування для
військового збору коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 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,
визначеному 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).
Разом з тим відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 Закону 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) платниками єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) є роботодавці, зокрема підприємства,
установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового
договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.
Статтею 7 Закону N 2464 визначено базу нарахування єдиного внеску.
Водночас частиною сьомою ст. 7 Закону N 2464 передбачено, що перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний
внесок, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року N 1170 затверджено Перелік видів виплат, що
здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок (далі - Перелік), в якому не
передбачено витрати на безоплатне харчування.
Враховуючи викладене, дохід, отриманий фізичною особою як додаткове благо у вигляді вартості безоплатного
харчування, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника та
оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах, та є базою
нарахування єдиного внеску.
Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної
(контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за
ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або
виготовленням товарів та наданням послуг.
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.
Пунктом 198.6 ст. 198 Кодексу визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого
(нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових
накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не
підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Кодексу.
Згідно з пп. "г" п. 198.5 ст. 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з
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бази оподаткування, визначеної п. 189.1 ст. 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного періоду і
зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (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.
Господарською діяльністю згідно з пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є діяльність особи, що пов'язана з виробництвом
(виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу.
Таким чином, суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником податку у зв'язку із забезпеченням працівників платника
податку у робочий час харчуванням за принципом "шведського столу", включаються до складу податкового кредиту за
умови наявності відповідного документального підтвердження (податкові накладні / розрахунки коригування до таких
податкових накладних, зареєстровані в ЄРПН, інші документи, передбачені п. 201.11 ст. 201 Кодексу).
Якщо вартість зазначених товарів включається до складу витрат та, відповідно, до вартості товарів/послуг, операції з
постачання яких є об'єктом оподаткування та пов'язані з отриманням доходів, такі товари/послуги визнаються такими, що
призначаються для використання / використані в господарській діяльності, і додаткового нарахування податкових
зобов'язань за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, не здійснюється.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств 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.
Положеннями Кодексу не передбачено різниці для коригування фінансового результату до оподаткування на вартість
наданого працівникам підприємства харчування.
Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.
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 (пункт 2 статті 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні").
Згідно з 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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