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У цьому випуску: 

• Коли подавати новий Звіт з ЄСВ — за червень 2016 року! 

• Помилка в обов'язкових реквізитах ПН: чекайте на повідомлення за формою 
«ПН» 

• Мінфін упорядкував декларацію з ПДВ та порядок заповнення ПН 
• Вплив списаної кредиторської заборгованості на податок на прибуток 
• За незареєстровану акцизну накладну в Єдиному реєстрі – штраф 
• Скарга на податкове повідомлення-рішення: термін для подання 
• Чи може платник податків «замовити» перевірку в ДФС із аналізу трансфертного 

ціноутворення 
• Чи має право платник податку сформувати податковий кредит шляхом подання 

уточнюючого розрахунку, якщо податкові зобов’язання при отриманні послуг від 
нерезидента на митній території України помилково не були задекларовані в 
період їх отримання? 

• Чи вважаються розрахунковими документами роздрукований електронний 
проїзний квиток на авіаційному транспорті, електронний проїзний квиток на 
залізничному транспорті? 

• Коригувальні різниці не застосовують до сум дооцінки ОС, якщо вона не 
вплинула на фінансовий результат 

• Українці з 1 липня почнуть платити податок на нерухомість 
• Чи діє обмеження готівкового розрахунку 10 тис. грн, якщо співробітник купив 

ТМЦ за власні кошти? 
• Закінчився термін оренди: податково-прибуткова доля поліпшень орендованого 

майна 
• Деякі нюанси незастосування коригуючих різниць 

 
 

Коли подавати новий Звіт з ЄСВ — за червень 2016 року! 

З 1 липня 2016 року звіти з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 
звітний період «червень 2016 року» подаються за новою формою згідно з Порядком формування та 
подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 
14.04.2015 р. № 435 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23.04.2015 р. № 460/26905 (у  
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редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 р. № 441, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 06.05.2016 р. № 682/28812). 

Помилка в обов'язкових реквізитах ПН: чекайте на повідомлення за формою «ПН» 

Мінфін наказом від 23.05.2016 р. № 498 затвердив зміни до Порядку надіслання контролюючими 
органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Мінфіну від 
28.12.2015 р. № 1204. Основною метою змін є приведення зазначеного нормативно-правового акту у 
відповідність із Законом від 24.12.2015 N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 
році". Зокрема, порядок доповнено новою формою податкового повідомлення-рішення - "ПН". 
Податкове повідомлення-рішення за формою "ПН" складається контролюючими органами у разі 
виявлення помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкових накладних, передбачених п. 
201.1 ст. 201 Податкового кодексу. Наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного 
опублікування. 

Мінфін упорядкував декларацію з ПДВ та порядок заповнення ПН 

До декларації з ПДВ внесли такі зміни: виклали в новій редакції додаток 2 «Довідка про суму від'ємного 
значення звітного (податкового) періоду, що зараховується до складу податкового кредиту наступного 
звітного (податкового) періоду». Тепер для розшифрування від'ємного значення, що фігурує в рядку 21 
декларації з ПДВ, потрібно вказати тільки місяць і рік його виникнення, а також суму. Тобто з таблиці 
додатка взагалі прибрали ІПН платника податків, і питання щодо цього відпало саме по собі. Додаток 3 
«Розрахунок суми бюджетного відшкодування» доповнили новою таблицею 2, в якій потрібно буде 
розшифрувати суми ПДВ, фактично сплачені у попередніх і звітному періодах постачальникам товарів / 
послуг або до Державного бюджету України; з таблиці 1 додатка 5 виключили рядки «300000000000» і 
«500000000000», а з таблиці 2 - рядок «Усього за основною ставкою та ставкою 7%»; примітка «*» 
додатка 9 привели у відповідність з нормами ст. 209 ПКУ і виклали в такій редакції: «* Дванадцять 
попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника - звітний 
податковий період ». Крім того, Мінфін привів у відповідність з ПКУ і порядок заповнення ПН в частині 
виписки зведених ПН на операції з постачання електричної та / або теплової енергії, вугілля та / або 
продуктів його збагачення, які мають безперервний або ритмічний характер постачання. Тепер він 
містить норму, аналогічну змістом п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ. Наказ Мінфіну України «Про 
затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 25.05.2016 
р. № 503. 

Вплив списаної кредиторської заборгованості на податок на прибуток 

Податківці роз’яснили, як вплине на об’єкт оподаткування податком на прибуток списання безнадійної 
кредиторської заборгованості, що виникла за неоплаченими товарами від нерезидента. Так, у 
бухгалтерському обліку відповідну списану безнадійну кредиторську заборгованість включать до складу 
доходу, який формуватиме фінансовий результат до оподаткування. При цьому податкове 
законодавство не містить різниць, які б вимагали коригувати такий фінансовий результат на суму 
безнадійної кредиторської заборгованості. Лист ГУ ДФС у м. Києві від 14.06.2016 № 13193/10/26-15-12-
05-1. 

За незареєстровану акцизну накладну в Єдиному реєстрі – штраф 

Відповідно до Податкового кодексу України платник податку при реалізації пального зобов'язаний 
скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної під категорію згідно з УКТ ЗЕД 
реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови 
щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої 
платником особи. Реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування у Єдиному реєстрі 
акцизних накладних здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх 
складання. Згідно статті 11 підрозділу 5 Прикінцевих положень при порушенні термінів реєстрації 
акцизних накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених у 
період з 1 березня 2016 року до 1 квітня 2016 року штрафи не застосовуються. Однак, Головне 
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управління ДФС у Чернігівській області звертає увагу платників податків, що відсутність з вини платника 
акцизного податку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних протягом більш 
як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов'язаний скласти акцизну накладну 
тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів 
пального, на які платник податку зобов'язаний скласти таку акцизну накладну.   

Скарга на податкове повідомлення-рішення: термін для подання 

Підпунктом 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що згідно з 
податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових 
зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому 
числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган. Коли платник 
податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або 
прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень 
контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, він має право звернутися до 
контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення ( п. 56.2 ст. 56 ПКУ). Скарга 
подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби – з належним чином 
засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне 
надати з урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44 ПКУ) протягом 10 календарних днів, що настають за днем 
отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого 
органу, що оскаржується (п. 56.3 ст. 56 ПКУ). Оскільки згідно з п.п. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 ПКУ сума 
коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як санкції за порушення 
законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, – є грошовим зобов’язанням, то якщо платник 
податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму такого грошового зобов’язання, 
він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд податкового 
повідомлення-рішення протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником 
податків такого рішення. 

Чи може платник податків «замовити» перевірку в ДФС із аналізу трансфертного 
ціноутворення 

ДФС у листі від 31.05.2016 р. № 11812/6/99-99-15-02-02-15 стверджує: ПКУ не передбачає права 
органів державної фіскальної служби на проведення аналізу операцій платника податків на його запит 
із метою підтвердження чи спростування відповідності операції контрольованій. Натомість моніторинг 
умов контрольованих операцій здійснюється шляхом спостереження ДФС за цінами, що 
застосовуються сторонами таких операцій, і шляхом аналізу звітів про контрольовані операції та 
документації, будь-яких інших інформаційних джерел і шляхом отримання інформаційних матеріалів і 
висновків, поданих платником податків відповідно до п. 39.4 ПКУ. До того ж із метою встановлення 
відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» посадові особи фіскальної 
служби під час проведення аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації, поданих 
платником податків згідно із зазначеним пунктом, мають право проводити опитування вповноважених 
осіб і/або працівників платника податків. 

Чи має право платник податку сформувати податковий кредит шляхом подання 
уточнюючого розрахунку, якщо податкові зобов’язання при отриманні послуг від 
нерезидента на митній території України помилково не були задекларовані в період їх 
отримання? 

Згідно з п. 187.8 ст. 187 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-УІ зі змінами та 
доповненнями (далі – ПКУ) датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання 
послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з 
банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує 
факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше. Відповідно до п. 
208.2 ст. 208 ПКУ отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, у порядку, визначеному ст. 201 ПКУ, складає податкову 
накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку 
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до податкового кредиту у встановленому порядку. Така податкова накладна підлягає обов’язковій 
реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). Пунктом 201.10 ст. 201 ПКУ 
передбачено, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових 
накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних має бути здійснена протягом 15 календарних днів, 
наступних за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових 
накладних та/або розрахунках коригування. Датою віднесення сум податку до податкового кредиту для 
операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України відповідно до п.198.2 ст. 198 
ПКУ є дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої 
податкової накладної в ЄРПН. 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 (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий 
розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. 
Таким чином, якщо за операцією з постачання послуги нерезидентом отримувачем послуги не складено 
податкову накладну та у податковій декларації з податку на додану вартість за відповідний звітний 
період не відображено податкове зобов’язання, то такий платник повинен скласти та зареєструвати в 
ЄРПН податкову накладну (за умови, що з дати здійснення операції не минуло 180 днів) та подати до 
контролюючого органу уточнюючий розрахунок, в якому задекларувати податкові зобов’язання за такою 
операцією. У звітному періоді, в якому платник задекларував податкові зобов’язання з ПДВ за такою 
операцією шляхом подання уточнюючого розрахунку, у платника виникають підстави включити такі 
суми ПДВ до складу податкового кредиту на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної,(за 
умови, якщо з дати її складення не минуло 365 календарних днів). За відсутності складеної та 
зареєстрованої у встановлений законодавством термін в ЄРПН податкової накладної, право на 
податковий кредит у отримувача послуги не виникає. 
 
Чи вважаються розрахунковими документами роздрукований електронний проїзний 
квиток на авіаційному транспорті, електронний проїзний квиток на залізничному 
транспорті? 

Відповідно до ст. 3 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 (далі - Закон N 265), 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, зокрема, зобов'язані: 

• проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, 
опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори 
розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що 
підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом, із 
застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок; 

• видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, 
включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при 
отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої 
форми на повну суму проведеної операції. 

Реєстратори розрахункових операцій не застосовуються при продажу проїзних і перевізних документів 
на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних 
документів та на автомобільному транспорті з видачою талонів, квитанцій, квитків з нанесеними 
друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю (п. 4 ст. 9 Закону N 265). 

Розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, 
розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, 
надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у 
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випадках, передбачених Законом N 265, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором 
розрахункових операцій або заповнений вручну (ст. 2 Закону N 265). 

Спільним наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства доходів і зборів України від 
30.05.2013 N 331/137 "Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при 
здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті", встановлено форму 
та зміст електронного проїзного (перевізного) документа на залізничному транспорті. 

Таким чином, роздрукований електронний проїзний квиток на залізничний транспорт вважається 
розрахунковим документом, якщо оформлений на відповідному бланку проїзного документа чи 
сформований в електронному вигляді відповідно до вимог Порядку N 331/137 та чинного 
законодавства, що засвідчує укладення договору між залізницею і пасажиром на проїзд та видається 
після оплати вартості послуги. 

Водночас оскільки форму електронного авіаквитка законодавчо не встановлено, то він не може 
вважатись розрахунковим документом в розумінні Закону N 265. 

Коригувальні різниці не застосовують до сум дооцінки ОС, якщо вона не вплинула на 
фінансовий результат 

Податківці у своєму листі від 24.06.2016 № 14186/10 / 26-15-12-05-11 уточнили, що коректують різниці, 
передбачені абз. 3 п. 138.2 ПКУ, не застосовуються, якщо по дооцінених основних засобах уцінка 
раніше не проводилася, а отже, не вплинула на фінансовий результат. 
Нагадаємо, що згаданий пункт ПКУ зобов'язує зменшувати фінансовий результат до оподаткування на 
суму дооцінки ОС в межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до НП (С) БО або МСФЗ. 

Українці з 1 липня почнуть платити податок на нерухомість 

Один раз в рік українці будуть платити податок на нерухомість. До 1 липня податкова служба повинна 
розіслати рішення-повідомлення та квитанції із сумами податку, який необхідно сплатити протягом 60 
днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. 
З За прийняттям Закону №909, яким було внесено зміни до Податкового кодексу в питаннях 
оподаткування житлової площі, податком будуть обкладатися тільки ті квадратні метри, які 
перевищують встановлену законом норму. Крім житлових будинків, прибудов до них, квартир, котеджів, 
кімнат у багатосімейних (комунальних) квартирах, садових і дачних будинків, також будуть обкладати 
податком об'єкти нежитлової нерухомості - готельні, офісні торгові будівлі, гаражі, будівлі промислові та 
склади, будівлі для публічних виступів (казино, гральні будинки), господарські (присадибні) будівлі. 
Отже, власникам квартир площею понад 60 квадратних метрів, будинків з прибудовами, загальною 
площею понад 120 квадратів, квартир і приватних будинків, площа яких у сумі перевищує 180 
квадратних метрів доведеться сплатити в державну скарбничку. А ось власники квартири і будинки, 
загальна площа яких перевищує 300 і 500 квадратних метрів, сплатять податок в розмірі 25 тис.грн. 
Місцеві ради мають право самостійно визначити процентну ставку податку (від 0 до 3% від мінімальної 
зарплати). Так, 1% від мінімальної зарплати з кожного метра будуть стягувати в Києві, Львові, 
Чернівцях, Тернополі, Луцьку, Ужгороді, Черкасах, Хмельницькому, Полтаві, Херсоні, Чернігові та 
Миколаєві, 2% - в Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі та Сумах. 

Чи діє обмеження готівкового розрахунку 10 тис. грн, якщо співробітник купив ТМЦ за 
власні кошти? 

Фіскали відповіли, що працівник підприємства, який за власні готівкові кошти набуває товарно-
матеріальні цінності для потреб підприємства, повинен отримати касовий чек, в якому буде вказано 
назву підприємства (підприємця) - продавця товарів (послуг). Тобто ця операція здійснюється між 
двома підприємцями, хоча і через працівника, якому підприємство обов'язково повинно відшкодувати 
витрати на придбання ТМЦ. 

Гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня не може 
бути більше 10 тис. Грн. 
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Платежі понад цю суму проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в 
установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, 
шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів у банк для 
подальшого їх перерахування на поточні рахунки. 

Отже, операція з придбання ТМЦ за власні кошти на виробничі потреби в сумі понад 10 тис. грн є 
порушенням вимог п. 1 Постанови НБУ № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою". 

Закінчився термін оренди: податково-прибуткова доля поліпшень орендованого майна 

ДФСУ надала індивідуальну податкову консультацію з наступного питання: які податкові коригування 
необхідно робити платнику податку на прибуток у разі закінчення терміну дії договору оренди основних 
засобів (ОС), якщо у нього на балансі числиться не з амортизована вартість ремонту таких об'єктів? 

Відповідь така: оскільки після закінчення терміну дії договору орендар вже не може використовувати 
об'єкт оренди в господарській діяльності, то покажеться збільшити фінансовий результат на суму не з 
амортизованої частини витрат на ремонт / поліпшення орендованих ОС, яка визначена відповідно до П 
(С) БО, і зменшити фінансовий результат на суму не з амортизованої частини витрат на ремонт / 
поліпшення орендованих ОС, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ. 

Лист ДФС від 09.06.2016 р № 12788/6 / 99-99-15-02-02-15. 

Деякі нюанси незастосування коригуючих різниць 

Податківці відзначили, що положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до 
оподаткування на суму: 

• заборгованості з виплати засновникам частини їх внесків до статутного капіталу; 
• операції з переведення боргу (грошового зобов'язання). 

Такі операції відображаються відповідно до правил бухгалтерського обліку. 

Листи ДФС від 02.06.2016 р № 12095/6 / 99-99-15-02-02-15 і від 02.06.2016 р № 12096/6 / 99-99-15-02-
02-15. 

* * * * * 
У разі виникнення необхідності у додатковому консультуванні з вищезазначених питань, будь ласка, звертайтесь до Юлії 
Никоненко (+380 44 498 8301) або за телефоном (+380 44 490 5507). 
 

* * * * * 
Інформація, що подана у цій публікації, носить загальний характер і не висвітлює стан справ будь-якого окремого 
підприємства або фізичної особи. Незважаючи на те, що ми намагаємося подавати точну і своєчасну інформацію, ми не 
гарантуємо, що ця інформація є правильною на дату її отримання або буде достовірною у майбутньому. Ніхто не повинен 
діяти і покладатися на таку інформацію без відповідної професійної консультації, наданою після детального вивчення стану 
справ. 
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