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I. Бухгалтерський облік і оподаткування
1.1. Лікарські засоби і медичні вироби звільнені від ПДВ
Зміст
Верховною
Радою України ухвалений Закон «Про внесення Ошибка!
зміни доЗакладка
Податкового
кодексу України
Раздел 1 .......................................................................................
не определена.
відносно
звільнення
від законодавства
оподаткування............................................
деяких лікарських засобів
і медичних
виробів»
від 09.04.2015 №
Зміни
і роз'яснення
Помилка!
Закладка
не визначена.
332 - VIII.
Згідно
із облік
Законом
від ПДВ звільнені операції з імпорту і першого постачання імпортером або
терский
і оподаткування
виробником на території України лікарських засобів, внесених в Державний реєстр лікарських засобів, і
медичних виробів, внесених в Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення.
Вказані операції звільнені від ПДВ тимчасово, на період до 31 березня 2019 року.
Звільнення від обкладення ПДВ, передбачене цим пунктом, застосовується, якщо ввезення і/або
постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють
закупівлі, перелік яких визначений Законом України "Про здійснення державних закупівель", що
укладені у виконання угод між Міністерством охорони здоров'я і відповідною спеціалізованою
організацією, що здійснює закупівлі, у рамках виконання бюджетних програм.
Перелік лікарських засобів і медичних виробів, які закуповуються на підставі угод про закупівлю із
спеціалізованими організаціями, встановлює Кабінет міністрів України.

1.2. Продовжено терміни надання відомостей про кінцевих бенефіціарів
Законом «Про внесення змін до деяких законів України відносно відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи» від 21.05.2015 N 475 - VIII продовжені терміни
представлення юридичними особами відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).
Вказані відомості можуть бути подані підприємствами до 25 вересня 2015 року.
Також Законом звільнені від обов'язку представлення відомостей про кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів), зокрема, юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні
особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб співпадають з їх
засновниками (учасниками).

1.3. Затверджені обсяги лікарських коштів і медичних виробів, імпорт і постачання яких
обкладається ПДВ за ставкою 7%
Кабінет міністрів України (розпорядження від 27.05.2015 р. № 544-р) затвердив обсяги лікарських
коштів і медичних виробів, операції з ввезення яких на митну територію України і постачання на митній
території України обкладаються за ставкою 7% на період проведення антитерористичної операції і/або
введення воєнного стану.
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Розпорядження видане на підставі п.п. «в» п. 193.1 і абз. 3 п. 32 підрозд. 2 розд. XX Податкового
кодексу.
Лікарські засоби і медичні вироби мають бути призначені для використання закладами охорони
здоров'я і учасниками АТО для надання медичної допомоги фізичним особам, які в період проведення
АТО і/або введення воєнного стану отримали поранення, контузії або інші ушкодження здоров'я.

1.4. Затверджена нова редакція Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій
Кабінетом міністрів внесені зміни в Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій (Постанова від 27.05.2015 р. № 331).
Зокрема, змінами передбачено, що при здійсненні операцій з купівлі фізичною особою іноземної
валюти банк нараховує (утримує) і перераховує збір на пенсійне страхування у встановленому законом
розмірі за рахунок коштів такої особи.
У квитанції про здійснення валютно-обмінної операції вказується сума сплаченого збору.
Нагадаємо, що стягування пенсійного збору у розмірі 2% при купівлі готівкової валюти фізичними
особами введене з 1 січня 2015 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України і деяких законодавчих актів України відносно податкової реформи» від 28.12.2014 № 71 - VIII.

1.5. Продовжено діючі та введено нові обмеження на грошово-валютному ринку
4 червня 2015 року набула чинності постанова Національного банку України (НБУ) від 03.06.2015 р.
№ 354. Цією постановою НБУ, зокрема, встановив, що розрахунки за операціями експорту та імпорту
товарів здійснюються в строк, який не повинен перевищувати 90 календарних днів.
Крім того, НБУ залишив чинною вимогу про обов'язковий продаж на міжбанківському валютному
ринку України 75% надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів України.
НБУ також продовжив діючі та ввів нові обмеження, що стосуються валютних операцій і операцій з
готівкою, зокрема:
- здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний
(робочий) день дозволено в сумі, що не перевищує в еквіваленті 3000 гривен в межах однієї банківської
установи;
- банки зобов'язані обмежити видачу готівкових коштів в національній валюті через каси і
банкомати в межах до 300 000 гривен на добу на одного клієнта (раніше - 150 000 грн). Ці вимоги не
поширюються, зокрема, на видачу готівкових коштів на виплату заробітної плати і витрат на
відрядження в межах норм, встановлених законодавством;
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- банки зобов'язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних і
депозитних рахунків клієнтів через каси і банкомати в межах до 15 000 гривен за добу на одного клієнта
в еквіваленті згідно офіційного курсу НБУ;
- уповноважений банк не має права купувати іноземну валюту за дорученням клієнта-резидента
(окрім фізичної особи), якщо він має кошти в іноземних валютах, розміщених на поточних і депозитних
рахунках в цьому і/або інших уповноважених банках. Такий клієнт-резидент виконує зобов'язання в
іноземній валюті за рахунок наявних у нього коштів в іноземній валюті. Вказана заборона не
поширюється на випадок, коли загальна сума коштів в іноземних валютах, які розміщені на поточних і
депозитних рахунках клієнта в уповноважених банках на дату подання клієнтом заяви на купівлю
іноземної валюти менше, ніж 25000 доларів США (у еквіваленті згідно офіційного курсу гривні до
відповідних валют);
- банки формують реєстр з купівлі іноземної валюти і/або перерахування за межі України іноземної
валюти за дорученням клієнтів і подають його в НБУ в день отримання від клієнта заявки про купівлю
іноземної валюти/платіжного доручення. Якщо сума заявки про купівлю іноземної валюти/платіжного
доручення на перерахування за межі України іноземної валюти дорівнює або більше еквіваленту 50000
доларів США на дату заявки/платіжного доручення, то уповноважений банк подає разом з реєстром
копії документів (у відсканованому виді), які є основою для здійснення цих операцій.
Вказані обмеження діють до 3 вересня 2015 року.
1.6. Затверджено нові форми реєстраційних карток
Міністерство юстиції України затвердило нові форми окремих реєстраційних карток. Так, були
викладені в новій редакції наступні форми:
- форма № 1 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, створеної
шляхом заснування нової юридичної особи;
- форма № 2 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, створеної
шляхом реорганізації діючої (діючих) юрособи (юросіб) в результаті злиття, розділення, виділення або
перетворення;
- форма № 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;
- форма № 16 - реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу.
Наказ від 10.04.2015 р. № 529/5 вступив в силу 4 травня 2015 року.

1.7. Затверджено Порядок надання відомостей з ЄДР і Порядок отримання відомостей з ЄДР
органами державної влади
Міністерством юстиції України наказом від 31.03.2015 р. № 466/5 затверджені:
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1) Порядок надання відомостей з Єдиного держреєстру юридичних осіб і фізичних осіб –
підприємців (ЄДР).
Порядком передбачено, що відомості з ЄДР надаються в паперовій і електронній формі. Вказано, в
якому виді, і у відповідь на чий запит надаються відомості з ЄДР.
2) Порядок отримання відомостей з Єдиного держреєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх
справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України (далі - органи влади).
Згідно з цим Порядком органи влади отримують відомості з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців в електронній формі у вигляді виписки, виписки і довідки
через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців.
Наказ виданий у виконання Закону від 12.02.2015 р. № 191 - VIII і діє, починаючи з 7 квітня 2015
року.

1.8. Пільги по сплаті земельного податку - Узагальнююча податкова консультація
Державна фіскальна служба України (ДФСУ) затвердила Узагальнюючу податкову консультацію
відносно застосування пільг по сплаті земельного податку, встановлених відповідним рішенням органу
місцевого самоврядування (наказ від 28.05.2015 р. № 379).
ДФСУ в Узагальнюючій консультації вказала: якщо рішення органу місцевого самоврядування
відносно встановлення пільг по сплаті земельного податку прийняте, то таке рішення є обов'язковим
для виконання усіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади,
об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, посадовцями з урахуванням
термінів, визначених таким рішенням.

1.9. Скасовано Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці»
Міністерством фінансів України (МФУ) наказом від 31.03.2015 р. № 391 скасовано Положення
бухгалтерського обліку «Податкові різниці», затверджене наказом МФУ від 25.01.2011 р. № 27.
Положення втратило актуальність у зв'язку з набуттям чинності 1 січня 2015 року нової редакції
розділу ІІІ Податкового кодексу України «Податок на прибуток підприємств».
Також, наказом № 391 скасований Порядок відрахування в дохід державного бюджету 10 відсотків
вартості продукції, виготовленої з тимчасовим відхиленням від вимог відповідних стандартів відносно її
якості, затверджений наказом Мінфіну від 09.11.93 р. № 86.
Наказ набув чинності 12 травня 2015 року.
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1.10. Затверджено форму декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки
МФУ затвердило форму декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
(наказ від 10.04.2015 р. № 408).
Платники цього податку також повинні будуть заповнювати додаток до декларації - Відомості про
наявність об'єктів житлової і нежитлової нерухомості.
Наказ № 408 набув чинності 22 травня 2015 року.

1.11. Затверджено форму декларації з транспортного податку
Наказом МФУ від 10.04.2015 р. № 415 затверджено форму податкової декларації з транспортного
податку.
Наказ № 408 набув чинності 22 травня 2015 року.
Як відомо, згідно ст. 267 Податкового кодексу України (у редакції, що діє з 1 січня 2015 року),
об'єктом обкладення транспортним податком є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і
мають об'єм двигуна більше 3 000 куб. см. Ставка податку встановлена з розрахунку на календарний рік
у розмірі 25 000 гривен за кожен легковий автомобіль, який є об'єктом оподаткування.

1.12. Проект декларації з податку на прибуток
На офіційному сайті ДФСУ опублікований проект наказу МФУ «Про затвердження форми Податкової
декларації з податку на прибуток підприємств».
Як зазначається на сайті фіскальної служби, наказ підготовлений у зв'язку з прийняттям Верховною
Радою України 28 грудня 2014 Закону України № 71 «Про внесення змін до Податкового кодексу
України і деяких законів України відносно податкової реформи» (далі - Закон), яким змінена редакція
розділу III «Податок на прибуток» Податкового кодексу України, згідно якої об'єкт оподаткування
визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до
оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародного стандарту фінансової
звітності, на різницю, яка збільшує або зменшує фінансовий результат до оподаткування.
Прийняття нормативного акту забезпечить затвердження нової форми податкової декларації з
податку на прибуток підприємств з метою приведення її у відповідність із Законом.
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II. Розрахунок заробітної плати
2.1. Набули чинності нова форма № 1ДФ, а також Порядок її заповнення і представлення
1 квітня 2015 року набули чинності нова форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), а також Порядок
її заповнення і представлення, затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.
Форма № 1ДФ доповнена новим розділом:
II. «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір».
Податкові агенти уперше відзвітують за новою формою за I квартал 2015 року.

2.2. Затверджені нові форми звітності з ЄСВ і Порядок формування і представлення звіту
МФУ затверджені форми звітності з єдиного соціального внеску (ЄСВ) в новій редакції (наказ від
14.04.2015 р. № 435) :
- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб і суми нарахованого ЄСВ у фіскальні органи (форма № Д4);
- звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб і суми нарахованого ЄСВ (форма № Д5);
- звіт про суми добровільних внесків, що передбачені договором про добровільну участь,
підлягають сплаті, і суми доплати у фіскальні органи (форма № Д6);
- звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма №
Д7).
Наказом № 435 також затверджені:
- довідник категорій страхувальників, що сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування;
- довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства;
Цим наказом МФУ ствердив також Порядок формування і представлення страхувальниками звіту
відносно сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Наказ № 435 вступив в силу 30 квітня 2015 року.
Звітність відповідно до Порядку № 435 подається платниками єдиного внеску, починаючи з
01.06.2015 р. (звіти за травень 2015 року). Про це - лист ДФСУ від 30.04.2015 р. № 15939/7/99-99-17-0301-17.
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2.3. Затверджена нова Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
МФУ своїм наказом від 20.04.2015 р. № 449 затвердив Інструкцію про порядок нарахування і сплати
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в новій редакції.
Інструкція конкретизує встановлений Законом про ЄСВ1 порядок нарахування і сплати платниками
єдиного внеску, штрафів і пені, стягнення заборгованості з платників.
Наказ № 449 набув чинності 29 травня 2015 року.

2.4. Нова форма № 1-ПВ (умови праці)
Державна служба статистики України затвердила форму № 1-ПВ (умови праці) (один раз в два роки)
«Звіт про умови праці, пільги і компенсації за роботу з шкідливими умовами праці» (наказ від
12.06.2015 р. № 149).
Форма вводиться в дію, починаючи із звіту за 2015 рік.

III. Кадрове адміністрування
3.1. Зміни, що стосуються соціального захисту громадян, які проходять військову службу
1) 15 квітня набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
відносно удосконалення окремих питань мобілізації і соціального захисту громадян України, що
підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв'язку з оголошенням
демобілізації» від 18.03.2015 р. № 259, - VIII.
Законом внесені зміни до Кодексу законів про працю (КЗпП) і деякі інші закони. Зокрема, за
працівниками, які при проходженні військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров'я)
і знаходяться на лікуванні в медичних закладах, а також потрапили в полон або визнані без вісті
зниклими, зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток на підприємстві.
2) Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» від
14.05.2015 № 433, - VIII.
Так, Законом внесені зміни в ст. 119 КЗоТ, згідно з якими гарантії збереження місця роботи (посади)
і компенсації середнього заробітку з бюджету поширюються також на працівників, покликаних на
термінову військову службу.
1

Закон України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №
2464 - XI
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Закон набув чинності 11 червня 2015 року.

3.2. Затверджений порядок повідомлення органу фіскальної служби про прийняття працівника
на роботу
Кабінет Міністрів України видав постанову «Про порядок повідомлення Державної фіскальної
служби і її територіальних органів про прийом працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413.
Повідомлення про прийом працівника на роботу подається підприємством в орган Державної
фіскальної служби за місцем обліку в якості платника ЄСВ за формою згідно з додатком до Постанови.
Повідомлення подається до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним з
наступних способів:
- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних
осіб;
- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
- на паперових носіях, якщо трудові договори укладені не більше ніж з п'ятьма особами.
Постанова вступила в силу 3 липня 2015 року.

4. Новації липня 2015 року
4.1. Електронна система адміністрування ПДВ почала працювати в звичайному режимі
Як відомо, згідно із Законом № 71 - VIII2 з 1 лютого по 1 липня 2015 року система електронного
адміністрування ПДВ працювала в тестовому режимі: податкові накладні реєструвалися в системі без
обмеження реєстраційною сумою, яка розраховується по формулі, визначеній п. 200 1.3 ПКУ.
Згідно повідомлення на офіційному сайті Державної фіскальної служби, починаючи з 0 годин 1
липня 2015 року, система електронного адміністрування ПДВ переведена з тестового режиму в
звичайний.

4.2. Застосування РРО платниками єдиного податку
Верховна рада України ухвалила Закон (законопроект № 1088), згідно з яким реєстратори
розрахункових операцій (РРО) не застосовуються:
- платниками єдиного податку 1-ої групи;
2

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України відносно
податкової реформи» від 28.12.2014 № 71 - VIII
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- 2-ої і 3-ої груп, у яких впродовж календарного року обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
У разі перевищення в календарному році обсягу доходу більше 1 000 000 гривень застосування РРО для
такого платника єдиного податку є обов'язковим.
Закон направлений на підписання Президентові 7 липня 2015 року.
Таким чином, у разі, якщо цей Закон буде підписаний Президентом, чек РРО не являтиметься з 1
липня 2015 року, як і раніше, обов'язковим документом для усіх фізичних осіб – підприємців (ФОП)
платників єдиного податку. Рекомендуємо врахувати вищезгадане при купівлі товарів і послуг у ФОП платників єдиного податку.

4.3. Перші п'ять днів лікарняного оплачуватимуться в однаковому розмірі
Кабінетом міністрів України (КМУ) затверджений новий Порядок оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком
на виробництві, за рахунок коштів працедавця (постанова від 26.06.2015 р. № 440).
До прийняття Порядку № 440 існувало протиріччя між раніше діючим Порядком № 439 і Законом
України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105 - XIV,
внаслідок якого лікарняні за перші п'ять днів за рахунок підприємства, і лікарняні за подальші дні, що
фінансуються за рахунок Фонду соціального страхування, оплачувалися в різних розмірах.
Згідно з новим Порядком дні тимчасової непрацездатності оплачуються залежно від страхового
стажу в розмірах, визначених частиною першою статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування».
Документ набуде чинності після його офіційної публікації.

4.4. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат
загальнообов'язкового державного соціального страхування викладений в новій редакції

із

Постановою КМУ від 22.06.2015 р. № 439 «Про внесення змін до постанови КМУ від 26.09.2001 р.
№1266» викладений в новій редакції Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку виплат із загальнообов'язкового державного соціального
страхування.
Згідно нової редакції Порядку усі види страхування, у тому числі допомога з тимчасової
непрацездатності, розраховуються в календарних днях. Раніше розрахунок допомоги з тимчасової
непрацездатності здійснювався виходячи з робочих днів.
Крім того, в розрахунковий період тепер включаються останні 12 календарних місяців, а не 6
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місяців, як було передбачено раніше.
Постанова № 439 діє з 04.07.2015 р.
Для страхових випадків, що настали до 4 липня 2015 року, обчислення середньої заробітної плати
для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності необхідно здійснювати без урахування змін,
внесених Постановою № 439 (лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 07.07.2015 р. № 2.4-17-1112).

INTERCOMP LIVE!
Ми в пресі
Фахівці Intercomp Україна багато років друкуються в професійній пресі. З найцікавішими публікаціями
можна ознайомитися в професійних виданнях і на нашому сайті.

Станьте нашими друзями! Приєднуйтесь до нас на Facebook

У разі виникнення питань з наданих матеріалів, будь ласка, направляйте свої коментарі або
пропозиції експертам Intercomp Україна за адресою: ukraine@intercompglobal.com
Чекаємо Ваші листи і пропозиції!
@Intercomp Україна
Інформація в цьому бюлетені представлена в скороченій формі і призначена лише для загального ознайомлення, вона
не може розглядатися як повноцінна заміна консультації, а матеріали публікації не можуть служити підставою для
винесення професійного судження.
Intercomp Україна не несе відповідальності за збиток, заподіяний яким-небудь особам в результаті дії або відмови від
дії на підставі відомостей, що містяться в цій публікації. З усіх конкретних питань слід звертатися до фахівців
Intercomp для надання консультації.
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