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I. Бухгалтерський облік і оподаткування
1.1. Знижено ставки акцизу на транспортні засоби
Зміст
Верховною
Радою України прийнято Закон «Про внесення Ошибка!
зміни до Закладка
підрозділу
розділу XX
Раздел
1 .......................................................................................
не5определена.
"Перехідні положення "Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку
Зміни і роз'яснення законодавства ............................................ Помилка! Закладка не визначена.
вживаних транспортних засобів» (від 31.05.2016 р. № 1389-VIII).
Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, знижено ставки акцизного податку на транспортні
терский
засоби, щооблік
булиі уоподаткування
вжитку. Ставка податку встановлена в залежності від виду транспортного засобу
та об'єму його двигуна.
Нові знижені ставки не застосовуються, якщо автомобілі:
- мають походження з країни, визнаної законом державою-окупантом або з окупованої
території;
- вироблені до 1 січня 2010 року;
- ввозяться в кількості більше 1 автомобіля в рік;
- відчужуються протягом 365 днів з дня їх реєстрації.
Закон набере чинності з 01.08.2016 р. (з 1 числа місяця, наступного за місяцем його
опублікування).

1.2. Внесено зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ
Положення про реєстрацію платників ПДВ приведено у відповідність з діючими нормами
Податкового кодексу України (далі - ПКУ). Зміни внесені наказом Міністерства фінансів України
(далі - МФУ) від 18.03.2016 р. № 373.
Зокрема, з переліку підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ виключено внесення
до Єдиного державного реєстру запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її
місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей
про юридичну особу.
Наказ набрав чинності з дня офіційного опублікування - 29.04.2016 р.

1.3. Змінено Порядок обліку платників податків і зборів
Наказом МФУ від 18.03.2016 № 375 внесено зміни до Порядку обліку платників податків і
зборів.
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Так, новою редакцією документу регламентована процедура взяття на облік
відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної
благодійної організації.
Наказ набрав чинності 10 травня 2016 року.

1.4. Набрали чинності документи, які стосуються платників акцизного податку
Набрав чинності (12.04.2016 р.) наказ Мінфіну від 25.02.2016 р. № 218, яким затверджені:
- форма заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального (№ 1-АКП);
- форма акцизної накладної;
- форма розрахунку коригування акцизної накладної;
- форма заявки на поповнення (коригування) залишку пального;
- порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної,
заявки на поповнення (коригування) залишку пального.
Перераховані документи використовуються особами, які здійснюють реалізацію пального і
є платниками акцизного податку відповідно до п.п. 212.1.15 ПКУ.
Акцизні накладні та розрахунки коригування акцизної накладної підлягають реєстрації в
Єдиному реєстрі акцизних накладних.

1.5. Затверджено форму Акту інвентаризації обсягів залишку палива
МФУ затверджено форму Акту інвентаризації обсягів залишку палива і Порядок його
заповнення та подання (наказ від 25.02.2016 р. № 219).
Акт складається особою, що здійснює реалізацію пального, яка відповідно до п.п. 212.3.4
ПКУ зареєстрована платником акцизного податку щодо обсягів залишку палива.
Акт в електронній формі подається в ДФСУ за місцем обліку в терміни, встановлені п. 9
підрозділ. 5 розд. XX ПКУ.
Наказ набрав чинності 5 квітня 2016 року.

1.6. Оновлено форму авансового звіту
Наказом МФУ від 10.03.2016 р. № 350 внесено зміни до форми авансового звіту (Звіт про
використання коштів, виданих на відрядження або під звіт). Зміни не є суттєвими: в авансовому
звіті уточнена формула розрахунку суми податку в разі несвоєчасного повернення підзвітних сум.
У новій формулі ставка ПДФО вказується при заповненні розрахунку.
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Оновлена форма авансового звіту застосовується з 19 квітня 2016 року (з дня
опублікування Наказу № 350).

1.7. Внесено зміни в декларацію з ПДВ і Порядок заповнення податкової накладної
МФУ наказом від 25.05.16 р. № 503 внесено зміни до Порядку заповнення податкової
накладної та Декларацію з ПДВ.
У Порядку змінено пункт 19, який регулює виписку податкових накладних при здійсненні
поставок товару, які мають безперервний або ритмічний характер.
В Декларації з ПДВ, зокрема:
- виключені рядки «300000000000» і «500000000000» таблиці 1 і рядок "всього за
основною ставкою та ставкою 7%" таблиці 2 додатка 5;
- додатки 2 і 3 викладено в новій редакції.
Наказ набрав чинності 1 липня 2016 року.

1.8. Затверджено новій реєстр РРО
Державна фіскальна служба України (далі - ДФСУ) затвердила новий реєстр РРО (наказ від
16.06.2016 р. № 535).
Нагадаємо, що відповідно до Закону про РРО1 реєстратор розрахункових операцій пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який
призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажі товарів (наданні послуг),
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та / або реєстрації кількості проданих товарів
(наданих послуг), операцій з прийому готівки для подальшого переказу.
До РРО належать: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольнокасовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютернокасова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) і т.д.
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік моделей РРО та їх
модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних
регламентів та стандартів відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності", а
також відповідають вимогам нормативних актів України, і такі РРО дозволені для застосування в
сфері, визначеній Законом.
Реєстр РРО ведеться з метою:

1

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР
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- застосування в Україні РРО, які випускаються серійно, відповідають установленим
вимогам і пройшли державну реєстрацію;
- виведення з експлуатації РРО, які не відповідають вимогам нормативних документів.

1.9. НБУ пом'якшив валютні обмеження
Національний банк України (далі - НБУ) пом'якшив валютні обмеження, які діяли раніше
(постанова Правління НБУ від 07.06.2016 р. № 342).
Так, норма обов'язкового продажу валютної виручки знижена з 75 до 65%.
Крім того, НБУ дозволив виплату дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам в валюті
за 2014-2015 р.р. При цьому протягом місяця може бути куплена валюта на суму, яка не може
перевищувати більшого з двох таких граничних значень:
- 1 млн. доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом
гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком на дату здійснення операції) або
- 10% від загального обсягу дивідендів, що підлягають поверненню за кордон такою
особою.
Якщо 10% від загального обсягу дивідендів, що підлягають поверненню, становить понад
5 млн. доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом НБУ гривні
до іноземних валют на дату операції), то протягом календарного місяця така особа здійснює
покупку/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів в межах
загальної суми, яка не може перевищувати 5 млн. доларів США (еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті).
Постанова набула чинності з 9 червня 2016 року і діє до 14 вересня 2016 включно (крім
норм про виплату дивідендів).

II. Розрахунок заробітної плати
2.1. Підвищилась мінімальна заробітна плата
З 1 травня 2016 року збільшився розмір прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.
З вказаної дати прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальна зарплата
становлять 1 450 грн. (ст. 7 і 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік», далі Закон про держбюджет).
Також Законом від 19.05.2016 р. № 1384-VIII до Закону про держбюджет внесено зміни,
відповідно до яких величина прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, яка почне діяти з
1 грудня 2016 року, збільшена з 1550 до 1600 грн.
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2.2. Індексація аліментів
Верховною Радою України прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законів України
щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі" від 17.05.2016 р.
№ 1368.
Закон передбачає проведення індексації аліментів, визначених судом у твердій грошовій
сумі.
Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється
підприємствами, установами, організаціями, які проводять відповідні відрахування аліментів з
доходу платника аліментів. Індексація проводиться за рахунок платника аліментів.
Закон набрав чинності 12.06.2016 р.

2.3. Прийнято нову Інструкцію про порядок нарахування і сплати ЄСВ
Наказом МФУ від 28.03.2016 р. № 393 в новій редакції викладено Інструкцію про порядок
нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Інструкція викладена відповідно до норм Закону про ЄСВ (від 08.07.2010 р. № 2464-VI), що
діють з 01.01.2016 р., зокрема:
- скасовані ставки ЄСВ, встановлені виходячи з класу професійного ризику;
- встановлена єдина ставка ЄСВ для всіх платників в розмірі 22%.
- змінена максимальна величина бази нарахування єдиного внеску з 17 до 25 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Наказ набрав чинності 17 травня 2016 року.

2.4. Оновлено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо ЄСВ
Наказом від 11.04.2016 р. № 441 МФУ оновив Порядок формування та подання
страхувальниками звіту щодо ЄСВ, виклавши в новій редакції:
- Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування;
- Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до
законодавства;
- Таблицю відповідності кодів категорій застрахованої особи та кодів бази нарахування і
розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
6

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,
компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4);
- Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
внеску (форма № Д5);
- Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які
підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів (форма № Д6);
- Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
(форма № Д7).
Звітність з ЄСВ за новими формами, затвердженими наказом Мінфіну № 435, в редакції
наказу від 11.04.2016 р. № 441, вперше подається за червень 2016 р. в липні 2016 р. (лист ДФСУ від
30.05.2016 р. № 18633/7 / 99-99-13-02-01-17).

III. Кадрове адміністрування
3.1. Розширено перелік осіб, яким не встановлюється випробувальний термін при
прийомі на роботу
Прийнято Закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо
випробування при прийнятті на роботу" від 17.05.2016 р. № 1367.
Перелік осіб, для яких не встановлюється випробувальний термін при прийомі на роботу,
доповнено такими категоріями:
- особи, обрані на посаду;
- переможці конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
- особи, які пройшли стажування при прийомі на роботу з відривом від основної роботи;
- вагітні жінки;
- одинокі матері, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;
- особи, з якими укладається строковий трудовий договір на строк до 12 місяців;
- особи на тимчасові і сезонні роботи;
- внутрішньо переміщені особи.
Також згідно Закону до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник
фактично не працював, незалежно від причини.
У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності
працівника займаній посаді, на яку він прийнятий, або виконуваній роботі, він має право протягом
строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.
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IV. Новації липня 2016 р. та перспективне законодавство
4.1. Затверджено нові довідники податкових пільг
ДФСУ затверджені нові Довідники податкових пільг станом на 01.07.2016 р.:
- податкових пільг, що є втратами доходів бюджету (№ 79/1);
- інших податкових пільг (№ 79/2).
Інформація про суми коштів, не сплачених у бюджет у зв'язку з отриманням податкових
пільг, регулярно подається платниками податків до податкових органів в формі Звіту про суму
податкових пільг.

4.2. Прийнято законопроект, який змінює процедуру адміністративного оскарження
рішень податкових органів
Верховною Радою прийнятий за основу проект Закону "Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо мінімізації впливу на адміністрування надходжень до бюджету"
(законопроект № 4516).
Законопроектом, зокрема, запропоновано:
- зафіксувати повноваження Міністерства фінансів і Державної фіскальної служби України
та визначення цих органів в Податковому кодексі;
- закріпити розгляд скарг на рішення контролюючих органів, в тому числі митних, виключно
за центральним податковим органом - ДФСУ.
Таким чином, зазначеним проектом пропонується
адміністративного оскарження рішень контролюючих органів.

ввести

однорівневу

систему

4.3. Готується пакет законопроектів щодо реформування системи оплати праці
Уряд готує пакет законопроектів щодо суттєвого реформування системи оплати праці. Про
це, згідно з інформацією розміщеною на урядовому порталі, повідомив Міністр соціальної
політики України Андрій Рева. Законопроекти спрямовані, зокрема, на підвищення мінімальної
зарплати і детінізацію фонду заробітної плати.
Планується, що документи будуть подані до Верховної Ради разом з проектом
Держбюджету - 2017 у вересні 2016 р.
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Міністр також зазначив, що уряд буде напрацьовувати рішення, які дадуть можливість
підвищувати заробітні плати, щоб європейські тарифи відповідали європейському рівню оплати
праці.

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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