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I. Бухгалтерський облік і оподаткування
1.1. Ухвалений Закон про удосконалення адміністрування ПДВ
Зміст
Верховною Радою України ухвалений Закон «Про внесення змін до Податкового
Раздел 1 .......................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
кодексу України відносно удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від
Зміни і роз'яснення
законодавства ................................................. Помилка! Закладка не визначена.
16.07.2015
№ 643 - VIII.
Законом, зокрема, внесені наступні зміни:
терский облік і оподаткування

– якщо платник ПДВ не включив суму податку в податковий кредит на підставі
отриманої їм податкової накладної в звітному періоді, таке право залишається за ним
впродовж 365 днів від дати складання податкової накладної;
– скасований розрахунок долі використання товарів/послуг в оподатковуваних і
неоподатковуваних операціях;
– виключено з обов'язкових реквізитів податкової накладної місцезнаходження і вид
договору;
– реєстраційний ліміт анульований станом на 01.07.2015 р., при цьому враховані
негативне значення ПДВ в декларації за червень, переплати по цьому податку, а також
додана сума так званого овердрафту, яка дорівнює середньомісячній сумі податку,
задекларованого і сплаченого за останні 12 місяців.
Закон набув чинності 29 липня 2015 року.
1.2. Зміни в трансфертному ціноутворенні
Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно трансфертного
ціноутворення» від 15.07.2015 р. № 609 - VIII змінені правила трансфертного
ціноутворення для цілей оподаткування прибутку.
Відповідно до Податкового Кодексу України (ПКУ) трансфертне ціноутворення
застосовується для контрольованих операцій. Згідно нової редакції п.п. 39.2.1.7 ПКУ
господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються
наступні умови:
– річний доход платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами
бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за
відповідний податковий (звітний) рік;
– об'єм таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом,
визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн грн. (за вирахуванням
непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
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Закон набув чинності 13 серпня 2015 року.
1.3. Сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємствами, що отримали
збиток
Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно оподаткування
неприбуткових організацій» від 17.07.2015 р. № 652 - VIII платникам податку на прибуток
надано право не сплачувати авансові внески, якщо за підсумками першого кварталу
(півріччя, трьох кварталів) звітного року вони не отримали прибуток або отримали збиток
(абз. 9 п. 57.1 ст. 57 ПКУ).
Для цього підприємство має право подати декларацію з податку на прибуток і
фінансову звітність за перший квартал (півріччя, три квартали) звітного (податкового) року
і не платити авансові внески:
- за підсумками першого кварталу: з червня-грудня звітного (податкового) року і січнятравня наступного звітного (податкового) року;
- за півріччя: з вересня-грудня звітного (податкового) року і січня-травня наступного
звітного (податкового) року;
- за три квартали: з грудня звітного (податкового) року і січня-травня наступного
звітного (податкового) року.
При цьому податкові зобов'язання визначаються на підставі поданих податкових
декларацій.
Закон № 652 - VIII діє з 13 серпня 2015 року.
Про роз'яснення вказаної вище норми Закону № 652 - VIII державною фіскальною
службою читайте в п. 1.14 цього Дайджесту.
1.4. Визначений
оподаткування

перелік неприбуткових

організацій і

уточнений порядок їх

Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно оподаткування
неприбуткових організацій» від 17.07.2015 р. № 652 - VIII визначений перелік
неприбуткових організацій.
До неприбуткових організацій відносяться:
- бюджетні установи;
- громадські об'єднання, політичні партії, творчі союзи, релігійні організації, благодійні
організації, пенсійні фонди;
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- союзи, асоціації і інші об'єднання юридичних осіб;
- житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садові і гаражні (гаражнобудівельні) кооперативи (товариства);
- об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників житлових
будинків;
- професійні спілки, їх об'єднання і організації профспілок, а також організації
працедавців і їх об'єднання;
- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи,
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

кооперативні

об'єднання

- інші юридичні особи.
Законом також уточнена низка запитань, що стосуються оподаткування
неприбуткових організацій, а також доходів фізичних осіб у вигляді отриманої ними
благодійної допомоги.
1.5. Ухвалений Закон про зменшення податкового тиску
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України
відносно зменшення податкового тиску на платників податків» від 17.07.2015 р. № 655 VIII.
Так, згідно із Законом:
1) Вартісним критерієм, що використовується для класифікації матеріальних активів в
якості об'єктів основних засобів збільшений з 2500 до 6000 грн (витрати на придбання
об'єктів меншої вартості не амортизуються, а відносяться до складу витрат).
2) Тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків, об'єм доходів
і/або операцій яких за попередній (звітний) рік складав менше 20 млн. гривен, штрафні
(фінансові) санкції, нараховані на суму податкового зобов'язання, яку платник податків
сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення у встановлені терміни,
відміняються впродовж 10 днів з дня сплати такого податкового зобов'язання.
3) У разі внесення змін до податкової звітності в результаті самостійного виявлення
платником податків помилок пеня не нараховується, якщо зміни в податковій звітності
внесені впродовж 90 календарних днів, що йдуть за останнім днем граничного терміну
сплати грошового зобов'язання.
4) Контролюючим і іншим державним органам забороняється використати акт
перевірки як основу для висновків відносно взаємовідносин платника податків з його
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контрагентами, якщо за результатами складання акту перевірки податкове повідомленнярішення не направлено (не вручено) платникові податків.
5) Узагальнення і затвердження податкових консультацій проводить центральний
орган виконавчої влади, який формує і реалізовує державну фінансову політику. На
сьогодні таким органом є Міністерство фінансів України. Узагальнювальні податкові
консультації публікуються на офіційному сайті цього органу впродовж 5 календарних днів.
6) У ПКУ внесені доповнення, що стосуються допуску посадовців контролюючих
органів до проведення документальних виїзних і фактичних перевірок, а також
документального оформлення таких перевірок.
Закон № 655 - VIII набув чинності 1 вересня 2015 року.
1.6. Затверджений новий Порядок узгодження цін в контрольованих операціях
Кабінетом Міністрів України (КМУ) затверджений новий Порядок попереднього
узгодження цін в контрольованих операціях, за результатами якого укладаються
договори, що мають односторонній, двосторонній і багатосторонній характер, для цілей
трансфертного ціноутворення (постанова КМУ від 17.07.2015 р. № 504).
Згідно п. 39.6 ПКУ великі платники податків заздалегідь погоджують з фіскальною
службою ціни в контрольованих операціях і укладають договір про узгодження цін. При
дотриманні умов договору податковим органом не можуть бути застосовані фінансові
санкції до платника відносно таких операцій.
Порядок № 504 встановлює механізм узгодження цін і містить деякі новації в
порівнянні з раніше діючим нормативним документом (Порядком, затвердженим
постановою КМУ від 17.10.2013 № 764).
Порядок № 504 набув чинності 25 липня 2015 року.
1.7. Доповнена Інструкція із застосування Плану рахунків. Змінені П(С) БО 7 і П(С) БО 25
Міністерством фінансів України (МФУ) внесені зміни в деякі нормативні документи
(наказ від 18.06.2015 р. № 573):
1) Інструкція із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку доповнена
наступними субрахунками:
- 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» - призначений для обліку засобів
на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритому платникові податків в
казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку і/або органі
казначейства відповідно до законодавства;
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- 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті» - призначений для обліку засобів в
іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у
тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу
відповідно до законодавства.
2) Норми Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва» і 7 «Основних засобів» погоджені з нормами ПКУ, що діють з 01
січня 2015 року.
Наказ набув чинності 24 липня 2015 року.
1.8. Об'єднані рахунки для сплати податку на прибуток і рахунки зі сплати авансових
внесків
Коди бюджетної класифікації авансових платежів з податку на прибуток об'єднані з
кодами самого податку на прибуток (наказ МФУ від 20.07.2015 р. № 651).
Ця міра спрямована на скорочення сум переплат з податку на прибуток.
Згідно з листом Державної фіскальної служби (ДФСУ) від 26.08.2015 № 31613/7/99-9920-03-01-17 рахунку для зарахування в державний і місцеві бюджети надходжень
авансових внесків з податку на прибуток функціонують тільки до 1 жовтня 2015 року.
1.9. Нова форма декларації з плати за землю
Затверджена нова форма Податкової декларації з плати за землю (наказ МФУ від
16.06.2015 р. № 560).
З раніше діючої форми декларації виключені наступні застосування:
I. «Розрахунок суми земельного податку».
II. «Розрахунок суми орендної плати».
Вказані відомості відбиваються тепер в самій формі декларації.
Розділ III декларації присвячений розрахунку суми податкових зобов'язань.
Наказ набув чинності 31 липня 2015 року.
1.10. Нова форма декларації з екологічного податку
МФУ затвердило форму Податкової декларації екологічного податку і додатків до
декларації (наказ від 17.08.2015 р. № 715).
Наказ діє з 25 вересня 2015 року.
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1.11. Затверджена форма декларації з рентної плати
Наказом МФУ від 17.08.2015 р. № 719 затверджена форма Податкової декларації з
рентної плати.
Декларація включає додатки, які необхідно заповнювати тільки у разі наявності
відповідного об'єкту оподаткування. Такими додатками є розрахунки рентної плати:
– за користування надрами для видобутку корисних копалин;
– за користування надрами для видобутку вуглеводневої сировини;
– за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобутком корисних копалин;
– за користування радіочастотним ресурсом України;
– за спеціальне використання води й інші.
Наказ набув чинності 29 вересня 2015 року.

1.12. Новий Порядок заповнення документів зі сплати податків
Наказом МФУ від 24.07.2015 р. № 666 затверджений Порядок заповнення документів
на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску,
здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення
помилково або надмірно зарахованих засобів.
Порядок містить механізм заповнення поля «Призначення платежу» розрахункового
документу на сплату податків, а також Перелік кодів видів сплати (додаток до Порядку).
Наказ діє з 1 вересня 2015 року.
1.13. Втратив чинність ряд наказів Міністерства фінансів
МФУ визнав такими, що втратили чинність, наступні накази:
- від 06.04.1998 р. № 84 «Про затвердження Інструкції про порядок отримання,
використання, обліку і зберігання дорогоцінних металів і коштовних каменів»;
- від 28.11.2012 р. № 1230 «Про внесення змін до Інструкції про порядок отримання,
використання, обліку і зберігання дорогоцінних металів і коштовних каменів»;
- від 08.11.2013 р. № 929 «Про внесення змін до Інструкції про порядок отримання,
використання, обліку і зберігання дорогоцінних металів і коштовних каменів».
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Вказані вище документи скасовані наказом від 22.06.2015 р. № 587 (набув чинності 24
липня 2015 року).
Згідно з Наказом № 587 облік дорогоцінних металів і коштовних каменів суб'єктами
господарювання, які здійснюють операції з ними, ведеться на підставі внутрішніх
інструкцій, які розробляються підприємствами самостійно з урахуванням методичних
рекомендацій МФУ.
1.14. Подання збитковими підприємствами декларації з податку на прибуток для
звільнення від сплати авансових внесків. Роз'яснення фіскальної служби
Відповідно до оновленої редакції абз. 9 п. 57.1 ст. 57 ПКУ(див. п. 1.3 цього Дайджесту)
платникам податку на прибуток надано право не сплачувати авансові внески, якщо за
підсумками першого кварталу (півріччя, трьох кварталів) звітного року вони не отримали
прибуток або отримали збиток. Для цього вони можуть подати декларацію з податку на
прибуток і фінансову звітність за перший квартал (півріччя, три квартали) звітного
(податкового) року і не платити авансові внески.
Згідно з роз'ясненням, наданим державною фіскальною службою України (ДФСУ) в
інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», першим звітним (податковим) періодом, з якого
платники податку на прибуток мають право застосувати норми абз. 9 п. 57.1 ст. 57 ПКУ, є
звітний (податковий) період - три квартали 2015 року. Тобто платник податку на прибуток,
який платить авансовий внесок і за підсумками трьох кварталів 2015 не отримав прибуток
або отримав збиток, має право подати податкову декларацію і фінансову звітність за три
квартали 2015 року і не платити авансові внески з грудня 2015 року і січня - травня 2016
року.

1.15. Як відобразити податковий кредит і податкові зобов'язання з ПДВ при придбанні
товарів і послуг для неоподатковуваних операцій? Лист фіскальної служби
ДФСУ в листі від 09.07.2015 р. № 24876/7/99-99-19-03-02-17 вказала, що з 1 липня
2015 року (з дати набуття чинності п.45 р. І Закону України від 28.12.2014 № 71 - VIII)
змінився порядок відображення податкового кредиту при придбанні товарів і послуг,
частково або повністю призначених для використання в неоподатковуваних операціях.
Якщо товари (послуги, необоротні активи) отримуються для повного або часткового
використання в операціях, вказаних в підпунктах "а", - "г" пункту 198.5 статті 198 ПКУ,
платник податків на дату їх придбання включає сплачену/нараховану при придбанні таких
товарів/послуг суму ПДВ до складу податкового кредиту (за умови своєчасної реєстрації
постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН)).
При цьому платник податків зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ на
відповідний об'єм придбаних товарів (послуг, необоротних активів), призначених для
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використання в операціях, визначених в підпунктах "а", - "г" пункту 198.5 статті 198 ПКУ, і
не пізніше останнього дня звітного періоду скласти податкову накладну і зареєструвати її в
ЄРПН.

II. Розрахунок заробітної плати
2.1. Збільшений розмір мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму
Верховною Радою України ухвалений Закон «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 № 704 - VIII.
Вказаним Законом з 1 вересня розмір мінімальної заробітної плати збільшений з 1218
грн до 1378 грн в місяць.
Збільшений також прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць до
1330 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення встановлені наступні
величини цього показника:
– для дітей у віці до 6 років - 1167 грн;
– дітей у віці від 6 до 18 років - 1455 грн;
– працездатних осіб - 1378 грн;
– осіб, що втратили працездатність, - 1074 грн
Таким чином, з ухваленням Закону № 704 - VIII максимальна величина бази
нарахування єдиного соціального внеску збільшилася з 20 706 грн до 23 426 грн (17
розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
Закон набув чинності 20 вересня 2015 року.
2.2. Внесені зміни в Порядок нарахування середньої заробітної плати
Постановою Кабінету міністрів України (КМУ) від 29.07.2015 № 542 внесені зміни в п. 4
Порядоку нарахування заробітної плати, затв. постановою КМУ від 08.02.1995 № 100.
Новою редакцією Порядку передбачено наступне.
Працівникам, які були звільнені в запас з військової служби за призовом під час
мобілізації, на особливий період і повторно покликані для проходження військової
служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, нарахування середньої
заробітної плати робиться з урахуванням норм цього Порядку.
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У разі, якщо розрахована в установленому порядку середня заробітна плата нижче
середньої заробітної плати, яка зберігалася за працівником впродовж періоду
попередньої військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, для
розрахунку компенсації застосовується середня заробітна плата, яка зберігалася за
працівником впродовж періоду попередньої військової служби за призовом під час
мобілізації, на особливий період.
2.3. Змінилися реквізити рахунків для сплати ЄСВ
З 15.09.2015 змінилися реквізити рахунків для сплати єдиного соціального внеску
(ЄСВ).
Зміни викликані реорганізацією структури органів податкової служби.
Нові реквізити рахунків розміщені на сайті Державної фіскальної служби України за
адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/214641.html.
2.4. Застосування понижуючого коефіцієнта з ЄСВ у разі донарахування бази ЄСВ до
мінімальної зарплати. Лист фіскальної служби
Державна фіскальна служба України в листі від 20.08.2015 р. № 31041/7/99-99-17-0303-17 розглянула умови, при дотриманні яких, на думку ДФСУ, працедавці мають право
на застосування знижуючого коефіцієнта з ЄСВ.
Податковий орган, зокрема, відмітив наступне.
Якщо працедавцем виконані одночасно усі умови для застосування коефіцієнта, що
передбачені п. 9 5 розділу VIII "Завершальні і перехідні положення" Закону N 2464, але
хоча б по одній застрахованій особі здійснюється донарахування сум єдиного внеску до
розміру мінімальної заробітної плати (виключенням є лікарняні, відпускні і допомога у
зв'язку з вагітністю та пологами), коефіцієнт працедавцем не застосовується взагалі.

III. Кадрове адміністрування
3.1. Норми робочого часу в 2016 році
Міністерство соціальної політики України в листі від 20.07.2015 р. № 10846/0/14-15/13
надало розрахунок норм тривалості робочого часу на 2016 рік.
Залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2016 рік складе:
- при 40-годинному робочому тижні - 2003,0 години;
- при 39-годинному робочому тижні - 1957,8 годин;
- при 38,5-годинному робочому тижні - 1932,7 години;
- при 36-годинному робочому тижні - 1807,2 годин;
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- при 33-годинному робочому тижні - 1656,6 годин;
- при 30-годинному робочому тижні - 1506,0 годин;
- при 25-годинному робочому тижні - 1255,0 годин;
- при 24-годинному робочому тижні - 1204,8 години;
- при 20-годинному робочому тижні - 1004,0 години;
- при 18-годинному робочому тижні - 903,6 години.
У листі також наведений перелік і дати святкових і неробочих днів в 2016 році, всього
11 днів.
3.2. Внесені зміни в Інструкцію про службові відрядження
Міністерством фінансів України наказом від 04.08.2015 р. № 694 внесені зміни в
Інструкцію про службові відрядження в межах України і за кордон.
Зокрема, з Інструкції виключений п. 4 розділу І, яким було передбачено, що
підприємство, що відряджає працівника, здійснює реєстрацію особи, яка вибуває у
відрядження, в спеціальному журналі.
П. 7 розділу І доповнений положенням, відповідно до якого, якщо дата на
транспортному квитку не співпадає з датою прибуття працівника з відрядження згідно з
наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства береться до уваги затримка у
відрядженні на вихідні або святкові і неробочі дні у разі, якщо термін перебування
працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме термін відрядження,
передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98. За ці дні
працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на наймання житла й інші
витрати (окрім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи).
Нагадаємо, що норми Інструкції про службові відрядження в межах України і за
кордон є обов'язковими для виконання підприємствами, установами і організаціями, які
повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Іншими
підприємствами Інструкція використовується як орієнтир в питаннях, пов'язаних із
службовими відрядженнями.
Наказ № 694 набув чинності 11 вересня 2015 року.
3.3. Штрафи за допуск працівника до роботи без повідомлення податкового органу
Державна інспекція України з питань праці в листі від 03.08.2015 р. №
1364/24/21/01/2298-15 вказала, що повідомлення податкового органу про прийом
працівника на роботу є частиною укладення трудового договору.
За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору
передбачена відповідальність:
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- для юридичних і фізичних осіб - підприємців, що використовують найману працю, штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, відносно якого здійснено
порушення (на дату листа - 36540 грн, з 01.09.2015 - 41 340 грн) (ст. 265 КЗпП);
- для посадовців і осіб-підприємців, що використовують найману працю, - штраф від
8500 до 17000 грн, за повторне порушення - від 17000 до 34000 грн (ч. 3 і 4 ст. 41 КпАП).

IV. Новації жовтня 2015 року і перспективне законодавство
4.1. Штрафи за порушення термінів реєстрації податкових накладних
Згідно із Законом від 16.07.2015 р. № 643 - VIII, яким були внесені зміни в п. 35
підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, штрафи за порушення термінів реєстрації в ЄРПН податкових
накладних і розрахунків коригування, складених до 1 жовтня 2015 року, не
застосовувалися.
З 1 жовтня до платників ПДВ знову застосовуються штрафи за порушення термінів
реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування, передбачені пунктом 120-1.1
ПКУ в таких розмірах :
- 10% від суми ПДВ, вказаного в таких податкових накладних/розрахунках
коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;
- 20% від суми ПДВ, вказаного в таких податкових накладних/розрахунках
коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
- 30% від суми ПДВ, вказаного в таких податкових накладних/розрахунках
коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
- 40% від суми ПДВ, вказаного в таких податкових накладних/розрахунках
коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.
4.2. З1 січня 2016 року планується відміна імпортного збору
За інформацією, опублікованою на офіційному сайті Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, з 1 січня 2016 року планується відмінити імпортний збір, що
стягується з 01.01.2015 р.
«За підсумками останніх зустрічей з представниками НБУ, Мінфіну і СОТ, є консенсус
відмінити додаткове імпортне мито з 1 січня 2016 року, як це і планувалося раніше», повідомив Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.
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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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