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БЛОК 1. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

  

Реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної,  

з дати складання якої минуло 1095 днів  

  

Лист ДФСУ від 20.10.2017 р. N 2322/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  

  

Підприємством-покупцем у лютому 2014 року за договором була здійснена часткова попередня 

(авансова) оплата, на дату якої постачальником була складена та зареєстрована в ЄРПН податкова 

накладна. Після сплину 1095 днів з дати складання податкової накладної за додатковою угодою 

планується здійснити залік такої оплати у рахунок оплати товару іншої номенклатури або повернути 

оплату на поточний рахунок покупця.  

Відповідно до частини другої статті 604 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється 

за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами 

(новація).  

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу, 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.  



 

   

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.  

Отже, якщо продавцем - платником ПДВ на дату отримання попередньої (авансової) оплати за 

договором були визначені податкові зобов'язання з ПДВ та надалі за домовленістю сторін, попередня 

(авансова) оплата зараховується в рахунок оплати товару іншої номенклатури або повертається на 

поточний рахунок покупця, то продавець - платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування до 

податкової накладної, складеної на дату отримання такої попередньої (авансової) оплати, та зменшити 

нараховану суму податкових зобов'язань з ПДВ.  

При цьому на дату підписання документа про зарахування попередньої оплати, отриманої за один 

товар, який було поставлено, в рахунок оплати за товар іншої номенклатури, продавець - платник ПДВ 

повинен визначити податкові зобов'язання з ПДВ та скласти податкову накладну на суму попередньої 

оплати за іншим договором ("перша подія") і зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексом термін. 

Така зареєстрована в ЄРПН податкова накладна є для покупця товарів/послуг підставою для віднесення 

суми податку, зазначеної у ній, до податкового кредиту.  

Правила складання податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних та 

їх реєстрація в ЄРПН регулюються статтями 192 та 201 Кодексу, Порядком заповнення податкової 

накладної, затвердженим наказом МФУ від 31.12.2015 N 1307, та Порядком ведення Єдиного реєстру 

податкових накладних, затвердженим постановою КМУ від 29.12.2010 N 1246.  

З метою визначення правомірності реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до податкових 

накладних, у разі якщо з дати складання таких податкових накладних минуло понад 1095 днів, ДФС 

України було направлено відповідне звернення до Міністерства фінансів України як до головного 

органу у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію 

державної податкової та митної політики.  

  

Складання податкової накладної у разі здійснення операції з постачання набору (комплекту) 

товарів  

  

ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ від 26.12.2017 р. N 3128/ІПК/08-01-12-01-10/ ІПК  

  

Відповідно до п. 201.1 розділу V ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ платник 

податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо 

реєстрації у порядку, визначеному законодавством та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових 

накладних у встановлений термін.  

Перелік обов'язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у пп. "а" - "і" 

п. 201. 1 ст. 201 ПКУ.  

Обов'язкові реквізити, які зазначаються у податковій накладній, зокрема: опис (номенклатура) 

товарів/послуг та їх кількість, обсяг (реквізит має відповідати  

формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг); 

код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги відповідно до Державного класифікатора 

продукції та послуг (далі - ДКПП). Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та 

товарів, ввезених на митну територію України, мають зазначати код товару відповідно до УКТ ЗЕД або 

код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.  



 

   

При складанні податкової накладної код товару відповідно до УКТ ЗЕД слід зазначати у графі 3.1 

табличної частини податкової накладної.  

При цьому код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на всіх етапах постачання товарів від 

виробника чи імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення 

такого товару:  

для підакцизних і імпортних товарів - 10 знаків; 

для інших товарів - не менше чотирьох знаків.  

У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 податкової 

накладної проставляється позначка "X".  

Номенклатура товарів продавця має відповідати формулюванню у первинних документах, якими 

супроводжується постачання таких товарів.  

Для цілей класифікації товарів використовують Українську класифікацію товарів 

зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, 

затвердженого Законом N 584.  

У свою чергу, Митний тариф містить Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД, примітки, 

додаткові примітки до розділів, груп і товарних підпозицій.  

Тобто класифікація товарів здійснюється відповідно до Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, 

приміток, додаткових приміток до розділів, груп і товарних підпозицій.  

Визначення коду УКТ ЗЕД набору (комплекту) товарів, який містить кілька видів однієї товарної 

позиції та один (чи кілька) видів іншої товарної позиції, здійснюється з урахуванням правила 3 

Основних Правил інтерпретації УКТ ЗЕД.  

Так, у разі коли згідно з правилом 2 Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД або з будь-яких 

інших причин товар на перший погляд (prima facie) можна віднести до двох чи більше товарних 

позицій, його класифікація здійснюється так:  

(a) перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з 

товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Проте в разі коли кожна з двох або більше 

товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи 

багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для 

роздрібної торгівлі, такі товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в 

одній з них подається повніший або точніший опис цього товару;  

(b) суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з 

різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація 

яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (a), повинні класифікуватися за тим матеріалом чи 

компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна 

застосувати;  

(c) товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до правила 3 (a) або 3 (b), 

повинен класифікуватися в товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів 

товарних позицій, що розглядаються.  

Операція з постачання набору (комплекту) товарів, який містить кілька видів однієї товарної 

позиції та один (чи кілька) видів іншої товарної позиції, в податковій накладній відображається одним 

рядком.  

З питання правильності визначення коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД для товарів, що 

поставляються в наборі (комплекті), при оформленні документів (у тому числі податкових накладних) 

пропонуємо звертатись до Торгово-промислової палати України (її регіональних відділень) або 

науково-дослідного інституту судових експертиз. Графи 6 та 7 податкової накладної щодо кількості та 

ціни постачання одиниці товару при постачанні наборів (комплектів) заповнюються у встановленому 

порядку - ціна одиниці набору (комплекту) товарів та кількість таких наборів (комплектів).  



 

   

Права на податковий кредит на підставі заяви із скаргою на постачальника 

  

ДФСУ від 18.08.2017 р. N 1676/6/99-99-12-02-01-15/ІПК  

  

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України  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.  

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 

187.1 статті 187 Кодексу 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 пунктом 201.10 статті 201 Кодексу 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.  

Податкова накладна, складена платником податку без дотримання вимог пункту 201.1 статті 201 

Кодексу, а саме - не на дату виникнення податкових зобов'язань, не дає право покупцю - платнику 

податку на формування податкового кредиту по такій податковій накладній.  

У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів 

податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, та/або порушення 

продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН (крім податкових накладних / розрахунків 

коригування, реєстрація яких зупинена згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу) податкової 

накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати 

до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. 

Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном 

подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну 

або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено 

граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії 

товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з 

придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт 

отримання таких товарів/послуг.  

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог, 

встановлених підпунктом 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, контролюючий орган зобов'язаний 

провести документальну перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти 

нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.  

У разі відмови скласти податкову накладну / розрахунок коригування до податкової накладної 

покупець також має право заповнити заяву із скаргою на такого продавця до податкової декларації з 

ПДВ.  



 

   

Форма заяви про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових 

реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації 

в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) 

(додаток 8) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21 "Про затвердження 

форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за N 159/28289.  

При цьому подання додатка 8 до декларації не є підставою для формування податкового кредиту 

покупцем товарів/послуг.  

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний  

характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.  

  

Відповідальність за порушення строків реєстрації податкової накладної (розрахунка 

коригування) в ЄРПН  

  

За порушення строків реєстрації податкових накладних (розрахунків коригування) стягується 

штраф відповідно до ст. 1201 ПКУ, установлений у відсотках від суми ПДВ, указаної в таких 

податкових накладних (розрахунках коригування):  

Порушення строку реєстрації  Штраф  

– до 15 календарних днів  10 % від суми ПДВ  

– від 16 до 30 календарних днів  20 % від суми ПДВ  

– від 31 до 60 календарних днів  30 % від суми ПДВ  

– від 61 до 365 календарних днів  40 % від суми ПДВ  

– від 365 календарного дня (відсутність реєстрації протягом граничного 

строку, виявлена за результатами перевірки)  
50 % від суми ПДВ  

  

Виявлення розбіжностей між даними податкової декларації та ЄРПН є підставою для проведення 

контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних 

випадках покупця товарів/послуг (п. 201.10 ПКУ).  

У разі зупинення реєстрації податкової накладної (розрахунка коригування) в ЄРПН згідно з п. 

201.16 ПКУ згадані вище штрафні санкції не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до 

прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних (розрахунків 

коригування) відповідно до пп. 201.16.4 ПКУ.  

У разі реєстрації податкової накладної (розрахунка коригування) до початку проведення 

перевірки, предметом якої є дотримання вимог щодо своєчасності їх реєстрації в ЄРПН, штрафні 

санкції, передбачені п. 1201.2 ПКУ (50 % від суми ПДВ), не застосовуються.  

Коли ж відсутність реєстрації в ЄРПН протягом 365 днів податкової накладної (розрахунка 

коригування) буде виявлено під час перевірки та зафіксовано в податковому повідомленні-рішенні, 

складеному за результатами такої перевірки, таке порушення тягне за собою штраф у розмірі 50 % від 

суми ПДВ.  

Але якщо платник податку встигне зареєструвати податкову накладну (розрахунок коригування), 

зазначені в повідомленні-рішенні, протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання такого 

повідомлення-рішення, штрафні санкції за порушення строків реєстрації, передбачені п. п. 1201.1 та 

1201.2 ПКУ, не застосовуватимуться.  

А ось відсутність реєстрації в ЄРПН такої податкової накладної (розрахунка коригування) після 

спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового 



 

   

повідомлення-рішення, тягне за собою накладення додаткового штрафу в розмірі 50 % суми ПДВ, 

зазначеної в такій податковій накладній (розрахунку коригування).  

За загальним правилом включити до податкового кредиту суми ПДВ за податковими накладними 

(розрахунками коригування), зареєстрованими в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, можна у 

звітному періоді їх реєстрації, не пізніше 365 календарних днів із дати виникнення податкових 

зобов'язань, відображених у відповідних податкових накладних (розрахунках коригування), у тому 

числі й для платників, що застосовують касовий метод (п. п. 198.6, 201.10 ПКУ).  

При цьому, якщо з дати складання податкової накладної не минуло 1095 днів і її не було включено 

до складу податкового кредиту протягом 365 календарних днів, платник податку може включити таку 

суму ПДВ до податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з 

ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, з урахуванням строків давності, 

визначених ст. 102 ПКУ (лист ДФСУ від 29.08.2016 р. № 18631/6/99-95-42-01-15).  

Разом з тим відсутність факту реєстрації платником податку – продавцем товарів (послуг) 

податкових накладних в ЄРПН не звільняє продавця від обов'язку включення суми ПДВ, зазначеної в 

податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період (п. 201.10 ПКУ).  

  

Застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних / розрахунків 

коригування до податкових накладних в ЄРПН  

  

ГУ ДФС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 29.12.2017 р. N 3198/ІПК/21-22-12-01-08/ІПК  

  

Відповідно до пункту 201.10 Кодексу при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг 

платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову 

накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його 

вимогою.  

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних 

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.  

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 Кодексу, 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.  

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до 

податкової накладної, далі - розрахунок коригування) складає платник ПДВ у разі:  

якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їхньої  

вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення 

товарів/послуг особі, котра їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати 

товарів/послуг (пункт 192.1 статті 192 Кодексу та пункт 21 Порядку заповнення податкової накладної, 

затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 N 1307, далі - Порядок N 1307); виправлення помилок, 

допущених при складанні податкової накладної, у т. ч. не пов'язаних зі зміною суми компенсації 

вартості товарів/послуг (пункт 192.1 статті 192 Кодексу та пункт 21 Порядку  

N 1307); якщо товари/послуги, необоротні активи, за якими були нараховані податкові зобов'язання 

згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу, надалі починають використовуватися в 

оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності (у т. ч. переведення невиробничих 



 

   

необоротних активів до складу виробничих необоротних активів) (пункт 198.5 статті 198 

Кодексу); проведення річного перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних 

активів в оподатковуваних операціях за приписами пункту 199.1 статті 199 Кодексу. У цьому 

випадку складають окремі розрахунки коригування до кожної зведеної податкової накладної, 

складеної на вимогу пункту 199.1 статті 199 Кодексу.  

Порядок складання та зберігання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому 

для податкових накладних, адже він є частиною цього документа.  

Розрахунок коригування може бути наданий покупцеві товарів/послуг в електронному вигляді з 

дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового 

підпису.  

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.  

Водночас повідомляємо, що відповідно до пункту 192.1 статті 192 Кодексу розрахунок 

коригування може бути складений тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної.  

Таким чином, діючими нормами Кодексу не передбачено механізм видалення з ЄРПН поданих на 

реєстрацію податкових накладних.  

Платник податку має право скасувати помилково складену податкову накладну шляхом складання 

розрахунку коригування кількісних і вартісних показників за формою згідно з додатком 2 до 

податкової накладної, в якому усі числові показники зазначити зі знаком "-".  

Такий розрахунок коригування може бути складений тільки до зареєстрованої в ЄРПН податкової 

накладної.  

Зважаючи на те, що розрахунок коригування до податкової накладної, визнаної помилковою, 

передбачає зменшення її числових показників, такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в 

ЄРПН з дотриманням визначених Кодексом термінів реєстрації платником податку, вказаним в 

помилковій податковій накладній як покупець (отримувач) товарів/послуг.  

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових 

накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не дає права покупцю на включення сум податку 

на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми 

податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за 

відповідний звітний період.  

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у 

Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: для 

податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 

календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, 

в якому вони складені; для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, 

складених з 16 по  

останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) 

календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.  

Відповідальність платників за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних, 

що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування 

до таких податкових накладних в ЄРПН встановлено статтею 1201 Кодексу.  



 

   

Таке порушення тягне за собою накладення на платників ПДВ, на яких відповідно до вимог статей 

192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:  

10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / 

розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;  

20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / 

розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;  

30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / 

розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;  

40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / 

розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів (пункт 

1201.1 статті 1201 Кодексу).  

Згідно з пунктом 35 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу норми пункту 1201.1 

статті 1201 Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових 

накладних / розрахунків коригування, складених до 1 жовтня 2015 року.  

Отже, з жовтня 2015 року по теперішній час чинним законодавством не передбачено інших 

винятків щодо порядку і строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування 

до податкових накладних та застосування штрафних санкцій, визначених статтею 1201 Кодексу.  

При цьому статтею 1201 Кодексу не передбачено виключень щодо застосування штрафних  

санкцій у разі несвоєчасної реєстрації податкової накладної, пов'язаної із виправленням помилок.  

  

Наслідки нескладання податкової накладної продавцем товарів (послуг)  

  

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: або 

дата надходження оплати, або дата відвантаження товарів (п. 187.1 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 (абз. 1 п. 201.1 ПКУ).  

Отже, продавець не склав і не зареєстрував у ЄРПН податкову накладну на дату виникнення 

податкових зобов'язань. Ці дії загрожують неабиякими проблемами не лише такому продавцеві, а й 

покупцеві.  

Так, відсутність факту реєстрації платником податку – продавцем товарів/послуг податкових 

накладних у ЄРПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту й не звільняє 

продавця від обов'язку включення суми ПДВ, указаної в податковій накладній, до суми податкових 

зобов'язань за відповідний звітний період.  

Тобто продавець на зазначену суму ПДВ зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ 

навіть попри те, що не склав і не зареєстрував у ЄРПН податкову накладну. При цьому будуть 

розбіжності між даними податкової декларації та ЄРПН.  

Виявлення розбіжностей між даними податкової декларації та даними ЄРПН є підставою для 

проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у 

відповідних випадках покупця товарів/послуг (п. 201.10 ПКУ).  

При цьому для покупця факт нескладання податкової накладної абсолютно тотожний її 

нереєстрації в ЄРПН. Тож покупець, щоб привернути увагу до свого контрагента, завдяки якому 

втрачає податковий кредит, має право подати скаргу на останнього (додаток Д8).  

Водночас майте на увазі, що додаток Д8 не є підставою для включення сплачених сум ПДВ у 

незареєстрованій у ЄРПН податковій накладній до складу податкового кредиту. Надалі – справа за 



 

   

податківцями, завдяки яким на недобросовісного продавця за нереєстрацію в ЄРПН податкової 

накладної має бути накладено штраф, передбачений ст. 1201 ПКУ.*  

  

Додаток 8 до податкової декларації з податку на додану вартість. Заява про допущення 

продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної 

та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі 

податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) 

  

Як відомо, відсутність факту реєстрації платником податку – продавцем товарів/послуг 

податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) не дає права покупцю 

на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми  

ПДВ, указаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період 

(п. 201.10 ПКУ).  

При цьому податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених п. 201.1 ПКУ* (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, є підставою для 

віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.  

Якщо продавець товарів/послуг припустився помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів 

податкової накладної, передбачених п. 201.1 ПКУ*, та/або продавець/покупець порушив граничні 

строки реєстрації в ЄРПН** податкової накладної та/або розрахунка коригування (крім податкових 

накладних / розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено згідно з п. 201.16 ПКУ), 

покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний 

податковий період заяву із скаргою (додаток Д8) на такого продавця/покупця (п. 201.10 ПКУ).  

Таке право зберігається за ним упродовж 365 календарних днів, що настають за граничним 

терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову 

накладну чи зроблено помилки в обов'язкових реквізитах податкової накладної та/або порушено 

граничні строки реєстрації в ЄРПН.  

До заяви потрібно додати копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що 

засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних 

документів, складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких 

товарів/послуг.  

При цьому сам собою додаток Д8 не може бути підставою, зокрема, для включення покупцем сум 

ПДВ до складу податкового кредиту, проте є "сигналом" для контролерів, щоб звернути увагу на 

контрагента-порушника.  

Щодо детального порядку заповнення додатка Д8 до декларації з ПДВ див. Алгоритм.  

Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів 

податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному 

реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)   

Так, протягом 90 календарних днів із дня надходження такої заяви зі скаргою з урахуванням 

вимог, установлених пп. 78.1.9 ПКУ, контролюючий орган зобов'язаний провести документальну 

перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань 

із податку за такою операцією.  

Послуги, які поставляються нерезидентами на митній території України  

Якщо отримані від нерезидента послуги вважаються наданими на території України, замовник 

зобов'язаний обчислити податкові зобов'язання та сплатити ПДВ за ставкою 20 % (п. 208.2 ПКУ).  



 

   

Місце постачання послуг визначають відповідно до п. п. 186.2 – 186.4 ПКУ. За загальним 

правилом, місцем постачання є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у п. п. 186.2, 

186.3 ПКУ (п. 186.4 ПКУ).  

Порядок відображення сум ПДВ, обчислених з послуг, що постачаються на території України, 

залежить від того, є отримувач послуг платником ПДВ чи ні.  

Отримувач – платник ПДВ  

Датою виникнення податкових зобов'язань за операціями постачання послуг нерезидентами, 

місцем надання яких є митна територія України, для отримувача послуг є дата події, що сталася раніше 

(п. 187.8 ПКУ):  

• дата списання коштів з банківського рахунку платника податків на оплату послуг; 

• дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом.  

Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є 

договірна (контрактна) вартість таких послуг, яка перераховується в національну валюту за валютним 

(обмінним) курсом НБУ на дату виникнення податкових зобов'язань (п. 190.2 ПКУ).  

Податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН, податкові зобов'язання за якою включено до 

податкової декларації відповідного звітного періоду, є підставою для віднесення сум податку до 

податкового кредиту (п. п. 201.12, 208.2 ПКУ).  

Датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту є дата складання платником ПДВ податкової 

накладної за такими операціями за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН (п. 198.2 ПКУ). 

Отримувач – неплатник ПДВ  

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які не є платниками ПДВ, під час отримання 

оподатковуваних ПДВ послуг від нерезидента теж нараховують податкові зобов'язання. Податкову 

накладну такі особи не виписують, відповідно, права на податковий кредит у такому випадку не 

виникає.  

Нараховані податкові зобов'язання зазначені особи показують у Розрахунку податкових 

зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану 

вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не 

зареєстрованими платниками податків на митній території України (п. 208.4 ПКУ). Такий розрахунок 

подають окремо без декларації з ПДВ.  

Якщо отримані від нерезидента послуги не вважаються наданими на території України, податкові 

зобов'язання за ними не нараховують. Такі послуги не показують у декларації з ПДВ. Податкова 

накладна в такому випадку не виписується.  

  

Віднесення витрат на оплату рекламних послуг і маркетингових послуг до складу витрат та 

до податкового кредиту  

  

ОВПП ДФСУ від 13.06.2017 р. N 614/ІПК/28-10-01-03-11/ІПК  

  

Згідно зі статтею 1 розділу I Закону N 270 реклама - інформація про особу чи товар, 

розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати 

обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.  

Відповідно до пп. 14.1.108 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI 

(далі - Кодекс) маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують функціонування 

діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), 

політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного 

обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До 

маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з розміщення продукції платника податку в 



 

   

місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції 

(робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження 

інформації про продукцію (роботи, послуги).  

Господарською діяльністю відповідно до 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 і проводиться такою особою самостійно та/або через свої 

відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема 

за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.  

Для врахування витрат на рекламні та маркетингові послуги, у тому числі мотиваційні виплати 

при обчисленні об'єкта оподаткування необхідне доведення безпосереднього зв'язку таких витрат з 

господарською діяльністю платника податків та підтвердження первинними документами, 

обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та 

інших документів, встановлених розділом II Кодексу.  

Рекламні та маркетингові послуги можуть, зокрема, оплачуватись та проводитись за ініціативи 

власника торговельної марки, виробника продукції, дистриб'ютора, торговельної мережі. При цьому 

витрати на маркетингові та рекламні послуги несе безпосередньо замовник цих послуг.  

Згідно із пп. "б" п. 185.1 ст. 185 р. V Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників 

податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, 

відповідно до ст. 186 Кодексу.  

Згідно із пп. "б" п. 186.3 ст. 186 р. V Кодексу місцем постачання рекламних послуг вважається 

місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності 

такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.  

Тобто операція з постачання платником ПДВ рекламних послуг резиденту є об'єктом 

оподаткування ПДВ, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх на 

митній території України.  

Місцем постачання маркетингових послуг відповідно до п. 186.4 ст. 186 р. V Кодексу є місце 

реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у п. 186.2 і п. 186. ст. 186 Кодексу.  

Враховуючи вищенаведене, операція з постачання платником ПДВ маркетингових послуг є 

об'єктом оподаткування ПДВ, незалежно від того, кому вони надаються: резиденту чи нерезиденту.  

Відповідно до 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.  

Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача 

товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.  

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) платником податку у зв'язку із придбанням реклами, товарів, 

товарний знак, який належить іншій особі, відображаються в податковому обліку з урахуванням вимог 

п. 198.5 ст. 198 Кодексу, за умови наявності відповідного документального підтвердження.  

Регулятором з питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності виступає 

Міністерство 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").  

З питання правильності відображення у бухгалтерському обліку витрат на рекламні та  

маркетингові послуги доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.  



 

   

Про оподаткування ПДВ послуг, отриманих від нерезидента 

  

ДФСУ від 19.12.2017 р. N 3047/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  

  

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є 

операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 

186 ПКУ розташоване на митній території України.  

Як зазначено у зверненні платника, нерезидент надає послуги з підбору персоналу визначеної 

кваліфікації як на території України, так і на території країни реєстрації нерезидента.  

Оскільки, жоден з підпунктів пункту 186.3 статті 186 Кодексу, щодо яких визначаються окремі 

правила визначення місця постачання, не містить послугу з підбору персоналу, то для визначення місця 

постачання використовуються загальні правила, встановлені пунктом 186.4 статті 186 Кодексу.  

У разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не 

зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території 

України, особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету, є отримувач послуг 

(пункт 180.2 статті 180 Кодексу).  

Правила оподаткування ПДВ послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких 

розташоване на митній території України, визначено статтею 208 Кодексу.  

Відповідно до пункту 208.2 статті 208 Кодексу отримувач послуг, що постачаються 

нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує ПДВ за 

основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з пунктом 190.2 статті 190 

Кодексу.  

При цьому отримувач послуг - платник податку у порядку, визначеному статтею 201 Кодексу, 

складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для 

віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку.  

  

Оподаткування операцій з отримання послуг від нерезидент  

  

ДФСУ від 14.08.2017 р. N 1587/С/99-99-13-01-02-14/ІПК  

  

Відповідно до п. 180.2 ст. 180 Кодексу особою, відповідальною за нарахування та сплату податку 

до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не 

зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території 

України, є отримувач послуг.  

Тобто, суб'єкти господарювання, у т. ч. і фізичні особи - підприємці як платники ПДВ, так і 

неплатники ПДВ, з метою нарахування ПДВ є особами, які відповідальні за нарахування та сплату 

ПДВ до бюджету при отриманні послуг від нерезидентів та їх представництв, які не зареєстровані 

платниками ПДВ.  

Правила оподаткування ПДВ послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких 

розташоване на митній території України, визначено ст. 208 Кодексу.  

Місце постачання послуг визначено за правилами, встановленими пп. 186.2 - 186.4 ст. 186 

Кодексу.  

Так, для операцій з надання консультаційних послуг місцем постачання вважається місце, в якому 

отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - 

місце постійного чи переважного його проживання (п. 186.3 ст. 186 Кодексу).  



 

   

Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на 

митній території України, нараховує ПДВ за основною ставкою податку на базу оподаткування, 

визначену згідно з п. 190.2 ст. 190 Кодексу (п. 208.2 ст. 208 Кодексу).  

Відповідно до п. 208.3 ст. 208 Кодексу встановлено, що якщо отримувача послуг зареєстровано як 

платника податку, сума нарахованого податку включається до складу податкових зобов'язань 

декларації за відповідний звітний період.  

Разом з цим п. 208.4 ст. 208 Кодексу передбачено, що якщо отримувача послуг не зареєстровано 

як платника податку, то податкова накладна не складається. Форма розрахунку податкових зобов'язань 

такого отримувача послуг у вигляді додатка до декларації з податку на додану вартість, затверджується 

у порядку, передбаченому ст. 46 Кодексу.  

Зазначаємо, що Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не 

зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі 

їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території 

України затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21 "Про затвердження 

форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" (зі змінами).  

Враховуючи викладене, будь-яка фізична особа - підприємець, у т. ч. яка знаходиться на 

спрощеній системі оподаткування та не зареєстрована як платник ПДВ, що отримує послуги від 

нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, є податковим агентом 

такого нерезидента в частині нарахування та сплати ПДВ до бюджету за такими операціями незалежно 

від суми здійснюваних операцій.  

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може  

використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.  

  

Безкоштовне зберігання сировини, яка не належить підприємству  

  

Дист ДФСУ від 10.11.2017 р. N 2579/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  

  

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.  

Згідно зі статтею 937 ЦКУ договір зберігання укладається у письмовій формі у випадках, 

встановлених статтею 208 ЦКУ, зокрема у письмовій формі правочин укладається між юридичними 

особами та між фізичними особами і юридичними особами.  

Плата за зберігання та строки її внесення встановлюються договором зберігання. Установчим 

документом юридичної особи або договором може бути передбачено безоплатне зберігання речі 

(стаття 946 ЦКУ).  

При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві здійснені ним 

витрати на зберігання речі, якщо інше не встановлено договором або законом (частина третя статті 947 

ЦКУ).  

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є 

операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 

186 ПКУ розташоване на митній 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 (підпункт 14.1.185 

пункту 14.1 статті 14 ПКУ).  



 

   

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання 

товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних 

податків та зборів та, зокрема, за операціями з постачання самостійно виготовлених (наданих) послуг 

не може бути нижче звичайних цін.  

Послуга із зберігання сировини, яка не належить товариству, за своєю сутністю є послугою, що 

самостійно надана товариством постачальнику такої сировини.  

Отже, база оподаткування операцій з постачання послуг із зберігання сировини, яка не належить 

товариству, не може бути нижче звичайних цін на такі послуги.    

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання послуг, оплата за які не здійснюється, 

згідно з пунктом 187.1 статті 187 ПКУ вважається дата оформлення документа, що засвідчує факт 

постачання послуг платником податку.  

Щодо оподаткування послуги із зберігання сировини податком на прибуток.  

У зберігача дохід нараховується за датою складання акта або іншого документа, що є 

підтвердженням виконання зобов'язань, адже фактично надаються послуги (пункт 137.1 статті 137 

ПКУ).  

Щодо питання врахування вартості зберігання продукції на складах товариства в вартості 

придбаної товариством продукції, слід зазначити, що формування собівартості продукції здійснюється 

на підставі Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у 

промисловості, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 N 

373.  

Слід зауважити, що відповідно до п. 1 ст. 42 гл. 4 Господарського кодексу України від 16.01.2003 

N 436-IV, 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.  

Тому податкові наслідки господарських операцій можуть бути визначені після оформлення  

первинних документів.  

  

Розмежування вартості транспортно-експедиційних витрат  

  

ГУ ДФС у м. Києві від 11.10.2017 N 2199/ІПК/26-15-12-01-18  

  

Правові основи оподаткування податком на додану вартість встановлено розділом V та 

підрозділом 2 розділу XX ПКУ.  

Пунктом 185.1 ст. 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування є, зокрема, операції платників 

податку з:  

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, 

відповідно до ст. 186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності 

на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, 

а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;  

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно  

до ст. 186 ПКУ.  

Законом України від 01 липня 2004 року N 1955-IV "Про транспортно-експедиторську діяльність" 

транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та 

забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором 

транспортного експедирування.  



 

   

Учасники транспортно-експедиторської діяльності - клієнти, перевізники, експедитори, 

транспортні агенти, порти, залізничні станції, об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, 

авіаційного, автомобільного, річкового та морського транспорту, митні брокери та інші особи, що 

виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів.  

Експедитор (транспортний експедитор) - суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та  

за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених 

договором транспортного експедирування.  

Клієнт - споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за договором 

транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає 

експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання визначених договором 

транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору.  

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і 

за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором 

послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу, а експедитори для виконання доручень клієнтів можуть 

укладати договори з перевізниками, портами, авіапідприємствами, судноплавними компаніями тощо.  

Базою оподаткування ПДВ у експедитора є вартість наданих транспортно-експедиторських послуг 

(винагорода експедитора) та вартість послуг з перевезення.  

Платою (винагородою) експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за 

належне виконання договору транспортного експедирування.  

Отже, базою оподаткування транспортно-експедиторських послуг є винагорода експедитора, 

ставка податку складає 20 %. На таку суму та на дату виникнення податкових зобов'язань експедитор 

виписує податкову накладну замовнику перевезення.  

Частиною десятою статті 58 Митного кодексу України при визначенні митної вартості товарів до 

ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються витрати, якщо 

вони не включалися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, зокрема, витрати на 

транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну 

територію України та витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцінюваних товарів, 

пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію 

України.  

Згідно з частиною одинадцять статті 58 МКУ, витрати на транспортування товару після ввезення 

не включаються до митної вартості товарів за умови виділення їх з ціни, що була фактично сплачена за 

оцінювані товари, що документально підтверджені та які піддаються обчисленню.  

Відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на 

транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 N 65, собівартість 

перевезень (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємств, безпосередньо 

пов'язані з підготовкою та здійсненням процесу перевезень вантажів і пасажирів, а також виконанням 

робіт і послуг, що забезпечують перевезення.  

При цьому слід зазначити, що інформації, викладеної у зверненні, недостатньо для надання 

вичерпної індивідуальної податкової консультації з питання розмежування вартості 

транспортноекспедиційних витрат, тому цей конкретний випадок податкових взаємовідносин потребує 

аналізу документів і матеріалів, що дозволить ідентифікувати предмет запиту більш детально.  

Слід зазначити, що статтею 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно 

декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.  

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути  

здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.  

  



 

   

Оподаткування операцій з отримання грошової застави від провайдерів в якості 

забезпечення від несплати за надані послуги 

 

Лист ДФСУ від 16.11.2017 р. N 2642/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  

  

Відповідно до умов договору товариство отримує від провайдерів грошову заставу (депозит) в 

якості забезпечення від несплати за фактичні нарахування або інші безспірні рахунки (що мають 

сплачуватися провайдером за надані товариством телекомунікаційні послуги, або авансові платежі за 

послуги, що надаватимуться). При цьому товариству дозволяється негайно зарахувати (використати) 

грошову заставу (депозит) для погашення заборгованості у разі несплати безспірних рахунків у 

встановлену дату оплати. У разі розірвання договору невикористана частина коштів грошової застави 

повертається провайдеру.  

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 ПКУ 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 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 (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, на дату отримання від покупця коштів, які є оплатою вартості послуг, що будуть 

постачатися в майбутньому, товариство повинно визначити податкові зобов'язання, скласти податкову 

накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).  

Кошти, отримані товариством від провайдерів у вигляді грошової застави для забезпечення від 

несплати за надані послуги, не зумовлюють у товариства податкових наслідків з ПДВ. При цьому на 

дату зарахування таких коштів в рахунок оплати вартості послуг товариство зобов'язане визначити 

податкові зобов'язання з ПДВ (при умові, що таке зарахування є першою подією) та скласти і 

зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.  

  

 

 

 

 

 



 

   

Коригування податкового кредиту  

  

Лист ДФСУ від 20.10.2017 р. N 2332/6/99-99-12-02-01-15/ІПК  

  

Підприємство цікавить питання щодо порядку відображення платником податку в податковій 

звітності з ПДВ повернення митним органом надміру сплаченого ПДВ за рішенням суду.  

Згідно з пунктом 201.12 статті 201 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) у разі ввезення 

товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до 

податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка 

підтверджує сплату податку.  

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з 

придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних 

податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, 

передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ (пункт 198.6 стаття 198 ПКУ).  

Відповідно до положень частин першої, сьомої статті 269 Митного кодексу України за письмовим 

зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу органу доходів і зборів відомості, 

зазначені в митній декларації, можуть бути змінені або митна декларація може бути відкликана. 

Порядок внесення змін до митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, їх 

відкликання та визнання недійсними визначається Кабінетом Міністрів України (на сьогодні визначено 

пунктами 33 - 38 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 травня 2012 року N 450, далі - Положення N 450).  

У випадку зміни митної вартості імпортних товарів після завершення митного оформлення на підставі 

рішення суду, внесення змін до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа 

шляхом оформлення аркуша коригування здійснюється в порядку, що встановлюється Мінфіном (на 

сьогодні визначений Порядком оформлення аркуша коригування, затвердженим наказом Мінфіну від 

06.11.2012 N 1145, зареєстрованим у Мін'юсті 28.11.2012 за N 1995/22307, далі - Порядок N 1145), на 

підставі відповідного рішення про коригування митної вартості товарів після їх випуску.  

В такому випадку відповідно до пункту 3 Порядку N 1145 аркуш коригування складається 

посадовою особою митниці ДФС, якою здійснювався випуск товарів за митною декларацією, у строк, 

що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження до митниці ДФС інформації про повернення сум 

митних платежів.  

Відповідно до підпункту 1 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності 

з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 

21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за N 159/28289, зі змінами, обсяги 

ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів за основною ставкою та ставкою 7 

%, відображаються у відповідних рядках розділу II "Податковий кредит податкової декларації з ПДВ.  

Отже, у випадку повернення митним органом платнику податку надміру сплаченого ПДВ при 

ввезенні товарів, сума ПДВ, включена до складу податкового кредиту, має бути зменшена шляхом 

включення суми, зазначеної в аркуші коригування до відповідного рядка розділу II "Податковий 

кредит" податкової декларації з ПДВ того звітного періоду, у якому складено аркуш коригування.  

  

Коригування податкового кредиту, сформованого на підставі отриманої митної декларації, у 

разі списання кредиторської заборгованості  

  

Лист ДФСУ від 27.12.2017 р. N 3173/6/99-95-42-03-15/ІПК   

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) 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 зокрема, з ввезенням товарів та/або 

необоротних активів на митну територію України.  

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до 

податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 

Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата 

складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової 

накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 198.2 ст. 198 Кодексу).  

Відповідно до п. 187.8 ст. 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення 

товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення.  

Випадки, коли податковий кредит підлягає коригуванню, визначені п. 192.1 ст. 192 Кодексу.  

Враховуючи те, що при списанні кредиторської заборгованості, яка виникла при імпорті товарів, 

розрахунки з постачальником-нерезидентом за які не проведено, не змінюється сума компенсації 

вартості товарів та не відбувається повернення сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів, то підстав 

для коригування податкового кредиту, сформованого на підставі отриманої митної декларації, не 

виникає.  

   

Виправлення помилок. Порядок заповнення та подання уточнюючого розрахунку 

 з податку на додану вартість  

  

Про порядок заповнення та подання уточнюючого розрахунку з податку на додану вартість.  

Згідно з п. 102.1 ПКУ помилки, допущені в деклараціях з ПДВ попередніх періодів, можна 

виправити не пізніше 1095 дня, що настає за останнім днем:  

– граничного строку подання податкової декларації, в якій було допущено помилку (якщо 

декларацію було надано вчасно);  

– фактичного її подання (якщо декларацію було подано пізніше встановленого строку).  

Положення п. 50.1 ПКУ передбачають два способи виправлення помилок у декларації:  

1) надання уточнюючого розрахунку зі сплатою недоплати та штрафу в розмірі 3 % від такої 

суми до подання такого уточнюючого розрахунку;  

2) відображення суми недоплати у складі декларації, яка подається за податковий період, 

наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшеної на 

суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми.  

Разом з тим помилки з ПДВ можна виправити тільки першим способом шляхом подання 

уточнюючого розрахунку (п. 1 розд. IV Порядку № 21).  

Одним уточнюючим розрахунком можна виправити помилки лише одного звітного періоду.  

Уточнюючий розрахунок до декларації, в якій платник податків самостійно виявив помилки, 

надають за формою, встановленою на дату його подання (п. 1 розділу VI Порядку № 21, п. 50.1 ПКУ).  

Загальні принципи заповнення уточнюючого розрахунку такі:  

– у р. 02 "Звітний (податковий) період" уточнюючого розрахунку зазначають звітний (податковий) 

період, в якому подається уточнюючий розрахунок, а в р. 03 "Звітний (податковий) період, що 

уточнюється" – період, за який виправляють виявлені помилки (роз'яснення з розділу 101.23 модуля 

БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ);  

– у гр. 4 "Показник, який уточнюється" відображають відповідні показники декларації звітного 

періоду, що виправляється. Якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у гр. 4 

показують відповідні показники гр. 5 "Уточнений показник" останнього уточнюючого розрахунку, 



 

   

який подавався до декларації звітного (податкового) періоду ", що виправляється" (п. 2 розд. VI 

Порядку №  

21);  

– у гр. 5 "Уточнений показник" уточнюючого розрахунку відображають відповідні показники з 

урахуванням виправлення (п. 3 розд. VI Порядку № 21);  

– у гр. 6 "Різниця" показують абсолютне значення суми помилки (п. 4 розд. VI Порядку № 21);  

– при виправленні помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких подають додатки, до 

уточнюючого розрахунку додають відповідні додатки, що містять інформацію з уточнених показників 

(п. 8 розд. VI Порядку № 21). "Порожні" додатки, в яких показники не змінюються й не заповнюються, 

до уточнюючого розрахунку не додають.  

Детальніше про тонкощі заповнення й подання уточнюючого розрахунку до декларації з ПДВ 

дізнайтесь із відповідного алгоритму.  

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з  

виправленням самостійно виявлених помилок   

  

Виправлення помилки  

  

Лист ДФСУ від 14.12.2017 р. N 2994/6/99-95-42-03-15/ІПК  

  

Відповідно до ст. 50 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у разі якщо у майбутніх 

податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) 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.  

Згідно з п. 8 розд. VI Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану 

вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21 "Про затвердження 

форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", у разі 

виправлення помилок у рядках поданої раніше податкової декларації з ПДВ, до яких повинні 

додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з 

виправленням самостійно виявлених помилок (далі - Уточнюючий розрахунок) повинні бути подані 

відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.  

Тобто, виправлення помилок, що були допущені у додатку 5 до податкової декларації з ПДВ 

"Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" (далі - 

Розшифровка) та які не вплинули на числові показники декларації, проводиться шляхом подання 

Уточнюючого розрахунку, до якого додається Розшифровка з відміткою "Уточнюючий".  

При цьому у даному випадку до графи 4 Уточнюючого розрахунку переносяться показники 

декларації, Розшифровка до якої уточнюється, до графи 5 - всі відповідні показники декларації з 

урахуванням виправлених помилок (відповідають показникам з графи 4), а графа 6 не заповнюється.  

Виправлення помилок у записах по контрагентам у Розшифровках проводиться способом 

коригування.  

Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номеру контрагента 

(далі - ІПН) (покупця або постачальника) в уточнюючій Розшифровці:  

1) повторюється помилковий запис ІПН, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком 

"-" (тобто сторнуються);  



 

   

2) вказується правильний запис за операціями з контрагентом за звітний (податковий) 

період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники); 3) підсумковий 

рядок "Усього за звітний період" не заповнюється.  

  

 

Формування податкового кредиту та виникнення можливих податкових наслідків для 

покупця товарів/послуг у разі неподання постачальником таких товарів/послуг 

звітності з податку на прибуток підприємств 

  

ДФСУ від 30.11.2017 р. N 2777/6/99-99-15-03-02-15/ІПК Правові основи 

оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.  

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування 

ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 

186 розділу V ПКУ 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 розділу I ПКУ).  

Під товарами розуміються матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, 

земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, 

крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. В цілях оподаткування операцій з переміщення майна 

та енергії через митний кордон України термін "товари" вживається у значенні, визначеному Митним 

кодексом України (підпункт 14.1.244 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).  

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. 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 складу податкового кредиту.  

При цьому податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані 

після 1 липня 2017 року в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання 

товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум 

податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового 

підтвердження.  

Порядок формування податкового кредиту з ПДВ визначено статтею 198 розділу V ПКУ.  

До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій 

з придбання або виготовлення товарів та послуг (підпункт "а" пункту 198.1 статті 198 розділу V ПКУ).  

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.  

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 розділу V ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми 

податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені 

зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових 

накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 

201.11 статті 201 розділу V ПКУ.  



 

   

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, 

попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у 

абзаці першому пункту 198.6 статті 198 розділу V ПКУ документами, платник податку несе 

відповідальність відповідно до ПКУ.  

Разом з цим повідомляємо, що на сьогодні чинним законодавством не передбачено такої підстави 

як неподання постачальником товарів/послуг до контролюючого органу податкової звітності з податку 

на прибуток підприємств та фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва для невизнання 

контролюючим органом податкового кредиту, сформованого платником податку - покупцем 

товарів/послуг на підставі податкової накладної, складеної і зареєстрованої в ЄРПН таким 

постачальником.  

Щодо виникнення можливих податкових наслідків для покупця товарів/послуг у разі неподання 

постачальником таких товарів/послуг до контролюючого органу звітності з податку на прибуток 

підприємств та фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва повідомляємо, що відповідно до 

пункту 120.1 статті 120 розділу II ПКУ неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не 

подається відповідно до пункту 49.2 статті 49 розділу II ПКУ) або несвоєчасне подання платником 

податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових 

декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов'язок подання якої до контролюючих органів 

передбачено цим Кодексом, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке 

неподання або  

несвоєчасне подання.  

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке 

порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або  

несвоєчасне подання.  

Таким чином, у разі неподання до контролюючого органу постачальником товарів/послуг 

звітності з податку на прибуток підприємств та фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва 

покупець таких товарів/послуг не несе відповідальності за такі порушення.  

  

Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів  

в оподатковуваних операціях  

  

Форму Додатка 7 до податкової декларації з ПДВ затверджено Наказом № 21.  

Цей додаток подають платники, котрі здійснюють розрахунок (перерахунок) частки використання 

товарів/послуг і необоротних активів в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях.  

У таблиці 1 "Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в 

оподатковуваних/неоподатковуваних операціях":  

• визначають частку використання в оподатковуваних операціях (графа 6) та частку використання 

в неоподатковуваних операціях (графа 7);  

• у колонках 4 та 5 зазначають загальний обсяг постачань без ПДВ та обсяг оподатковуваних 

постачань без ПДВ.  

Розраховуючи обсяги оподатковуваних операцій (колонка 5), із коригуючого рядка 7 слід брати 

лише обсяги операцій, що оподатковуються ПДВ за ставками 20 %, 7 % та 0 %, а ось безПДВшні 

коригування сюди не повинні потрапити.  

Частка використання в неоподатковуваних операціях (колонка 7), розрахована в рядку 1 таблиці 1 

додатка Д7 декларації за січень (I квартал) або в рядку 2 таблиці 1 додатка Д7 декларації звітного 

періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції, застосовується протягом поточного 

календарного року для визначення технічних податкових зобов'язань за п. 199.1 ПКУ при заповненні 

рядків 4.1 та 4.2 декларації.  



 

   

Частку використання в неоподатковуваних операціях (колонка 7), розраховану в рядку 3.1, 

застосовують для перерахунку за підсумками календарного року. Цей рядок заповнюють у декларації 

за грудень (IV квартал), а в разі анулювання реєстрації платника ПДВ – у декларації останнього 

податкового періоду, коли відбулося таке зняття.  

Розраховану в рядках 3.1 – 3.3 таблиці 1 частку використання в неоподатковуваних операціях  

(колонка 7) застосовують для перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років, котрі 

настають за роком, у якому необоротні активи, придбані до 01.07.2015 р., почали використовуватися 

(уведені в експлуатацію). Згадані рядки заповнюють лише в декларації за грудень (IV квартал) або за 

останній звітний період (у разі анулювання реєстрації платника ПДВ).  

Для перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., в 

оподатковуваних операціях за підсумками двох і трьох календарних років використовуються значення 

рядків декларацій і розрахунків коригування, зазначених у назвах граф 4 і 5 таблиці 1 цього додатка в 

редакції, чинній на кінець другого та третього років використання відповідно (у разі анулювання 

реєстрації платника податку – на кінець податкового періоду, коли відбулося таке зняття).  

Таблицю 2 "Перерахунок* частки використання товарів/послуг та необоротних активів в 

оподатковуваних операціях" заповнюють під час проведення річного перерахунку податкових 

зобов'язань, нарахованих за п. 199.1 ПКУ. Тут фіксують суми коригування технічних податкових 

зобов'язань у розрізі податкових накладних, у яких їх було нараховано протягом року, та розрахунків 

коригування до них, складених унаслідок проведення річного перерахунку.  

У виносці до таблиці 2 додатка Д7 уточнено, що результати такого перерахунку відображають у 

рядку 4 декларації за останній податковий період року та в таблиці 1 додатка Д1 до такої декларації.  

Таблиця 3 заповнюється при перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних 

до 01.07.2015 р., в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, 

котрі настають за роком, у якому вони почали використовуватися (уведені в експлуатацію). Її форма не 

змінилася. Тут замінили лише код рядка декларації, у якому відображають результати такого 

перерахунку. У новій формі декларації це спеціальний рядок 15.  

Таблицю 4 додатка Д7 (у ній розподіляють податковий кредит для застосування касового методу) 

заповнюють усі платники ПДВ, які одночасно використовують касовий метод і загальні правила 

визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту (п. 16 р. ІІІ Порядку № 21). До 01.03.2017 р.  

тут йшлося лише про платників ПДВ, які користуються касовим методом за п. 187.10 ПКУ.  

Щодо детального порядку заповнення Додатка Д7 див. алгоритм.  

 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в  

оподатковуваних операціях (Д7). Додаток 7 до податкової декларації з податку на додану вартість.  

  

Відновлення у зв'язку з поновленням реєстрації показників податкової звітності  

  

ДФСУ від 21.12.2017 р. N 3087/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  

  

Реєстрацію платника ПДВ було скасовано за рішенням контролюючого органу та надалі 

поновлено за рішенням суду (Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 21.12.2015 по 

справі N 826/22457/15, яку залишено без змін Ухвалою Київського апеляційного адміністративного 

суду від 01.03.2016 (далі - Постанова суду від 21.12 2015)).  

Щодо відновлення показників податкової звітності з ПДВ  

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ, анулювання такої реєстрації та поновлення у Реєстрі 

платників ПДВ (далі - Реєстр) регулюється статтями 180 - 184 ПКУ та регламентується Положенням 

про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів 



 

   

України від 14.11.2014 N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за N 

1456/26233.  

Згідно з пунктом 184.5 статті 184 ПКУ з моменту анулювання реєстрації особи як платника 

податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку 

податкових накладних.  

Пунктом 184.6 статті 184 ПКУ визначено, що у разі анулювання реєстрації особи як платника 

податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за 

останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації (пункт 

184.6 статті 184 ПКУ).  

При цьому якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку за якими були включені до 

складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської 

діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати 

анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання за 

такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи із звичайної ціни відповідних 

товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку 

внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та 

виділення відповідно до закону (пункт 184.7 статті 184 ПКУ).  

Враховуючи викладене, починаючи з наступного дня після дати виключення особи з Реєстру, 

зазначеної контролюючим органом у рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ, і до дати 

відновлення у Реєстрі, у такої особи відсутні обов'язок щодо складання податкових накладних та право 

на формування податкового кредиту і отримання бюджетного відшкодування ПДВ. Крім цього, така 

особа податкову звітність з ПДВ за цей період не подає.  

При цьому у разі якщо у платника податку на дату виключення його з Реєстру обліковувалися 

товари/послуги, необоротні активи, суми податку за якими були включені до складу податкового 

кредиту, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий 

платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати виключення з Реєстру 

зобов'язаний був визначити податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними 

активами, виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів та 

задекларувати їх у податковій декларації з ПДВ, поданій до контролюючого органу за останній звітний 

(податковий) період.  

У разі відновлення реєстрації особи у Реєстрі (у тому числі за рішенням судового органу, що 

набрало законної сили), така особа має право відкоригувати суми податкових зобов'язань з ПДВ, що 

були визначені на підставі пункту 184.7 статті 184 ПКУ та задекларовані у податковій декларації з ПДВ 

за останній звітний (податковий) період, шляхом складання розрахунку коригування до податкової 

накладної, складеної при визначенні таких податкових зобов'язань, та відображення його у податковій 

звітності з ПДВ за перший звітний (податковий) період після дати відновлення реєстрації особи в 

Реєстрі.  

Щодо порядку повернення коштів, які були перераховані до бюджету з рахунку в системі 

електронного адміністрування ПДВ, та відновлення реєстраційної суми  

Відповідно до пункту 2001.8 статті 2001 ПКУ та пункту 7 Порядку електронного адміністрування  

ПДВ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 (далі - 

Порядок N 569), після анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його рахунку у СЕА 

перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. Перерахування коштів до бюджету 

здійснюється на підставі реєстру, який центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних 

коштів, в якому відкриті рахунки платників у СЕА, в якому зазначаються назва платника, податковий 



 

   

номер та індивідуальний податковий номер платника і сума податку, що підлягає перерахуванню до 

бюджету. На підставі такого реєстру такий орган перераховує суми податку до бюджету.  

Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання 

платником податку заяви про таке повернення відповідно до пункту 43.3 статті 43 ПКУ.  

Згідно з пунктом 43.41 статті 43 ПКУ у разі повернення надміру сплачених податкових 

зобов'язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в СЕА, такі кошти підлягають 

поверненню виключно на рахунок платника в СЕА, а у разі його відсутності на момент звернення 

платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ чи на 

момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника 

податків в установі банку.  

Стосовно відновлення реєстраційної суми зазначаємо, що Постановою суду від 21.12.2015 не 

задоволено позовні вимоги ТОВ "Експрім" щодо відновлення в СЕА реєстраційної суми, що була 

наявна на дату анулювання його реєстрації платником ПДВ.  

  

Зміни до ПКУ – 2018  

  

Зупинено систему блокування ПН:  

Пунктом 13 розд. І Закону № 2245 виключено п. 74.2 ПКУ, який, своєю чергою, "забезпечував" 

постійний автоматизований моніторинг у ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування. Ця 

норма набрала чинності 31.12.2017 (п. 1 розд. ІІ Закону № 2245), тобто із зазначеної дати моніторинг 

припинився. В період із 31.12.2017 по 01.01.2018 (включно) проводитимуться регламентні й 

технологічні роботи автоматизованих систем ДФС України.  

Зазнав змін і п. 201.16 ПКУ:  

Реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 

накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. п. 

7 розд. ІІ Закону № 2245 зобов'язано Кабмін до 1 березня 2018 року визначити порядок зупинення 

реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН відповідно до п. 201.16 ПКУ. 1 

березня 2018 року є граничним терміном.  

Про автоматичну реєстрацію раніше заблокованих податкових накладних / розрахунків 

коригування  

п. 571 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ передбачено автоматичну реєстрацію в ЄРПН 2 січня 2018 року  

раніше заблокованих податкових накладних / розрахунків коригування, крім:  

– податкових накладних / розрахунків коригування, щодо яких станом на 1 грудня 2017 року не 

подано пояснення й копії документів відповідно до пп. 201.16.2 ПКУ;  

– податкових накладних / розрахунків коригування, щодо яких прийнято рішення про відмову в 

реєстрації в ЄРПН, за якими станом на 1 грудня 2017 року не розпочинали процедуру оскарження в 

адміністративному або судовому порядку.  

Щодо платників ПДВ, у яких відбулося блокування податкових накладних / розрахунків 

коригування з 01.12.2017 по 30.12.2017 включно* і які подали документи для розблокування, то п. 571 

підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ містить нюанс.  

* з 31.12.2017 по 01.01.2018 (включно) проводилися регламентні й технологічні роботи 

автоматизованих систем ДФСУ.  

Для таких податкових накладних / розрахунків коригування діятиме "стара" розблокувальна  

процедура згідно з пп. 201.16.2 ПКУ.  

  



 

   

У разі якщо протягом п'яти робочих днів із дня подання пояснень і копій документів не прийнято 

та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації податкової 

накладної / розрахунку коригування, реєстрацію таких податкових накладних / розрахунків 

коригування здійснюють на наступний робочий день за днем закінчення строку розгляду пояснень і 

копій документів платника податку.  

Безумовне право на податковий кредит  

Законом № 2245 тимчасово зупинено абз. 3 п. 201.10 ПКУ:  

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 

2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з 

постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування 

сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового 

підтвердження.  

Дію норми зупинено до дня набрання чинності порядком, затвердженим відповідно до п. 201.16 

ПКУ (п. 571 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).   

Строки реєстрації "мінусового" розрахунку коригування  

абз. 17 п. 201.10 ПКУ - для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до 

податкової накладної, що складена на отримувача – платника податку, в яких передбачено зменшення 

суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, строк реєстрації в ЄРПН – протягом 15 

календарних днів із дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної 

отримувачем (покупцем).  

"Компенсуючі" податкові зобов'язання  

Законом № 2245 підкориговано п. 198.5 ПКУ- "компенсуючі" податкові зобов'язання нараховують 

лише в тому випадку, якщо визнавався податковий кредит.  

Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, 

визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього 

дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в 

терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за 

товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану 

вартість (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) . Розширено перелік операцій, що оподатковуються за ставкою 7 % 

пп. "в" п. 193.1 ПКУ за ставкою 7 % оподатковуються операції з постачання на митній території 

України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва 

й застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також 

медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного 

призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується 

документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію 

й застосування в Україні. Пільги ІТ-пільги  

п. 261 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ - 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, плату за які не вважають роялті згідно з абз. 2 – 7 пп. 14.1.225 ПКУ.  

До програмної продукції належать: результат комп'ютерного програмування у вигляді 

операційної системи, системної, прикладної,  

розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді 

інтернетсайтів 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 функціонала комп'ютерних  

програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу; 

криптографічні засоби захисту інформації. Постачання дитячих книжкових видань  

пп. 197.1.25 ПКУ - звільнення від ПДВ поширюється на операції з постачання дитячих книжкових  

видань вітчизняного виробництва.  

Експорт соєвих бобів, насіння свиріпи або ріпаку тимчасово без ПДВ  

п. 63 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ -тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ операції з  

вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту:  

з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТ  

ЗЕД); з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2021 року насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205  

згідно з УКТ ЗЕД).  

ПДВ-пільга для транспорту, оснащеного е-двигунами  

Тимчасово, до 31 грудня 2018 року, п. 64 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ звільняє від оподаткування 

ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України 

транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що 

зазначені в товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі вироблених в Україні).  

Уточнено норми ПКУ щодо аграріїв-дотаційників  

п. 51 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ уточнено, зокрема, що обсяги постачання за дотаційними 

операціями мають бути розраховані за даними податкових накладних за відповідний звітний 

податковий період, зареєстрованих у ЄРПН.  

Установити, що з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники – сільськогосподарські 

товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України 

"Про державну підтримку сільського господарства України", у порядку та строки, встановлені цим 

Кодексом, подають податкову декларацію з податку на додану вартість з додатком, у якому зазначають 

обсяг податкових зобов'язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами 

діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну 

підтримку сільського господарства України", розрахований за даними податкових накладних за 

відповідний звітний податковий період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, а 

також розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом 

попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).  

(п. 51 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ)  

Імпорт окремих видів обладнання: можна отримати розстрочення  

Тимчасово, до 1 січня 2020 року, контролюючий орган за заявою платника податку надає 

розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на термін, зазначений у заяві платника податку, але не 

більш ніж 24 календарні місяці, без нарахування процентів, пені та штрафів під час увезення на митну 

територію України з поміщенням у митний режим імпорту обладнання, що класифікується за 

товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД, наведеними в п. 65 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ. Посилки та 

ввезення товарів  

У цій частині окремі норми запрацювали вже з 1 січня 2018 року, а решта наберуть чинності з 1 

січня 2019 року.  

з 1 січня 2018 року в разі ввезення на митну територію України в ручній поклажі та/або в  



 

   

супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна 

вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, 

ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною 

особою, яка була відсутня в Україні менш ніж 24 години або яка в'їжджає в Україну частіше одного 

разу протягом 72 годин, базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що 

перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті (пп. 191.2.3 ПКУ).  

Крім того, згідно з пп. 196.1.18 ПКУ з 1 січня 2018 року не є об'єктом оподаткування ПДВ:  

увезення на митну територію України фізичними особами в ручній поклажі та/або в 

супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна 

вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон  

України, відкриті для повітряного сполучення; увезення на митну територію України в ручній поклажі 

та/або в супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна 

фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, 

через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон 

України фізичною особою, яка була відсутня в  

Україні більш ніж 24 години та яка в'їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин; 

увезення на митну територію України в ручній поклажі та/або в супроводжуваному багажі товарів 

(крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує 

еквівалент 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного 

сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в 

Україні менш ніж 24 години або яка в'їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин.  

З 01.01.2019 будуть викладені в новій редакції пп. 191.1.1 та пп. 196.1.17 ПКУ.  

У разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та 

експресвідправленнях, несупроводжуваному багажі базою оподаткування є їх митна вартість (для 

юридичних осіб) або фактурна вартість (для фізичних осіб), визначена відповідно до статей 234 та 374 

Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті.  

Не будуть об'єктом оподаткування ПДВ:  

– увезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 

еквівалент 150 євро в несупроводжуваному багажі;  

– увезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує 

еквівалент 150 євро, на адрес одного одержувача (юридичної особи, фізичної особи – підприємця) в 

одній депеші в міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника в 

міжнародних експрес-відправленнях;  

– увезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших 

турьих міжнародних поштових відправленнях та/або міжнародних експрес-відправленнях потягом 

одного календарного месяца товарів, сумарна фактурно вартість яких у кожному з відправлень не 

перевищує еквівалент 150 євро (пп. 196.1.17 ПКУ).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   

БЛОК 2. ПИТАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
  

ПДФО  

  

Розмір  Термін дії  Примітки 2018 рік  

3723  
01.01.2018 –  

31.12.2018  

мінімальна заробітна плата у місячному розмірі  

22,41  01.01.2018 –  

31.12.2018  

мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі  

  

 
  

  

  



 

   

Оподаткування благодійної (матеріальної) допомоги 

  

Порядок оподаткування ПДФО та військовим збором сум благодійної (матеріальної) допомоги.  

Для цілей оподаткування ПДФО виплачені суми благодійної (матеріальної) допомоги можна 

умовно поділити на цільову та нецільову благодійну допомогу.  

Цільовою є допомога, що надається під визначені умови та напрями її використання (пп. 170.7.1 

ПКУ).  

До цільової благодійної відноситься допомога, порядок надання якої регламентується пп. 170.7.4 

ПКУ. За дотриманням певних умов така допомога, незалежно від її розміру, не оподатковується ПДФО.  

Крім того, до цільової можна віднести:  

• допомогу на лікування та медобслуговування працівника, що звільняється від ПДФО при 

дотриманні вимог пп. 165.1.19 ПКУ;  

• допомогу на поховання, яка звільняється від ПДФО в межах, що не перевищують подвійний 

розмір прожиткового мінімуму, який дає право на податкову соціальну пільгу (пп. 165.1.22 ПКУ).  

Не оподатковується ПДФО, наприклад, допомога на лікування, якщо вона перерахована 

безпосередньо медзакладу та не пов'язана з медичними послугами з косметичного лікування, зміни 

статі, клонування, лікування алкогольної чи тютюнової залежності тощо. При цьому компенсації 

підлягає вартість використаних у процесі лікування медпрепаратів з числа внесених до затвердженого 

КМУ Переліку № 333 життєво необхідних.  

Усі інші види допомоги для цілей оподаткування ПДФО можна віднести до нецільової 

благодійної.  

Нецільова допомога не оподатковується ПДФО за умови, що розмір допомоги, яка була сукупно 

надана протягом звітного року, не перевищує граничного розміру заробітної плати, що дає право на 

податкову соціальну пільгу* (пп. 170.7.3 ПКУ). До того ж така допомога має носити разовий характер і 

надаватися за заявою працівника.  

При цьому нецільова допомога (така, що не підпадає під положення пп. 165.1.19, 165.1.22, 170.7.4 

ПКУ) оподатковується ПДФО в порядку, передбаченому для оподаткування заробітної плати при 

виконанні наступних умов:  

• виплата матдопомоги має систематичний характер;  

• допомога надається всім або більшості працівників;  

• такі виплати передбачені законодавчо, колективним або трудовим договором.  

Інші доходи, які не відповідають критеріям цільової або нецільової допомоги, оподатковуються 

ПДФО на загальних підставах. Військовий збір  

Об'єкт оподаткування військовим збором такий самий, як і для ПДФО, тобто військовий збір буде 

утримуватися з тієї матеріальної допомоги, з якої утримується ПДФО (пп. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. 

XX ПКУ).  

Разом з тим норми ПКУ не передбачають зменшення бази оподаткування військовим збором на 

суми ПСП і ПДФО.  

Для цілей оподаткування ПДФО виплачені суми благодійної (матеріальної) допомоги поділяються 

на цільову та нецільову допомогу. Інші доходи, які не відповідають критеріям цільової або нецільової 

допомоги, оподатковуються ПДФО на загальних підставах.  

  

 

 

 

 



 

   

 

Благодійна діяльність  

  

Лист ДФСУ від 07.04.2017 р. N 4945/Д/99-99-13-02-03-14  

  

Відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування фізичної особи - 

резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід до якого не включається сума 

(вартість) благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками на користь осіб, зазначених у 

пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).  

При цьому сума (вартість) зазначеної у пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу благодійної 

допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

податку, визначається згідно з пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Кодексу, в якому перелічені цілі щодо 

використання такої благодійної допомоги платниками податку.  

Крім того, згідно з пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу не включається до оподатковуваного 

доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - 

юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року 

сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом 

першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2017 році - 2240 

гривень). Перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню на підставі пп. 

164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу у джерела виплати за ставкою 18 відс., визначеною п. 167.1 ст. 167 

Кодексу.  

Благодійник - юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної 

допомоги у податковій звітності.  

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника-юридичної особи платник 

податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума 

отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її 

граничний розмір, установлений абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу.  

Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 

161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу).  

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 

підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX 

Перехідних положень Кодексу).  

Відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу звільняються 

від оподаткування військовим збором, зокрема доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не 

включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб, крім доходів, зазначених у 

підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.  

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.  

Враховуючи зазначене, сума нецільової благодійної допомоги, що надається благодійником - 

юридичною особою членам сімей загиблих учасників бойових дій у розмірі, який у 2017 році не 

перевищує 2240 грн., в 2018 р - 2470 грн. , не включається до оподатковуваного доходу такої особи, 

тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Однак сума 

перевищення такої допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи і оподатковується на загальних підставах.  

  

 

 



 

   

Надання платником податку на прибуток поворотної фінансової допомоги засновнику 

підприємства  

  

Лист ДФСУ від 27.12.2017 р. N 3167/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  

  

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу фінансова допомога - це фінансова допомога, 

надана на безповоротній або поворотній основі.  

При цьому поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у 

користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів 

компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.  

Правовою основою для отримання поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини 

за договором позики регулюються ст. ст. 1046 - 1053 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).  

Відповідно до ст. 1046 ЦКУ за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність 

другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а 

позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або 

таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.  

Згідно зі ст. 1049 ЦКУ позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти 

у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та 

такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені 

договором.  

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 

163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) 

оподатковуваний дохід.  

Згідно з пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника податку не включається, зокрема основна сума поворотної фінансової допомоги, що 

отримується платником податку.  

Таким чином, сума поворотної фінансової допомоги, яка виплачується податковим агентом - 

юридичною особою своєму засновнику - фізичній особі протягом дії договору, не включається до 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу засновника, тобто не оподатковується 

податком на доходи фізичних осіб.  

Крім того згідно з пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення 

платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, 

випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 

165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.  

Особливості оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку визначено п. 170.2 ст. 170 

Кодексу, відповідно до пп. 170.2.2 якого інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця 

між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з 

урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально 

підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 

цього пункту (крім операцій з деривативами).  

До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з повернення платнику податку 

коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента 

корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого 

емітента чи ліквідації такого емітента.  



 

   

Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку 

коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним 

корпоративні права.  

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне 

значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого 

звітного (податкового) року (пп. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Кодексу).  

Відповідно до пп. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 Кодексу облік загального фінансового результату 

операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів 

і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний 

рік, за результатами якого платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має 

відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), 

отриманий протягом такого звітного року.  

Враховуючи викладене, якщо внаслідок зменшення у законодавчо встановленому порядку 

статутного капіталу юридичної особи його засновнику повертаються кошти або майно, попередньо 

внесені ним до статутного капіталу цієї юридичної особи, то на таку операцію поширюються норми п. 

170.2 ст. 170 Кодексу.  

Щодо оподаткування податком на прибуток операції з надання поворотної фінансової допомоги, 

то 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.  

При цьому Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на 

різниці на суми поворотної фінансової допомоги, наданої/отриманої платником податку на прибуток.  

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні 

фінансового результату.  

Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання/отримання поворотної фінансової допомоги.  

Згідно з пп. "а" та "б" п. 185.1 ст. 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників 

податку з постачання товарів та/або послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 

України, відповідно до ст. 186 Кодексу.  

Постачання послуг, у свою чергу, це - 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 Кодексу). А 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 Кодексу).  

Отже, у зв'язку з тим, що операція з надання/отримання платником поворотної фінансової 

допомоги не підпадає під визначення операцій з постачання товарів/послуг, така операція не є об'єктом 

оподаткування ПДВ.  

Щодо можливості заліку суми внеску до статутного капіталу засновника товариства у рахунок 

погашення його заборгованості за отриману ним фінансову допомогу при зменшенні статутного 

капіталу підприємства, то дане питання регулюється положеннями ст. 203 "Припинення 

господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням" Господарського кодексу України від 

16.01.2003 N 436-IV (далі - ГКУ).  



 

   

Зокрема п. 3 ст. 203 ГКУ зазначено, що господарське зобов'язання припиняється зарахуванням 

зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом 

витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї сторони.  

При цьому відповідно до положень ст. 174 ГКУ господарські зобов'язання можуть виникати:  

безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську  

діяльність; з акта управління господарською 

діяльністю;  

з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених  

законом, але таких, які йому не суперечать; внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом 

господарювання, придбання або збереження  

майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав; у 

результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також внаслідок  

подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання.  

Формування фінансового результату від операції зарахування зустрічної однорідної вимоги на 

підприємстві відображається згідно з правилами бухгалтерського обліку. Податкових різниць для 

коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток по вказаній операції не 

передбачено.  

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і  

може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.  

  

Поворотна фінансова допомога  

Лист ДФСУ від 14.12.2017 р. N 2992/6/99-99-13-02-03-15/ІПК  

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються Кодексом, відповідно 

до якого додаткові блага - це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, 

що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є 

заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за 

цивільноправовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, 

прямо передбачених нормами розділу IV Кодексу) (пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).  

Водночас позика - це 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). Тобто у розумінні Кодексу позику надають виключно фінансові установи або 

нерезиденти, крім нерезидентів, які мають офшорний статус.  

Разом з тим сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не 

передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за 

користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення, є поворотною фінансовою допомогою 

(пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).  

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 

163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) 

оподатковуваний дохід.  

Згідно з пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника податку не включається, зокрема, основна сума поворотної фінансової допомоги, що 

отримується платником податку.  

Таким чином, при виплаті податковим агентом - юридичною особою (роботодавцем) своєму 

працівнику поворотної фінансової допомоги на підставі договору про безвідсоткову поворотну позику, 



 

   

то сума такої допомоги не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

працівника, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.  

  

Грошове відшкодування витрат волонтера, понесених ним під час здійснення волонтерської 

діяльності  

  

Лист ДФСУ від 07.12.2017 р. N 2863/6/99-99-13-02-03-15/ІПК  

  

Відносини, пов'язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні, регулюються Законом 

України від 19 квітня 2011 року N 3236-VI "Про волонтерську діяльність", відповідно до ст. 11 якого 

відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, може здійснюватися за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів - у разі укладення з ними договору про надання 

волонтерської допомоги, міжнародних програм, або установи, організації, з якою волонтер уклав 

договір про провадження волонтерської діяльності, а також за рахунок інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством.  

Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, не є доходом волонтера та не є 

базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним внеском.  

Разом з тим відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регламентуються 

Кодексом, відповідно до п. 7.3 ст. 7 якого будь-які питання щодо оподаткування регулюються 

Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що 

містять виключно положення щодо внесення змін до Кодексу та/або положення, які встановлюють 

відповідальність за порушення норм податкового законодавства.  

Також п. 5.2 ст. 5 Кодексу передбачено, що у разі якщо поняття, терміни, правила та положення 

інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням Кодексу, для регулювання 

відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення Кодексу.  

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, згідно з пп. 163.1.1 п. 

163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний) 

оподатковуваний дохід.  

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, 

зокрема, сума компенсацій, які отримує платник податку з бюджетів (пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 

Кодексу).  

Відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування 

збором доходи, що 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.  

Разом з тим відповідно до пп. "г" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником 

податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості суми 

грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що 

обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від 

оподаткування згідно з розділом IV 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, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 

1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).  



 

   

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 

підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).  

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.  

Враховуючи викладене, дохід у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат фізичної 

особи - платника податку (волонтера), понесених ним під час здійснення волонтерської діяльності, 

включається товариством до загального місячного (річного) оподатковуваного такого волонтера та 

оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.  

  

Оплата вартості проїзду та проживання стороною, що приймає  

Лист ДФСУ від 15.12.2017 р. N 2998/5/99-99-13-02-03-16/ІПК 

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються Кодексом, відповідно 

до пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 якого дохід, отриманий з джерел за межами України, - це будь-який дохід, 

отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території 

України.  

Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом їх 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, згідно з п. 163.1 ст. 

163 якого об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є, зокрема загальний місячний (річний) 

оподатковуваний дохід та іноземні доходи.  

Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу, зокрема сума надміру витрачених коштів, отриманих платником 

податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої 

обчислюється відповідно до п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).  

Відповідно до пп. "а" 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, а саме, 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), оплату вартості проживання у готелях 

(мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, 

чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень.  

Зазначені в абзаці другому пп. "а" пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу витрати не є об'єктом 

оподаткування цим податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих 

витрат.  

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.  

Основним документом, який регулює відрядження працівників органів державної влади, 

підприємств, установ та організацій, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних 

коштів, є Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом 

Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59, відповідно до якої службовим відрядженням 

вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника, зокрема підприємства, установи та 

організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на 

певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його 



 

   

постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з 

основною діяльністю підприємства).  

Крім того, доходи, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника податку встановлено ст. 165 Кодексу, зокрема кошти, отримані платником податку на 

відрядження або під звіт і розраховані згідно із п. 170.9 ст. 170 Кодексу (пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 

Кодексу).  

  

Враховуючи викладене, не є доходом фізичної особи - працівника підприємства (роботодавця), 

яке повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, направленого у відрядження у 

межах території України та за кордон, вартість проживання та проїзду, яка оплачена стороною, що 

приймає, оскільки таким працівником здійснюється виконання службового доручення керівника цього 

підприємства.  

  

Відшкодовання витрат, понесених робітником під час відрядження за кордон  

  

Лист ДФСУ від 09.11.2017 р. N 2565/6/99-99-13-02-03-15/ІПК  

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 53 Податкового кодексу України (далі - 

Кодекс), розглянула звернення та з урахуванням висновків, викладених у постанові Харківського 

окружного адміністративного суду від 11.07.2017 по справі N 820/1750/17, і в межах компетенції 

повідомляє.  

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, 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 із 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 цим податком 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, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу платника податку - фізичної особи сума відшкодованих йому роботодавцем витрат, понесених 

таким платником під час відрядження за кордон (користування послугами таксі чи орендованим 

транспортом), за умови виконання вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 Кодексу, тобто надання 

необхідних первинних підтвердних документів.  



 

   

Зауважуємо, що ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.10.2017 по 

справі N 820/1750/17 колегія суддів погодилася з висновками суду першої інстанції, які викладені у 

постанові Харківського окружного адміністративного суду від 11.07.2017 у справі N 820/1750/17.  

  

Використання у господарській діяльності автомобілів працівників  

  

Лист ДФСУ від 08.12.2017 р. N 2912/6/99-99-15-01-01-15/ІПК  

  

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу 

України (далі - Кодекс), згідно з підпунктом 162.1.1 пункту 162.1 статті 162 Кодексу передбачено, що 

платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з 

джерела їх походження в Україні.  

Підпунктом 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 Кодексу визначено, що об'єктом оподаткування 

фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.  

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований  

(виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (підпункт 

164.1 статті 164 Кодексу).  

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, 

зокрема, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (підпункт 164.2.17 пункту 164.2 

статті 164 Кодексу).  

Ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18 відсотків (пункт 167.1 статті 167 Кодексу).  

Крім того, доходи, визначені статтею 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором 

(підпункт 1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідних положень" Кодексу).  

Ставка військового збору становить 1,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного підпунктом 

1.2 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідних положень" Кодексу (підпункт 1.3 пункту 161 

підрозділу 10 розділу XX "Перехідних положень" Кодексу).  

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника 

податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовій збір (підпункт 168.1.1 

пункту 168.1 статті 168 Кодексу).  

Враховуючи зазначене, сума компенсації, що виплачується юридичною особою найманому 

працівнику за використання власного автомобіля у службових цілях, включається до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як додаткове благо та оподатковується 

податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.  

Щодо оподаткування вартості палива, яке придбавається підприємством для експлуатації  

(використання) автомобіля працівником у службових цілях  

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства з питань 

оподаткування вартості палива, яке придбавається підприємством за власний рахунок для заправки 

автомобіля працівника, що використовується у службових цілях, необхідно детальне вивчення 

документів (матеріалів), які стосуються порушеного питання.  

Щодо права юридичної особи відносити до податкового кредиту суми податку на додану вартість, 

сплачені за придбане пальне для експлуатації автомобіля з метою виконання працівником службових 

обов'язків  

Загальний порядок формування податкового кредиту з ПДВ як для юридичних осіб, так і для 

фізичних осіб, зареєстрованих платниками ПДВ, регламентується статтею 198 Кодексу.  



 

   

Відповідно до підпункту "а" пункту 198.1 статті 198 Кодексу до податкового кредиту відносяться 

суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у 

тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.  

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 (пункт 198.6 статті 198 Кодексу).  

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 (пункт 198.3 

статті 198 Кодексу).  

При цьому відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний 

нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 

189.1 статті 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, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні 

активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в операціях, що 

не є господарською діяльністю платника податку.  

Господарська діяльність - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) 

та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і 

проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будьяку 

іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими 

договорами (підпункт 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).  

Таким чином, платник ПДВ, який відповідно до умов договору забезпечує орендоване майно 

(автомобіль) паливно-мастильними матеріалами для ведення господарської діяльності, має право 

віднести до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у 

зв'язку зі здійсненням таких витрат, на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних.  

При цьому, виходячи з вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів, які використані не в 

рамках здійснення господарської діяльності та/або використання яких в рамках господарської 

діяльності не підтверджено документально, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові 

зобов'язання за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 Кодексу.  

Разом з цим норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті 

затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 N 43. Витрати палива понад такі 

норми вважаються використанням палива в негосподарській діяльності суб'єкта господарювання.  

  

Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт  

  

Лист ДФСУ від 27.10.2017 р. N 2406/6/99-99-13-02-03-15/ІПК  

  

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 53 Податкового кодексу України (далі - 

Кодексу), розглянула звернення та з урахуванням висновків викладених у постанові Харківського 

окружного адміністративного суду від 27.06.2017 по справі N 820/1871/17 і в межах компетенції 

повідомляє.  

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, 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 із 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 цим податком 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.  

Таким чином, не є доходом у вигляді додаткового блага платника податку - фізичної особи, яка 

перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем, сума відшкодованих йому у встановленому 

законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат, в тому числі витрат на 

проїзд працівника до місця відрядження напередодні або з місця відрядження до місця постійної 

роботи у разі затримки, якщо це погоджено з роботодавцем, і дати на транспортних квитках не 

збігаються з датами, визначеними у наказі про відрядження, за умови наявності підтвердних 

документів, передбачених абзацами 2 - 3 пп. "а" пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Кодексу.  

Зауважуємо, що ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 28.09.2017 по 

справі N 820/1871/17 колегія суддів погодилася з висновками суду першої інстанції, які викладені у 

постанові Харківського окружного адміністративного суду від 27.06.2017 у справі N 820/1871/17.  

  

  

Оподаткування ПДФО подарунків, отриманих ФО від ЮО  

  

ДФСУ "ЗІР"  

Згідно з пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755VI 

(далі - ПКУ) дохід з джерелом їх походження з України - 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.  

Відповідно до пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як 

додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) у вигляді вартості безоплатно отриманих 

товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми, знижки звичайної ціни 

(вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.  

Підпунктом 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 ПКУ встановлено, що додаткові блага - це кошти, матеріальні чи 

нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку 

податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням 



 

   

обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), 

укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розд. IV ПКУ).  

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування 

обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 ст. 164 ПКУ (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).  

Водночас пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 ПКУ встановлено, що до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів 

переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 відс. однієї 

мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового 

року (у 2018 році - 930,75 грн.), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.  

Отже, вартість подарунку, отриманого платником податку - фізичною особою від юридичної 

особи, включається до загального місячного оподатковуваного доходу такого платника як додаткове 

благо та оподатковується за ставкою 18 відс. у джерела виплати, з урахуванням вимог пп. 165.1.39 п. 

165.1 ст. 165 ПКУ.  

  

Оподаткування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності  

  

ДФСУ "ЗІР"  

  

Пунктом 3 розд. VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 вересня 1999 

року N 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", із змінами та 

доповненнями (далі - Закон N 1105), установлено, що особливості виплати матеріального забезпечення 

за соціальним страхуванням внутрішньо переміщеним особам (громадянам України, які переселилися з 

тимчасово окупованої території, території проведення антитерористичної операції (далі - АТО) або 

зони надзвичайної ситуації) визначаються Кабінетом Міністрів України.  

Постановою правління Фонду соціального страхування України від 24 січня 2017 року N 8 

затверджено Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування України деяким категоріям застрахованих осіб (далі - Порядок), який визначає механізм 

надання матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (далі - матеріальне забезпечення) за рахунок коштів 

Фонду соціального страхування України (далі - Фонд) деяким категоріям застрахованих осіб за видами 

матеріального забезпечення, зокрема допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за 

хворою дитиною).  

Матеріальне забезпечення за цим Порядком надається застрахованим особам, які не реалізували 

свого права на отримання матеріального забезпечення відповідно до Закону України від 18 січня 2001 

року N 2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" та Закону N 1105, зокрема особам, які 

перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи 

фізичними особами, або були добровільно застраховані, та переселилися з тимчасово окупованої 

території, районів проведення АТО або зони надзвичайної ситуації (пп. 2.1 п. 2 розд. I Порядку).  

Згідно з п. 4 розд. I Порядку для отримання матеріального забезпечення застраховані особи 

звертаються особисто або через законного представника до відповідного відділення виконавчої 

дирекції Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) або місцем реєстрації (далі - робочий 

орган Фонду) із заявою, яка повинна містити реквізити банківської установи та номер поточного 

рахунку застрахованої особи для зарахування матеріального забезпечення, та пред'являють паспорт 

громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а також надають документи, 

передбачені пп. 5 - 9 розд. I Порядку, а у разі подання заяви законним представником застрахованої 



 

   

особи додатково пред'являються документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, 

що підтверджує повноваження особи як законного представника.  

Оригінали та завірені копії документів, визначені у пп. 4 - 9 розд. I Порядку, інші документи, на 

підставі яких здійснювались нарахування та виплата матеріального забезпечення, зберігаються в 

персональній справі застрахованої особи (або одержувача допомоги) у робочому органі Фонду, який 

здійснив виплату матеріального забезпечення, протягом п'яти років (п. 25 розд. I Порядку).  

Отже, з метою реалізації права застрахованих осіб, які переселилися з території проведення АТО, 

на матеріальне забезпечення робочі органи Фонду на підставі поданих такими особами документів 

нараховують та виплачують за рахунок своїх коштів матеріальне забезпечення.  

Відповідно до пп. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України року N 

2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), об'єктом оподаткування військовим збором є 

доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу 

якого згідно з пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 

ПКУ.  

Так підпунктом 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ передбачено, що до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема суми компенсацій (суми 

допомоги по вагітності та пологах), суми винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з 

бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової 

допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.  

Водночас винятки, передбачені пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, не поширюються на виплату 

заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, 

пов'язану з тимчасовою втратою працездатності.  

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у 

порядку, встановленому ст. 168 ПКУ (пп. 1.4 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).  

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, 

зобов'язаний утримувати збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5 

відсотка (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 розд. IV ПКУ).  

Таким чином, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що нараховується та виплачується 

робочими органами Фонду особам, які переселилися з території проведення АТО, оподатковується 

військовим збором як інші доходи із застосуванням ставки у розмірі 1,5 відсотка. При цьому робочі 

органи Фонду мають виконати усі встановлені ПКУ функції податкового агента.  

  

Оподаткування суми компенсації вартості спожитих комунальних послуг  

  

Лист ДФСУ від 07.12.2017 р. N 2864/6/99-99-13-02-03-15/ІПК  

  

Основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та 

споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а 

також їхні права та обов'язки визначено Законом України від 24 червня 2004 року N 1875-IV "Про 

житлово-комунальні послуги" .  

Відповідно до ст. 1 Закону N 1875 комунальні послуги є результат господарської діяльності, 

спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою 

водою, водовідведенням, газопостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у 

порядку, встановленому законодавством. При цьому споживачем комунальних послуг є фізична чи 

юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу, а виконавцем є 

суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги 

споживачу відповідно до умов договору.  



 

   

Згідно з п. 3 ст. 20 Закону N 1875 споживач зобов'язаний укласти договір на надання 

житловокомунальних послуг, підготовлений виконавцем таких послуг на основі типового договору.  

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 загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, 

отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у 

вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, 

крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від 

оподаткування згідно з розділом IV Кодексу (пп. "г" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).  

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо 

доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 

167.5 цієї статті).  

Крім того, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2  

п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу).  

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 

підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX 

Перехідних положень Кодексу).  

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.  

Враховуючи викладене, дохід, отриманий платником податку - фізичною особою, як додаткове 

благо у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат такого платника, оподатковується 

податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.  

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і  

може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.  

  

Проведення коригувань (виправлення помилок) у формі № 1ДФ  

  

Самостійно виявлені помилки в податковому розрахунку за формою № 1ДФ підприємство може 

виправити двома шляхами:  

1) якщо помилку виявлено до настання граничного строку подання звітності за квартал, в 

якому її було допущено, то подається новий звітний податковий розрахунок. Наприклад, якщо 

підприємство за I квартал 2017 року відзвітувало 10 квітня, то при виявленні помилки до 10 травня 

можна подати новий звітний розрахунок без нарахування штрафів (п. 2.1 Порядку № 4);  

2) якщо ж помилку виявлено після настання граничного строку подання розрахунку, то 

необхідно подати уточнюючий податковий розрахунок.  

Аналогічним чином виправляються й помилки, про які податкових агентів повідомляють 

контролюючі органи.  

Для подання нового звітного й уточнюючого розрахунків використовується та ж форма, що й для 

звітного розрахунку, лише в шапці форми робиться відповідна позначка.  

Для виправлення неправильно відображених показників у розділі І заповнюється графа 9 

розрахунку, в якій передбачено два види ознак (п. 4.4 розд. IV Порядку № 4):  

1 – "рядок на виключення", проставляється при необхідності виключення помилкового рядка, 

наявного в розрахунку, що потребує виправлень;  

0 – "рядок на введення", проставляється при необхідності додавання рядка з правильними даними 

або пропущеного раніше рядка. У разі введення пропущеного рядка йому присвоюється порядковий 



 

   

номер, наступний за номером останнього рядка попереднього розрахунку. При заповненні 

вищезазначених рядків заповнюються все графи, а не лише ті, в яких містяться помилкові дані.  

Для виправлення неправильно відображених показників у розділі ІІ заповнюється (п. 4.4 розд. IV 

Порядку № 4):  

• підрозділ "Оподаткування процентів":  

– для виключення помилкового рядка з раніше введеної інформації в рядку "Оподаткування 

процентів – виключення**" потрібно повторити все графи помилкового рядка, а в рядку 

"Оподаткування процентів" відобразити правильну інформацію;  

• підрозділ "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею":  

– для виключення помилкового рядка з раніше введеної інформації в рядку "Оподаткування 

виграшів (призів) у лотерею – виключення***" потрібно повторити все графи помилкового рядка, а в 

рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" відобразити правильну інформацію;  

• підрозділ "Військовий збір":  

– для виключення помилкового рядка з раніше введеної інформації в рядку "Військовий збір – 

виключення****" потрібно повторити все графи помилкового рядка, а в рядку "Військовий збір" 

відобразити правильну інформацію.  

В уточнюючому (новому звітному) розрахунку за формою № 1ДФ необхідно заповнювати лише ті 

рядки, які підлягають виключенню, виправленню або додаванню, а рядки з правильними даними 

попереднього звіту дублювати не потрібно.  

  

  

Застосування штрафних санкцій та пені у разі несвоєчасної сплати податків  

  

Лист ДФСУ від 11.05.2017 р. N 125/6/99-99-13-01-01-15/ІПК  

  

Згідно з п. 39 підрозділу XX Перехідних положень ПКУ, індивідуальна податкова консультація, 

надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), 

звільняє платника податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, 

включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеня), за діяння, що містять ознаки податкового 

правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно).  

Відповідно до п. 176.2 ст. 176 особи, які згідно з ПКУ мають статус податкових агентів, 

зобов'язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до 

бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або 

під час такої виплати за її рахунок.  

Враховуючи викладене, на сьогодні відсутні підстави для звільнення від сплати штрафних санкцій 

та пені у разі несвоєчасної сплати податків відповідно до пп. 38.9 п. 38 підрозділу 10 розділу XX 

Перехідних положень ПКУ.  

Щодо визначення ознаки доходу при складанні Податкового розрахунку за формою N 1ДФ при 

виплаті доходів фізичним особам - підприємцям, які оподатковуються згідно з пп. 38.9 п. 38 підрозділу 

10 розділу XX Перехідних положень ПКУ.  

Згідно з пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 ПКУ самозайнята особа - платник податку, який є, зокрема, 

фізичною особою - підприємцем за умови, що така особа не є працівником в межах такої 

підприємницької діяльності.  

Відповідно до п. 177.8 ст. 177 ПКУ під час нарахування/виплати фізичній особі - підприємцю - 

платнику інших податків і зборів доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб'єкт 

господарювання, який нараховує/виплачує такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела 

виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що 



 

   

підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності, 

якими є витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань (далі - ЄДР).  

Порядок надання відомостей з ЄДР регулюється ст. 11 Закону України від 15 травня 2003 року N 

755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань" (зі змінами) (далі - Закон N 755). Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і 

загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних 

даних) та у випадках, передбачених Законом N 755, за їх надання стягується плата (п. 1 ст. 11 Закону N 

755).  

Додатково інформуємо, що першоджерелом відомостей щодо засновників юридичних осіб, 

реєстрації фізичних осіб фізичними особами - підприємцями є ЄДР, який ведеться відповідно до 

Закону N 755. На офіційному веб-сайті розпорядника ЄДР Міністерства юстиції України за адресою:  

https://usr.minjust.gov.ua, можна здійснити онлайн-пошук відомостей у ЄДР, який дає змогу отримати 

базову інформацію про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування.  

Водночас зазначаємо, що Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з 

них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4 (далі - Порядок).  

Відповідно до довідника ознак, наведеного у додатку до Порядку, дохід, виплачений самозайнятій 

особі (незалежно від обраної системи оподаткування), відображається у Податковому розрахунку за 

формою N 1ДФ з ознакою доходу "157".  

Враховуючи зазначене вище, податковий агент під час нарахування (виплати) доходів фізичним 

особам - підприємцям, які визначені в пп. 38.9 п. 38 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень 

ПКУ, повинен відобразити такий дохід в Податковому розрахунку за формою N 1ДФ під "157" ознакою 

доходу.  

  

Здійснення перерахунку ПДФО, військового збору та ЄСВ 

Лист ДФСУ від 03.08.2017 р. N 1481/6/99-99-13-01-01-15/ІПК 

  

Порядок виплати компенсації за 2014 - 2015 роки підприємствам, установам, організаціям, 

фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від 

підпорядкування і форми власності та фізичним особам - підприємцям у межах середнього заробітку 

працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення 

кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації 

та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час 

мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з 

оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову 

службу за контрактом, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року N 

105 (далі - Порядок N 105). Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, 

згідно з пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 якого зазначено, що до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума компенсацій, які отримує 

платник податку з бюджетів, у тому числі, компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього 

заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 

період (пп. "и" пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).  

Відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ звільняються 

від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до 

загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за 



 

   

нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у п. п. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 

ПКУ.  

Разом з цим пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПКУ встановлено, що до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, 

нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).  

Підпунктом 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ установлено, що 

об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема, загальний 

місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід у вигляді заробітної плати.  

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 

підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX 

"Перехідні положення" ПКУ).  

Водночас роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум 

нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення 

правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування 

податкової соціальної пільги (пп. 169.4.3 п. 169.3 ст. 169 ПКУ).  

Отже, у разі повернення підприємству коштів з державного бюджету у межах компенсації 

середнього заробітку працівників, вказаних вами категорій, податковий агент має право здійснити 

перерахунок відповідних сум використовуючи ставки податку, що діяли на момент нарахування 

середнього заробітку. При цьому дохід у вигляді компенсаційних виплат з бюджету в межах 

середнього заробітку не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.  

Крім того, особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у 

строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого 

органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум 

зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду (пп. "б" п. 176.2 

ст. 176 ПКУ).  

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 30.01.2015 за N 111/26556 (далі - Порядок).  

Згідно із Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку, доходи у вигляді середньої 

заробітної плати, нарахованої та виплаченої роботодавцем працівникам, вказаної вами категорії, 

зазначаються у податковому розрахунку за ознакою доходу "101". Компенсаційні виплати, які 

виплачуються роботодавцем зазначеним працівникам за рахунок коштів державного бюджету у межах 

середнього заробітку відображаються за "128" ознакою доходу.  

При цьому у разі отримання компенсаційних виплат податковому агенту необхідно провести 

сторно за "101" ознакою доходу сум нарахованої (виплаченої) середньої заробітної плати та сум 

утриманого податку, що були відображені у податковому розрахунку за відповідний квартал 2014 - 

2015 року, і зазначити їх у звіті за ф. N 1ДФ зі знаком "мінус" у кварталі, в якому буде проведено такий 

перерахунок.  

Разом з цим за ознакою "128" у податковому розрахунку відображаються суми нарахованого 

(виплаченого) доходу у вигляді компенсаційних виплат без нарахування та утримання податку на 

доходи фізичних осіб.  

Водночас зазначаємо, що у разі проведення такого перерахунку уточнюючий звіт не подається та 

штрафні санкції не застосовуються.  



 

   

У розділі II "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір" 

податкового розрахунку загальна сума утриманого військового збору зазначається з врахуванням сум, 

які підлягають поверненню.  

Пунктом 7 Порядку N 105 визначено, що оподаткування, нарахування і сплата єдиного 

соціального внеску на компенсацію проводяться відповідно до ПКУ і Закону України від 8 липня 2010 

року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування" (далі - Закон N 2464).  

У преамбулі до 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) зазначено, що 

законом, який визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), умови та порядок його 

нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, є Закон N 

2464.  

Пунктом першим частини першої статті 4 Закону N 2464 роботодавців визначено платниками 

єдиного внеску.  

Базу нарахування єдиного внеску для роботодавців визначено пунктом першим частини першої 

статті 7 Закону N 2464.  

При цьому частиною сьомою статті 7 Закону N 2464 визначено, що не нараховується на виплати 

та не утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку 

працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення 

кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації 

та/або введення воєнного стану.  

Частиною п'ятою статті 8 Закону N 2464 визначено, що єдиний внесок для платників, зазначених у 

статті 4 Закону N 2464, встановлено у розмірі 22 відс. до визначеної статтею 7 цього Закону бази 

нарахування єдиного внеску.  

Якщо у 2017 році роботодавець отримав компенсаційні виплати з бюджету, згідно з Порядком N 

105 за 2014 - 2015 роки, такий роботодавець має право здійснити перерахунок єдиного внеску і 

зменшити суми нарахованого та утриманого єдиного внеску на суми середнього заробітку 

мобілізованого працівника за ставками єдиного внеску, що діяли у 2014 - 2015 роках, та відобразити 

сторновані суми у таблицях 1 та 6 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками 

звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 N 435.  

Пенсійний фонд України відповідно до покладених завдань формує та веде реєстр застрахованих 

осіб Державного реєстру (далі - Реєстр) (пункт 1 частини першої статті 121 Закону N 2464).  

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 131 Закону N 2464 Пенсійний фонд України та його 

територіальні органи мають право надавати консультації щодо відомостей, поданих до реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру, та порядку ведення цього реєстру.  

Згідно із спільним листом Міндоходів та Пенсійного фонду України від 27.12.2013 N 

21052/5/9999-17-03-01-16, від 27.12.2013 N 36398/05.10 "Про надання роз'яснень щодо єдиного внеску" 

консультації з питань ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5 - 9 додатка 4, всіх 

таблиць додатків 5, 6 та 7 до Порядку, знаходиться у правовому полі Пенсійного фонду України.  

  

 

 



 

   

ЄСВ  

  

55 845,00 - Максимальний розмір доходу, з якого сплачується ЄСВ  

12285,90 - Максимальний розмір ЄСВ  

  

Платники ЄСВ  

  

Вичерпний перелік платників ЄСВ визначено ст. 4 Закону № 2464:  

1) роботодавці – підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, які використовують 

працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених 

законодавством, чи за цивільно-правовими договорами;  

З 01.01.2016 р. працівники не є платниками ЄСВ, але є застрахованими особами.  

2) фізособи-підприємці, зокрема які використовують працю інших осіб на умовах трудового 

договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-

правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-підприємцем, якщо 

виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);  

3) фізособи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують 

працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);  

4) дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші 

відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені 

відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із 

застрахованими особами;  

5) дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва 

та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі 

міжнародні), розташовані на території України;  

Іноземні громадяни, які працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на 

території України, не віднесені Законом № 2464 до платників ЄСВ та не підлягають 

загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (лист ПФУ від 18.02.2011 р. № 3117/03- 

20).  

6) підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, 

військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу з тимчасової 

непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу або компенсацію відповідно 

до законодавства для таких осіб:  

– військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і 

начальницького складу;  

– батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони 

отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;  

– осіб, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатності, перебувають у відпустці у зв'язку 

з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;  

– осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених 

відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства 

внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;  

– осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону 

отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні 

дитини;  



 

   

– одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які 

фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які 

здійснюють догляд за інвалідом I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного 

закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі 

працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;  

7) інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (у тому числі постійне представництво 

інвестора-нерезидента), що використовує працю фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на 

умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за 

цивільноправовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – 

підприємцем в Україні, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, 

зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);  

8) фізособи-підприємці, в тому числі які обрали спрощену систему оподаткування;  

9) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, 

художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, 

нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну 

діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;  

10) особи, які беруть добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного соціального  

страхування.  

  

Виправлення помилок з ЄСВ  

  

Лист ДФСУ від 11.12.2017 р. N 2935/6/99-99-13-02-03-15/ІПК  

  

Порядок проведення перерахунку сум доходів, наданих платнику податку у вигляді заробітної 

плати, а також сум наданої податкової соціальної пільги визначено п. 169.4 ст. 169 Кодексу.  

Відповідно до пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Кодексу роботодавець та/або податковий агент має 

право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у 

будьяких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник 

податку право на застосування податкової соціальної пільги.  

Також, доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 

161 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, визначеного ст. 168 Кодексу.  

Отже, результати проведення перерахунку сум доходів, наданих платнику податку, та утриманого 

податку на доходи фізичних осіб і військового збору відображаються податковим агентом у 

податковому розрахунку ф. N 1ДФ за звітний період, у якому проведено такий перерахунок.  

Пунктом 1 частини першої ст. 7 Закону N 2464 визначено, що базою нарахування єдиного внеску 

для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які 

включають основну та 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-ВР "Про оплату праці", та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання 

послуг) за цивільно-правовими договорами.  

Порядок виправлення помилок передбачено розділом V Порядку формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року N  

435 (далі - Порядок).  



 

   

  

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з 

уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати 

включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування (п. 9 розділу IV 

Порядку).  

Отже, якщо роботодавець виявляє помилки, допущені у попередніх звітних періодах, він здійснює 

нарахування єдиного внеску працівнику в поточному місяці за попередні періоди без віднесення до 

відповідних місяців, за які проведено таке нарахування.  

  

Нарахування ЄСВ в окремих випадках 

  

Лист ДФСУ від 29.12.2017 р. N 3206/6/99-99-13-02-01-15/ІПК  

  

Щодо порядку нарахування та сплати єдиного внеску у випадку, коли листок непрацездатності 

надано до підприємства, установи, організації після звільнення працівника, а тимчасова 

непрацездатність припадає на період роботи до звільнення  

Згідно із статтею 116 Кодексу законів про працю України (далі - КзпП) при звільненні працівника 

виплата всіх сум, що належить йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день 

звільнення.  

Правове регулювання надання допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

застрахованим особам здійснюється Законом України від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 1105).  

Відповідно до частини першої статті 31 Закону N 1105 підставою для призначення допомоги по 

тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.  

Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності (лікарняного) оплачуються за рахунок роботодавця. 

Лікарняні за всі наступні дні оплачуються за рахунок - Фонду соціального страхування.  

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску регулюється виключно Законом 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).  

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених в абзаці сьомому пункту 1 частини 

першої статті 4 Закону N 2464, є, зокрема, суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, 

що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.  

Згідно з частиною 2 статті 7 Закону N 2464 для осіб, які працюють у сільському господарстві, 

зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, 

творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, 

мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату 

(дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої перевищує календарний місяць, 

єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), 

виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.  

Такий порядок нарахування внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи 

нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню 

заробітну плату за вимушений прогул.  

Допомога по тимчасовій непрацездатності не є платою за відпрацьованій час.  

Крім цього, відповідно до загальних положень Закону N 2464 страхувальники - це роботодавці та 

інші особи, які відповідно цього Закону зобов'язані сплачувати єдиний внесок.  



 

   

Застрахована особа - це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає 

загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку 

сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.  

Після звільнення працівника підприємство не несе обов'язку страхувальника, а відповідно і 

платника страхових внесків.  

Враховуючи зазначене, на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нараховані особі після 

її звільнення, єдиний внесок не нараховується.  

Щодо порядку нарахування єдиного внеску на суми компенсації за невикористані дні щорічної 

відпустки після звільнення  

Згідно з абзацом другим пункту 1 частини першої статті 4 Закону N 2464 платниками єдиного 

внеску є роботодавці.  

Пунктом першим частини першої статті 7 Закону N 2464 визначено, що базою нарахування 

єдиного внеску для платників, зазначених, зокрема, в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4 

Закону N 2464, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які 

включають основну та 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-ВР "Про оплату праці".  

Суми грошових компенсацій у разі невикористання, зокрема, щорічних (основної та додаткових) 

відпусток у розмірах, передбачених законодавством, відповідно до пункту 2.2.12 Інструкції зі 

статистики заробітної плати від 13.01.2004 N 5 є оплатою за невідпрацьований час.  

Як зазначалося вище, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від 

підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення (стаття 116 КзпП).  

Підприємство після звільнення працівника не несе обов'язку страхувальника, а відповідно і 

платника страхових внесків.  

Отже, на суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки, нараховану особі після  

звільнення її з роботи, єдиний внесок не нараховується.  

  

Порядок подання звітності з ЄСВ  

  

Роботодавці (юридичні та фізичні особи), які є страхувальниками для своїх найманих робітників, 

подають звіт за формою № Д4.  

Приватні підприємці, які нараховують та сплачують ЄСВ за себе на суми доходу, отриманого від 

підприємницької діяльності, подають звіт за формою № Д5.  

Підприємці, які мають найманих робітників, зобов'язані подавати звіт за формою № Д4.  

Страхувальники при настанні нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання 

подають звіт за формою № Д7.  

Страхувальники – це роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону № 2464 зобов'язані 

сплачувати єдиний внесок (п. 10 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464).  

Способи подання  

Згідно з п. 1 розд. II Порядку № 435 звітність з ЄСВ страхувальниками або відповідальними 

особами страхувальників до фіскальних органів може подаватися:  

• в електронній формі з використанням ЕЦП;  

У разі подання форми № Д4 в електронній формі вона надсилається не пізніше закінчення 

останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання звіту.  

• на паперових носіях, завірена підписом керівника страхувальника та печаткою (за наявності), 

разом з електронною формою на електронних носіях інформації; • на паперових носіях;  



 

   

• поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладень. При цьому звітність з ЄСВ 

вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв'язку поштового відправлення з такою 

звітністю від платника ЄСВ.  

Під час подання роботодавцями звіту з ЄСВ за формою № Д4 на паперових носіях або поштою 

кількість застрахованих осіб має бути не більше 5.  

У разі надсилання звіту поштою страхувальник зобов'язаний здійснити таке відправлення на 

адресу фіскального органу не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання 

звіту.  

Строки подання  

Базовим звітним періодом для:  

• форми № Д4 є календарний місяць. Звіт подається протягом 20 календарних днів, що настають 

за останнім днем звітного періоду (п. 1 розд. III Порядку № 435);  

• форми № Д5 – календарний рік. Звіт подають підприємці до 10 лютого року, що настає за 

звітним, а особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за 

звітним (п. 2, 4 розд. III Порядку № 435);  

Форма № Д7 подається протягом 5 робочих днів після дати складання акта настання нещасного 

випадку або акта розслідування професійного захворювання за ф. П-4 (п. 6 розд. III Порядку № 435).  

Якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий чи інший 

неробочий день, останнім днем строку вважається перший після нього робочий день (п. 14 розд. II 

Порядку № 435).  

  

ПДФО, ЄСВ -2018  

ПДФО  

Путівки за рахунок роботодавця  

абз. 2 пп. 165.1.35 ПКУ, не включається до розрахунку загального місячного (річного)  

оподатковуваного доходу:  

&lt;...> вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію 

інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, 

які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із 

знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір 

знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового 

(звітного) року &lt;...> (пп. 165.1.35 ПКУ)  

Оцінка нерухомості  

З 1 січня 2018 року внесено уточнення до п. 172.3 ПКУ. Так, за загальним правилом дохід від 

продажу нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не 

нижче оціночної вартості такого об'єкта. Звіт про оцінку під час продажу нерухомості повинен в 

обов'язковому порядку бути зареєстрованим у єдиній базі даних звітів про оцінку. Причому такий звіт 

має бути внесено до бази до оформлення угоди, яку перевіряє нотаріус уже під час її оформлення.  

  

ЄСВ  

  

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ  

З 01.01.2018 завдяки змінам до пп. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ максимальна сума зарплати 

(доходу), на яку нараховується ЄСВ, становить 15 розмірів мінімальної зарплати (у 2017 році – 25 

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на які нараховується 



 

   

ЄСВ). Тобто враховуючи, що розмір мінзарплати з 01.01.2018 встановлено на рівні 3723 грн, то, 

відповідно, максимальна величина становить 55845 грн (3723 грн x 15). Платники ЄСВ  

Із 1 січня 2018 року до лав платників ЄСВ долучилися члени фермерського господарства, якщо 

вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах (пп. 51 ч. 1 ст. 4 Закону про 

ЄСВ).  

На членів фермерських господарств із 01.01.2018 поширюються норми ст. 5 Закону про ЄСВ щодо 

взяття їх на облік як платників ЄСВ та обов'язків платників ЄСВ.  

Звільнення від сплати ЄСВ  

Звільнення встановлено ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ для осіб із пп. 4 та пп. 51 ч. 1 ст. 4 цього Закону, 

які звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком, або є 

особами з інвалідністю, або досягли пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону про пенсійне 

страхування, і отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.  

Отже, таким звільненням від сплати ЄСВ з 01.01.2018 можуть скористатися:  

• фізособи-підприємці, зокрема і ті, які обрали спрощену систему оподаткування (вони мали таке 

право й раніше);  

• члени фермерського господарства.  

База нарахування ЄСВ  

З 01.01.2018 ЄСВ нараховується:  

• для фізичних осіб – підприємців (окрім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), 

членів фермерського господарства й осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – на суму 

доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО, але сума ЄСВ не 

може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (незалежно від того, отримано 

в цьому місяці дохід (прибуток) чи ні);  

• для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування (включаючи тих, 

що перебувають на 1-й групі), – на суми, які вони визначають самостійно для себе, але не більше за 

максимальну величину бази нарахування ЄСВ і не менше за розмір мінімального страхового внеску.  

Таким чином, платники ЄСВ, віднесені до 1-ї групи платників єдиного податку, з 01.01.2018 

повинні за кожен місяць сплачувати ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску, замість половини 

цієї суми, як було у 2017 році.  

Добровільна сплата ЄСВ  

З 01.01.2018, з огляду на те, що викладено у новій редакції ч. 5 ст. 10 Закону про ЄСВ, 

передбачається:  

• можливість укладення договору про добровільну участь, що передбачає одноразову сплату 

особою ЄСВ за попередні періоди, у яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному 

соціальному страхуванню (у т. ч. за період з 01.01.2004 по 31.12.2010);  

• сплата ЄСВ за кожен місяць такого періоду в розмірі, не меншому за мінімальний страховий 

внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2;  

• сума сплаченого ЄСВ за місяць не може бути більшою за суму ЄСВ, обчисленого виходячи з 

максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, установленої на дату укладення договору;  

• одноразова сплата особою ЄСВ за попередні періоди, передбачена цією нормою, може бути 

здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, визначеному ч. ч. 1, 3 та 4 цієї статті.  

ЄСВ для осіб, які мають право на добровільну сплату внеску, установлюється в розмірі, 

зазначеному у ст. 8 Закону про ЄСВ, крім випадків одноразової сплати, передбачених ч. 5 ст. 10 (ч. 6 

ст. 10 цього Закону).  



 

   

При визначенні мінімального розміру пенсії за віком і збільшенні мінімальної пенсії за віком (за 

наявності страхового стажу в чоловіків – 35 років, у жінок – 30 років чи меншого стажу, а також для 

осіб, які досягли 65 років), до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову 

сплату єдиного внеску відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону про ЄСВ (ч. 5 ст. 28 Закону про пенсійне 

страхування).  

  

 

Порядок подання податкової декларації про майновий стан і доходи  

  

Строки подання Декларації платником податку – фізичною особою встановлено в п. 49.18 ПКУ, а 

саме: податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює 

календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, що настає за 

звітним.  

Декларування доходів (майна), отриманих протягом звітного року, може здійснюватися 

фізичними особами – платниками податку як у добровільному, так і обов'язковому порядку.  

Обов'язкове декларування може бути:  

• у разі виїзду платника-резидента на постійне місце проживання за кордон;  

• за підсумками звітного року – подається річна Декларація.  

Щорічно, до 1 травня року, наступного за звітним, зобов'язані подати декларацію: 

– фізичні особи – платники податку, які отримували протягом звітного року:  

• іноземні доходи (п. 170.11 ПКУ);  

• нецільову благодійну допомогу (пп. 170.7.3 ПКУ);  

• доходи від операцій з продажу (обміну) нерухомого майна (п. 172.5 ПКУ); • доходи, що не 

підлягали оподаткуванню під час їх виплати:  

• доходи від особи, яка не є податковим агентом (пп. 168.2.1 ПКУ);  

– іноземці, які у звітному податковому році набули статусу резидента України, зобов'язані 

подати за результатами цього року річну Декларацію, у якій зазначити доходи з джерелом їх 

походження в Україні та іноземні доходи (пп. 170.10.4 ПКУ);  

– фізичні особи – підприємці (п. 177.5 ПКУ);  

– фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (п. 178.4 ПКУ).  

Добровільне декларування здійснюється за бажанням платника податку, який протягом року 

отримував доходи виключно через податкового агента.  

Відповідно до п. 179.2 ПКУ вважається, що такий платник податку вже виконав свій обов'язок 

щодо подання податкової декларації.  

Однак, якщо платник податку бажає скористатися своїм правом на податкову знижку, він також 

повинен подати річну Декларацію до контролюючого органу.  

Особи, які не подають Декларацію:  

– особи, які вважаються такими, що вже виконали свій обов'язок щодо подання декларації. 

До них належать платники податку, які отримували доходи:  

• виключно від податкових агентів, крім випадків, прямо передбачених у ПКУ;  

• від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за 

якими було сплачено податок відповідно до розд. IV ПКУ;  

• у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до пп. 174.2.1 ПКУ оподатковуються за нульовою 

ставкою податку;  

– особи, які звільняються від обов'язку подавати податкову декларацію відповідно до п. 179.4 

ПКУ. Згідно з п. 179.6 ПКУ обов'язок щодо подання Декларації покладається на інших осіб.  



 

   

Так, від обов'язку подання декларації звільняються неповнолітні або недієздатні особи, які 

перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та (або) держави станом на кінець 

звітного податкового року. Однак від імені платника в цьому випадку декларацію зобов'язані подати 

опікуни або піклувальники (пп. 99.5.2 ПКУ).  

Граничний строк сплати податкового зобов'язання, зазначеного в поданій платником податку 

Декларації, – 31 липня року, що настає за звітним.  

  

Порядок заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи  

  

Декларація складається з семи розділів, що подаються на одному двосторонньому аркуші формату 

А4, та чотирьох додатків до декларації, які подаються на одно-, двосторонніх аркушах формату А4 та 

містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).  

Порядок заповнення декларації та додатків до неї затверджено Інструкцією № 859.  

Додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними. Додатки заповнюються 

та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.  

У декларації та додатках зазначаються всі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, 

прямо визначених у декларації та/або додатках. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка не 

заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), то такий рядок прокреслюється, крім 

випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках.  

Додатки до Декларації  

Додаток Ф1 "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового 

збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами" заповнюється, якщо громадянин 

отримав інвестиційний дохід.  

Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з 

доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами. Додаток Ф1 до податкової декларації про 

майновий стан і доходи   

Додаток Ф2 "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового 

збору з доходів, отриманих самозайнятою особою"  заповнюється фізичною особою – підприємцем.  

Декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту 

(цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим 

способом, чорнильними чи кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не 

дозволяється.  

У декларації та додатках до неї не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і 

закреслень.  

Показники у розділах II - V декларації, додатках проставляються у гривнях з копійками.  

Достовірність даних декларації та додатків підтверджується власноручним підписом фізичної  

особи – платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.  

  

  

Подання декларації про майновий стан  

  

Лист ДФСУ від 23.03.2017 р. N 3975/С/99-99-13-02-03-14  

  

Відповідно до п. 162.1 ст. 162 Кодексу платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, 

фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні 

доходи.  



 

   

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний 

місячний (річний) оподатковуваний дохід.  

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу 

платника податку, визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу.  

Статтею 165 Кодексу визначено кінцевий перелік доходів, які не включаються до розрахунку 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не підлягають 

оподаткуванню у джерела виплати.  

Ставки податку на доходи фізичних осіб встановлено ст. 167 Кодексу.  

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) визначено 

ст. 179 Кодексу, згідно з п. 179.1 якої платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про 

майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до Кодексу.  

Водночас п. 179.2 ст. 179 Кодексу передбачено, що обов'язок платника податку щодо подання 

податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник 

отримував, зокрема доходи:  

від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного  

(річного) оподатковуваного доходу; виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру 

нарахованого (виплаченого,  

наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу.  

  

Застосування РРО платниками єдиного податку  

  

Відповідно до п. 296.10 ПКУ РРО не застосовуються платниками єдиного податку:  

– першої групи;  

– другої та третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду 

діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень.  

Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію 

технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.  

У разі ж перевищення такого показника використання РРО є обов'язковим. Застосування РРО 

розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого 

перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації платника 

єдиного податку.  

I група єдиного податку та підприємці ІІ - ІІІ групи з обсягом доходу до 1 мільйона звільняються 

від застосування РРО.  

За загальним правилом, використовувати РРО суб’єкти господарювання повинні тільки у разі 

проведення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі (з використанням 

банківських платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів (надання 

послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг (п. 3 ст. 3 Закону про РРО).  

Тобто, якщо діяльність платника єдиного податку базується на безготівкових розрахунках, то в 

такому випадку РРО не потрібен.  

Разом з цим чинним законодавством не передбачено обов'язку фізичних осіб – підприємців – 

платників єдиного податку повідомляти контролюючі органи про здійснення розрахунків виключно у 

безготівковій формі.  

Повідомляти контролюючі органи про здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі не 

потрібно.  

Окрім звільнень від РРО, передбачених п. 296.10 ПКУ, Законом про РРО передбачено види 

діяльності, при яких використання РРО є необов’язковим:  



 

   

– здійснення розрахунків виключно в безготівковій формі (п. 1 ст. 3 Закону про РРО), а також у 

разі:  

– здійснення діяльності, передбаченої ст. 9 Закону № 265, зокрема, при продажу води, молока, 

квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів (ст. 9 Закону № 265);  

– здійснення діяльності*, передбаченої ст. 10 Закону № 265, зокрема, надання побутових послуг 

на території села (але в даному випадку необхідно застосовувати РК) (ст. 10 Закону № 265, постанова 

КМУ від 23 серпня 2000 р. № 1336).  

Юрособи-єдинники третьої та четвертої груп застосовують РРО в загальному порядку, за 

винятком випадків, зазначених у ст. 9 Закону про РРО.  

Продаж технічно складних побутових товарів з РРО  

Законом № 1791 внесено зміни, що змушують ФОП – платників єдиного податку, які здійснюють 

торгівлю технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту за готівку, 

здійснювати розрахунки з покупцями тільки за допомогою РРО.  

Термін "технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту" для цілей цього 

Закону вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про захист прав споживачів". Перелік 

груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або 

гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій встановлюється 

Кабінетом Міністрів України (ст. 2 Закону про РРО).  

Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:  

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових 

товарів, що підлягають гарантійному ремонту) підприємствами, установами і організаціями усіх форм 

власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у 

касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів 

та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта 

господарювання;  

6) при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному 

ремонту) (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які відносяться відповідно до 

Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори 

розрахункових операцій;  

7) при продажу товарів (крім підакцизних та технічно складних побутових товарів, що підлягають 

гарантійному ремонту) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу 

товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України;  

8) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім 

технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) за готівкові кошти на 

ринках;  

9) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань, листівок, 

конвертів, знаків поштової оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50 відсотків 

загального товарообігу за відсутності продажу алкогольних напоїв, підакцизних непродовольчих 

товарів та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також при 

продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;  

(ст. 9 Закону про РРО)  

Перелік технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, затверджено  

постановою КМУ № 231.  

Лист ДФСУ від 01.12.2017 р. N 2785/6/99-99-14-05-01-15/ІПК  

  

Статтею 2 Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) 



 

   

визначено, що розрахункова операція - це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, 

платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за 

повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - 

оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару 

(послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення 

розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.  

Розрахунковий документ - це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, 

розрахункова квитанція тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, 

отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках, передбачених Законом, і зареєстрований у 

встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій (далі - РРО).  

Згідно з п. 2 ст. 3 Закону N 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у 

готівковій та/або 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 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.  

Пунктом 15.1 ст. 15 Закону України від 05.04.2001 N 2346-III "Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні" визначено, що електронні гроші - це одиниці вартості, які зберігаються на 

електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є 

грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.  

Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк, що здійснює випуск 

електронних грошей, бере на себе зобов'язання з їх погашення.  

Випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним 

агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти.  

Банк, що здійснює випуск електронних грошей, зобов'язаний погашати випущені ним електронні 

гроші на вимогу користувача.  

Користувачем електронних грошей може бути суб'єкт господарювання або фізична особа. 

Користувач - суб'єкт господарювання має право використовувати електронні гроші для здійснення 

оплати товарів, робіт та послуг. Користувач - фізична особа має право використовувати електронні 

гроші для здійснення оплати товарів, робіт та послуг і переказувати електронні гроші іншим 

користувачам - фізичним особам.  

Користувач - суб'єкт господарювання має право отримувати електронні гроші та пред'являти їх до 

погашення лише в обмін на безготівкові кошти.  

Користувач - фізична особа має право отримувати електронні гроші та пред'являти їх до 

погашення в обмін на готівкові або безготівкові кошти.  

Суб'єкт господарювання, який приймає електронні гроші як оплату платежу за товари, роботи, 

послуги, має право використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну на безготівкові 

кошти або повертати їх користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону України "Про 

захист прав споживачів" товарів, придбаних за електронні гроші.  

Враховуючи викладене, при здійсненні розрахунків за товари (послуги) суб'єкти господарювання 

зобов'язані відповідно до Закону N 265 застосовувати РРО на загальних підставах, у тому числі у разі 

здійснення або переказу електронних грошей.  

  

  

  


