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Закон України від 07.12.2017р. № 2245-VIII "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких

законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році"

пп.49.18.6 ст.49 ПКУ: календарному року для платників

податку на прибуток для податкової декларації, яка

розраховується наростаючим підсумком за рік, -

протягом 60 календарних днів, що настають за

останнім календарним днем звітного (податкового)

року.



Наказ Міністерства
фінансів України від
28.04.2017 р. N 467 
«Про внесення змін

до форми Податкової
декларації з податку

на прибуток
підприємств»

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.06.2017 р. N 
16989/7/99-99-15-02-01-

17
Про набуття чинності

наказу Мінфіну від
28.04.2017 N 467

(стор.29)
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Відмітка про фінансову звітність в Декларації 



Фінансова звітність – невід’ємна частина 
декларації

 Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2
ст. 46 ПКУ платниками податку на прибуток є додатком до податкової
декларації з податку на прибуток та її невід'ємною частиною.

 При поданняя нової декларації з виправленими показниками до
закінчення граничного строку - подання фінансової звітності разом зі
звітною (звітною новою) декларацією є обов'язковим.

 У разі виправлення помилок в уточнюючій декларації платник податку
може не подавати фінансову звітність повторно за умови, що
показники фінансової звітності, що була подана з декларацією за звітні
(податкові) періоди, які уточнюються, не підлягають виправленню.

База «ЗІР» підкатегорія 102.23



Різниці  з 01.01.2017 року

Наявність

рішення15

Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового

результату до оподаткування на усі різниці

Якщо у наступних звітних (податкових) періодах такий
платник використовує право на незастосування коригувань
фінансового результату до оподаткування, то у Деклараціях
також проставляється відповідна позначка із зазначенням
інформації щодо номеру та дати розпорядчого документа
підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення в
Декларації за перший рік в такій безперервній сукупності
років.

База «ЗІР» підкатегорія 102.23.02  27.11.2017р.
(стор.32)



…платник податку, у якого річний дохід від будь-якої
діяльності за останній річний звітний (податковий) період, не 

перевищує 20 млн.грн, не прийняв рішення про 
незастосування коригувань фінансового результату до 
оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення

об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), та 
відповідно не зазначив у Податковій декларації за такий

звітний (податковий) рік інформацію про наявність такого 
рішення, може скористатися правом про незастосування
коригувань фінансового результату до оподаткування на 

різниці, подавши уточнюючу Податкову декларацію, 
зазначивши в ній про прийняте рішення про незастосування

коригувань фінансового результату до оподаткування.

База «ЗІР» підкатегорія 102.23.02  03.06.2016р



Фрагмент додатку ЗП

Зменшення нарахованої суми податку (ряд. 16.1 + ряд. 16.4.1 + ряд. 16.5 + ряд. 16.6

додатка ЗП)

16

Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб'єктами

господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в

Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким

платником протягом такого звітного (податкового) періоду (пп. 141.4.9 ст.141 р.III

ПКУ)

16.1

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів

(прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді (ряд. 6 дод. АВ до

рядю 20 АВ декларації)

16.2

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів

(прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення

податку (ряд. 16.4.2 дод. ЗП до ряд. 16 декларації попереднього звітного

(податкового) періоду)

16.3

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів

(прирівняних до них платежів) (ряд. 16.2 + ряд. 16.3), у тому числі:

16.4

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному

(податковому) періоді

16.4.1

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних

(податкових) періодах (ряд. 16.4 – ряд. 16.4.1, переноситься до ряд. 16.3 дод. ЗП до

ряд. 16 декларації за наступний звітний (податковий) період)

16.4.2



ПОКАЗНИКИ Код 
рядка

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), 
визначений у фінансовій звітності відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності (+, -)

02

Різниці, які виникають відповідно доПКУ (+, -) 03 РІ

Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03 РІ) (+, -) 04

Податок на прибуток 06

Зменшення нарахованої суми податку 16 ЗП

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + 
рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного
(податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 
17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 
попередній звітний (податковий) період поточного року) 6

18



Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього
(звітного) податкового періоду (рядок 17 - рядок 18) (+, -) 7 19

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному
(податковому) періоді

20АВ

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за 
результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з 
урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

21

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами 
останнього (звітного) податкового періоду (рядок 20 АВ - рядок 21)8 22

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, 
нарахованих за звітний (податковий) період

23 ПН

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за 
результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з 
урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

24

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, 
нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 23 
ПН - рядок 24)8

25



Виправлення помилок9

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, 
що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової
декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)) або рядок 26 
таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств (+, -)

26

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду з 
авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від'ємне) 
значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток
підприємств, яка уточнюється)) або рядок 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 
31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)

27

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з 
податку на прибуток підприємств, що подається за звітний (податковий) період, 
наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання
(рядок 28 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з 
податку на прибуток підприємств)

28

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 
розділу II Податкового кодексу України, або рядок 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків
26 - 29, 31 - 33 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

29

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації
з податку на прибуток підприємств

30



Витрати 

Витрати визнаються
витратами певного

періоду одночасно з 
визнанням доходу, 

для отримання якого
вони здійснені

Витрати, які неможливо
прямо пов'язати з 
доходом певного

періоду, 
відображаються у 
складі витрат того 
звітного періоду, в 
якому вони були

здійснені

Витрати 
майбутніх 
періодів



Прострочена дебіторська 

заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної

заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до

підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої

реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних

боргів.

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у

звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних

боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з

відображенням у складі інших операційних витрат.

Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості

включається до складу інших операційних доходів.



прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог
кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством
розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про
банкрутство

Закон України від 14.05.1992 р. N 2343-XII «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом»

 для юридичних осіб - не перевищує 300 розмірів МЗП (960000грн)/1116900
грн, що не були задоволені боржником протягом 3-х місяців після терміну,
встановленого для їх погашення. Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги
кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і
постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким
відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків
боржника

 для фізичних осіб - заборгованість, що не перевищує 25 % МЗП (у розрахунку на
рік) - 800 грн/930,75 грн



БФР до оподаткування зменшуватиметься на суму списаної дебіторської
заборгованості (у т. ч. за рахунок створеного резерву сумнівних боргів),
яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, після
отримання документів, що підтверджують відповідність дебіторської
заборгованості ознакам, визначеним пп. «з» ст.14 ПКУ.

Достатньою умовою для визнання заборгованості безнадійною є
наявність постанови господарського суду про визнання боржника
банкрутом, прийнятої у судовому засіданні за участі сторін, або
припинення юридичної особи, що підтверджується записом у ЄДРПОУ
про державну реєстрацію припинення юридичної особи

Лист ДФСУ від 09.03.2017 р. N 4676/6/99-99-15-02-02-15

постанова Полтавського окружного адміністративного суду від 28.02.2017 р. 
у справі № 816/2037/16



пп. 14.1.257 ст. 14 ПКУ сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником

податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності, є безповоротною

фінансовою допомогою.

якщо платник податку - покупець протягом терміну позовної давності здійснив відповідні заходи щодо

стягнення дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, то після закінчення строку

позовної давності такий платник має зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму

такої безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до норм пп. 139.2.2 ст. 139 ПКУ.

якщо платник податку - покупець протягом терміну позовної давності не здійснив відповідні заходи

щодо стягнення дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, то після закінчення

строку позовної давності зазначена заборгованість вважається безповоротною фінансовою допомогою

та враховується при коригуванні фінансового результату відповідно до норм пп. 140.5.10 ст. 140 ПКУ.

ІПК ДФС від 01.09.2017р.  № 1783/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

пп.140.5.9 ст.140 ПКУ
Фрагмент додатку РI 

БФР (+ )
ряд.3.1.10

- не є платниками податку, крім фізичних осіб та НПО, внесені в Реєстр;

- платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 % відповідно до п. 44 п/р 4 р. XX " ПКУ



Основні засоби. Нематеріальні активи
Фрагмент додатку РI 

БФР (+ )                                         БФР (-) 

ряд. 1.1.1   Кт 13                       
у ряд. 1.1.1 додатка РІ до Декларації відображається сума нарахованої амортизації
необоротних активів відповідно до Н(С)БО або МСФО;

ряд. 1.2.1  дод. АМ
у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації

необоротних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні
амортизації ОЗ або НМА без врахування амортизації МНМА…При визначенні різниць відповідно до пп.
138.1 та 138.2 ст. 138 ПКУ враховується вся сума нарахованої у звітному періоді амортизації ОЗ та НМА
незалежно від того, чи включена така амортизація до складу витрат за правилами бухгалтерського
обліку.
Таким чином, значення рядка 1.1.1 додатка РІ до Декларації, у якому відображається сума нарахованої
амортизації ОЗ або НМА відповідно до Н(С)БО або МСФО, що враховується для збільшення фінансового
результату до оподаткування, може не співпадати із значенням ряд. 2515 розділу III "Елементи
операційних витрат" Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

ІПК ДФСУвід 11.01.2018 р. N 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
ІПК ДФСУ від 28.12.2017 р. N 3186/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Про оподаткування операцій з 

необоротними активами, утриманих для продажу»



Невиробничі   ОЗ,   невиробничі НМА 

Терміни "невиробничі основні засоби", "невиробничі
нематеріальні активи" означають відповідно основні засоби,
нематеріальні активи, не використовуються не призначені для
використання в господарській діяльності платника податку

ІПК ДФС від 15.06.2017р. № 675/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
«Щодо нарахування амортизації на законсервоване нерухоме майно, 
розташоване у м. Донецьк, яке не використовується у господарській

діяльності платника податку на прибуток»

ІПК ДФСУ від 18.12.2017 р. N 3025/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Щодо нарахування амортизації на основні засоби, передані юридичною

особою військовим комісаріатам на підставі мобілізаційних повідомлень, 

нарядів»



Фрагмент додатку РI 
БФР (+)   ряд. 1.1.3

Сума залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або
невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта (п. 138.1 ст. 138 
ПКУ)

ряд. 1.1.4
Сума витрат на ремонт, реконструкцію,  модернізацію або інші поліпшення невиробничих
основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно
до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів

фінансової звітності (п. 138.1 ст.138ПКУ)

БФР (-)   ряд.1.2.3

- сума первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта
невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних

активів
- витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у т. ч. 

віднесених до витрат відповідно до національних П(С)БО або МСФО, у разі
продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних

активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу 
(п.138.2 ст. 138 ПКУ))



Повернення об’єкта оперативної оренди
1.1.2Сума залишкової вартості

окремого об'єкта основних
засобів або нематеріальних
активів, визначеної відповідно
до національних положень
(стандартів) бухгалтерського
обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності, 
у разі ліквідації або продажу 
такого об'єкта (пункт 138.1 статті
138 розділу III Податкового
кодексу України)

100000

1.2.2Сума залишкової вартості
окремого об'єкта основних
засобів або нематеріальних
активів, визначеної з 
урахуванням положень статті
138 розділу III Податкового
кодексу України, у разі ліквідації
або продажу такого об'єкта
(пункт 138.2 статті 138 розділу III 
Податкового кодексу України)

62500

Оренда  приміщення за договором на 5 років. Проведено  ремонт – 35 000грн. та поліпшення 
– 250000грн. Повернення - через 3 роки.
Дт 117    Кт 153                250000грн
Дт 132    Кт 117                150000грн (250000: 60 міс (12 міс.*5) = 4166,67грн*36міс.(амортизация

на момент возврата)

Дт 976   Кт 117                100000грн

В оподаткуванні   гр. 9 , строк використання 12 років.  (250000грн: 144 міс.(12міс.*12) = 

1736,11грн *12 *3 роки = 62499,96грн~ 62500грн)



Збитки попередніх податкових періодів 
(ряд.3.2.4 додатку РІ)

ІПК ДФСУ від 25.10.2017 р. N 2381/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо відображення у звітній Декларації з податку на прибуток

підприємств та у Додатку РІ до Декларації завищеної частини суми
від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток

(стор. 39)
…коригування/уточнення фінансового результату до оподаткування за
попередній звітний період, що був охоплений перевіркою, не
здійснюється.
Виправлення від'ємного значення здійснюється платником податків у 
показниках Податкової декларації з податку на прибуток підприємств в 
наступному звітному (податковому) періоді шляхом зазначення
виправленої суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років у рядку 3.2.4 Додатка РІ

Наказ МФУ від 02.06. 2015 р. N 524 



Операції перехідного періоду!

Перехід зі спрощеної системи (пп.140.5.12)

Фрагмент додатку РI 
БФР (+ )

ряд.3.1.12
на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги),
відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі
оподаткування.

ІПК ДФСУ від 14.09.2017 р. № 1957/6/99-99-15-03-02- 15/ІПК
п.292.3 ст.292 розділ XIV ПКУ

2018 рік
пп.140.5.12 ПКУ
різниці по операція «перехідного» періоду, крім платників єдиного
податку групи 4



2018 рік 

пп.140.4.1 ПКУ різниці по отриманим дивідендам (ряд.3.2.3 додатку РІ)

При отриманні доходу у вигляді дивідендів від платників ЄП гр. 3  і 4  сплачується податок

на прибуток без зменшення об’єкта оподаткування 

пп.140.5.1  та 140.5.2 ПКУ різниці по самостійному коригування контрольованих операцій

пп.140.5.10  ПКУ різниція по путівках (ув’язка із абз.2 пп.165.1.35 ст.165 ПКУ) 

збільшення бухфінрезультату на суму повної або часткової компенсації
один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, 

оздоровлення та лікування на території України платника податку
та/або його дітей віком до 18 років роботодавцем, який є платником

податку на прибуток, якщо така компенсація не оподатковується ПДФО.



Річний дохід відбудь-якої діяльності 
перевищує 150 млн.грн за рік

Обсяг таких господарських операцій з 
кожним контрагентом перевищує 10 

млн.грн за рік 
(пп.39.2.1.7 ст. 39 ПКУ)

Трансфертне ціноутворення - 2018
Контрольованими є господарські операції платника податків, що

можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток

платника податків

господарські операції, що здійснюються з 
пов'язаними особами – нерезидентами 

пп.14.1.159 ПКУ NEW

зовнішньоекономічні господарські операції з 
продажу та/або придбання товарів та/або

послуг через комісіонерів-нерезидентів

господарські операції, що здійснюються з 
нерезидентами, зареєстрованими у 

державах (на територіях), включених до 
Переліку КМУ від 27.12.2017р. № 1045

NEW

господарські операції, що
здійснюються з нерезидентами, які не 

сплачують податок на прибуток
(корпоративний податок) та/або не є 

податковими резидентами держави, в 
якій вони зареєстровані як юридичні

особи  Перелік КМУ 04.07.2017 № 480

господарські операції, що здійснюються між нерезидентом 

та його постійним представництвом в Україні NEW

39.2.1.9. Обсяг господарських операцій платника податків для цілей пп. 39.2.1.7 ст.39

ПКУ обраховується за цінами, що відповідають принципу "витягнутої руки" NEW



ТЦО
Постанова КМУ 

від 27.12.2017 N 1045

"Про затвердження переліку держав 

(територій), які відповідають

критеріям, установленим підпунктом

39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 

статті 39 Податкового кодексу України, 

та визнання таким, що втратило

чинність, розпорядження Кабінету

Міністрів України від 16 вересня 2015 

р. N 977"

(діє з 01.01.2018р.)

Постанова КМУ
від 04.07.2017 р. N 480

«Про затвердження переліку
організаційно-правових форм 

нерезидентів, які не сплачують податок на 
прибуток (корпоративний податок), у тому 

числі податок з доходів, отриманих за 
межами держави реєстрації таких 

нерезидентів, та/або не є податковими
резидентами держави, в якій вони 
зареєстровані як юридичні особи» 

(діє з 27.07.2017р. 
до пп.г пп.39.2.1.1 ст.39 ПКУ)

Наказ  Мінфіну від 28.04.2017 № 470 "Про затвердження Змін до Порядку проведення

моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових

осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення« 

(діє з 16.06.2017 року)



Єдиний податок 

пп.297.5. ПКУ

• податок з доходів
нерезидентів при виплаті
доходів нерезиденту –
юридичній особі за ставками
розд.III ПКУ

пп. 57.1 1.2 ПКУ

• платники ЄП не сплачують
авансовий внесок з податку на
прибуток при виплаті
дивідендів юридичним особам

пп.298.2.3 ст.298 ПКУ

! наявності податкового

боргу на кожне перше 

число місяця протягом

двох послідовних

кварталів



Неприбуткові організації

Наказ МФУ17.06. 2016 року 

N 553"Про затвердження

форми Звіту про 

використання доходів

(прибутків) неприбуткової

організації"

(у редакції наказу МФУ від

28.04.2017 року N 469)

Лист ДФСУ від 19.07.2017 р. 
N 19001/7/99-99-15-02-01-

17
«Про затвердження змін до 

форми Звіту про 
використання доходів

(прибутків) неприбуткової
організації»



Лист ДФСУ від 10.08.2017р. N 21192/7/99-
99-12-02-04-17

Про особливості подання податкової
звітності з податку на прибуток
неприбутковими організаціями



Господарська діяльність НПО в центрі особливої 
уваги!

ІПК ДФСУ від 20.07.2017 р. N 1286/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
«Щодо правомірності здійснення підприємницької діяльності громадською 

організацією, що включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій»

…у разі якщо господарське об'єднання зі статусом
юридичної особи здійснює комерційну діяльність, то
таке об'єднання повинно здійснити перереєстрацію в
Єдиному державному реєстрі з подальшим його
виключенням з Реєстру неприбуткових установ та
організацій...



Розподіл доходів НПО

ІПК ДФСУ  від 15.12.2017 р. N 3018/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
«Щодо правомірності здійснення виплат матеріальної допомоги найманим 
працівникам, одноразових виплат, заохочення членам органів управління 

кооперативу, здійснення витрат на корпоративні свята, в якості неприбуткової 
організації»

…виплати працівникам, які включаються до фонду заробітної плати, не є
розподілом прибутку організації і можуть здійснюватися нею в статусі
неприбуткової.
Інші витрати, здійснені за рахунок доходів (прибутків) неприбуткової
організації, у разі якщо вони не є фінансуванням видатків, визначених пп.
133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, вважатимуться недотриманням
неприбутковою організацією вимог цього підпункту…



Транспортний податок

пп.267.2.1 ПКУ

об’єкта оподаткування -

легкові автомобілі: 

з року випуску яких минуло 
не більше 5 років (включно) 

та 

середньоринкова вартість
яких становить понад 375 

розмірів МЗП 

1 396 125 грн

Постанова КМУ від 21.06.2017р. № 
428 

(оновлена методика визначення 
середньоринкової вартості легкового 

авто)

Нова форма Податкової 
декларації  з транспортного 

податку

Наказ МФУ від 27.06.2017р. 

№ 595



Податок на землю
пп.287.9 ПКУ

фізичні особи звільняються від
відповідальності за несвоєчасну сплату

податку, якщо не надіслано ППР

пп.287.10 ПКУ

податкове зобов'язання з цього податку
може бути нараховано за податкові (звітні)
періоди (роки) в межах 1095 к.дн

пп.284.4 ПКУ

плата за землі надані залізниці та
гірничодобувним підприємствам – 25%
податку

пп.285.1.1 ПКУ

нові критерії визначення мінімального
розміру орендної плати за землю

Індексація нормативної
грошової оцінки у 2018 

році

п. 6 розд. ІІ Закону № 2245

п.9 підрозд.6 розд. XX ПКУ

п.5 підрозд. 8 розд.XX ПКУ

Нова форма Податкової 
декларації  з плати за землю

Наказ МФУ від 23.01.2017р. 
№ 9



Податок на нерухоме майно 

пп.266.5.1 ПКУ

ставка податку не 
перевищує 1,5% 

розміру МЗП 

за 1кв. м –

55,85 грн

пп.266.10.2 ПКУ
фізичні особи звільняються від

відповідальності за несплату податку,

якщо не надіслано ППР до 1 липня року,

що настає за базовим податковим

(звітним) періодом (роком).

пп.266.10.3 ПКУ
податкове зобов'язання з цього
податку може бути нараховано за
податкові (звітні) періоди (роки) в
межах 1095 к.дн


