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ПЕРЕЛІК ТЕМ МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ГАЗЕТІ «БАЛАНС-АГРО» 
в першому півріччі 2017 року

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ГАЗЕТІ «БАЛАНС-АГРО» 
в першому півріччі 2017 року

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ
ЗагальНі питаННя З оподаткуваННя

Нормативні документи
лист державної фіскальної служби україни  
від 28.12.16 р. № 22622/5/99-99-12-02-01-16 

«Про зміну ціни в договорі про закупівлю 
у зв'язку з переходом зі спрощеної систе-
ми оподаткування на загальну» 6 10

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

індивідуальна  
податкова консультація  
державної фіскальної  
служби україни від 24.05.17 р.  
№ 343/6/99-99-17-01-15/іпк 

«Про сплату податків і зборів за участі 
представника платника податків у разі 
неможливості сплати податків і зборів 
безпосередньо платником податків» 22 4

Найменування теми № 
стор.

РоЗРаХуНки  
З БЮдЖЕтаМи і ФоНдаМи

23

Загальні питання з оподаткування 23
Перспективне законодавство 24
Порядок розрахунків з бюджетами і фондами 24
Єдиний соціальний внесок 24

СпРоЩЕНа СиСтЕМа оподаткуваННя 24
Єдиний податок 24

податки та ЗБоРи 24
ПДВ 24
Акцизний збір 25
Податок на прибуток підприємств 25
ПДФО 25
Плата за землю і нерухомість 26
Податок з власників транспортних засобів 26
Екологічний податок 26

СоціальНЕ СтРаХуваННя 26
Порядок нарахування внесків. Звітність 26

оБлік і ЗвітНіСть 26
Організація і ведення бухгалтерського обліку 26
Фінансова звітність 27

пЕРвиННі докуМЕНти БуХоБліку 27
Документальне забезпечення записів  
у бухобліку

27

БіологіЧНі активи (Ба) 27
Визнання БА 27
Облік сільгосппродукції 27

НЕоБоРотНі активи 27
Облік основних засобів та їх поліпшень 27
Транспорт на підприємстві 27

оРЕНда ЗЕМлі та МаЙНа 28
Оренда землі та земельних паїв 28

ЗЕМЕльНі відНоСиНи 28
Правові питання 28

оплата пРаці та іНШі виплати 28
Основна заробітна плата 28
Відпустки та їх оплата 28

Найменування теми № 
стор.

Компенсаційні та заохочувальні виплати 28
Виплати членам фермерських господарств 29
Розрахунок середньої зарплати 29
Індексація, компенсація зарплати 29
Виплати за цивільно-правовими договорами 29
Натуроплата 29

РоЗРаХуНки та гРоШовиЙ оБіг 29
Касові операції 29
Розрахунки з учасниками (дивіденди) 29

влаСНиЙ капітал 29
Нерозподілений прибуток 29

види допоМоги. поЖЕРтвуваННя 29
Державна підтримка сільгосппідприємств 29

тРудові пРавовідНоСиНи 30
Кадрове діловодство 30
Трудові правовідносини 30

виРоБНиЧа діяльНіСть 30
Облік витрат 30
Виробництво сільгосппродукції 30

ЮРидиЧНа коНСультація 30
Господарські договори 30
Спадщина 30
Взаємовідношення  
з органами виконавчої влади

30

Огляд судової практики 30
види та ФоРМи діяльНоСті 30

Тваринництво 30
Фермерські господарства 30
Заготівельна діяльність 31
Рослинництво 31

НЕпРиБуткові оРгаНіЗаціЇ 31
Бухгалтерський облік, фінансова звітність 31

довідкова іНФоРМація 31
Індекси інфляції 31
Нормативний калейдоскоп 31
Календар бухгалтера 32
Це цікаво знати 32
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

консультації
Зміни в законодавство, що діють із січня 
2017 року 1 4

Податкова консультація: квітневі зміни 14 30

пЕРСпЕктивНЕ ЗакоНодавСтво
довідкова інформація

«Мокра» печатка на документах буде не 
обов'язкова 14 5

поРядок РоЗРаХуНків 
З БЮдЖЕтаМи і ФоНдаМи

Нормативні документи
лист державної  
фіскальної служби україни  
від 24.01.17 р. № 1575/7/99-99-12-03 

«Про порушення строків зарахування по-
датків і зборів до бюджетів» 6 5

ЄдиНиЙ СоціальНиЙ вНЕСок
консультації

Заповнення і коригування звіту з ЄСВ: 
вимоги і докладний порядок 1 22

Доплата ЄСВ, якщо зарплата менше від 
мінімальної: реалії 2017 року 2-3 39

Коли МЗП є базою нарахування ЄСВ 6 23

Зарплатний аванс: виплата та оподат-
кування 12 25

відповіді на запитання
Як повернути переплату ПДФО з авансу? 12 27

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
ЄдиНиЙ податок

Нормативні документи
лист головного управління  
державної фіскальної служби  
україни в м. києві  
від 18.01.17 р. № 1018/10/26-15-12-04-18 

«Про оподаткування операцій за надання 
послуг під час перебування на спрощеній 
системі оподаткування у разі їх оплати 
при переході на загальну систему опо-
даткування» 6 7

консультації
Єдиний податок – 2017: особливості спла-
ти єдинниками четвертої групи 4 11

Складаємо розрахунок частки сільгосп-
товаровиробництва 4 15

Плата за землю та єдиний податок платни-
ків четвертої групи: нюанси бухобліку 8 4

Загальна система vs єдиний податок 
(третя група) 10 18

Облік перехідних операцій при зміні 
системи оподаткування 10 22

Переходимо до третьої групи єдинників 10 30

Звітність єдинників третьої групи 16 19

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Змінилася площа сільгоспугідь: як уточ-
нити єдиний податок 24 4

відповіді на запитання
З єдиного податку – на загальну систему 
і назад: як відзвітувати за податком на 
прибуток? 11 31

Яка відповідальність за неправомір-
ний перехід на сплату єдиного податку  
в четвертій групі? 19 30

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
пдв

Нормативні документи
лист державної  
фіскальної служби україни  
від 03.01.17 р. № 8/7/99-99-15-03-02-17  
(з коментарем) 
«Про скасування спеціального режиму 
оподаткування діяльності у сфері сіль-
ського і лісового господарства, а також 
рибальства» 2-3 33
лист державної  
фіскальної служби україни від 23.12.16 р. 
№ 27795/6/99-99-15-03-02-15 
«Про порядок складання та реєстрації 
в ЄРПН розрахунку коригування до по-
даткової накладної, яка була складена на 
кінцевого споживача (неплатника ПДВ) 
помилково» 6 7
лист державної  
фіскальної служби україни від 20.01.17 р. 
№ 1298/7/99-99-15-03-02-17 
«Про звільнення від обкладення ПДВ 
операцій з постачання металолому» 8 2
Закон україни  
від 23.03.17 р. № 1988-VIII (з коментарем) 
«Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України щодо захисту прав вітчиз-
няного сільськогосподарського товаро-
виробника» 16 3
постанова кМу від 12.01.11 р. № 15,  
зі змінами і доповненнями, унесеними  
у тому числі постановою кМу  
від 22.03.17 р. № 172 
«Про затвердження переліків відходів  
і лому чорних і кольорових металів, опе-
рації з постачанню яких, зокрема операції 
з імпорту, тимчасово, до 1 січня 2019 року, 
звільняються від обкладення податком на 
додану вартість» 17-18 15
лист державної  
фіскальної служби україни від 03.05.17 р. 
№ 53/6/99-99-15-02-02-15/іпк 
«Про віднесення господарської операції 
з реалізації кукурудзи нерезиденту до 
контрольованої» 21 6

консультації
Як відбуватиметься перехід зі спецрежи-
му з ПДВ на звичайну систему 1 19
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Замість спецрежиму з ПДВ – бюджетна 
дотація 2-3 37

Як скласти декларацію платникові єди-
ного податку четвертої групи 5 6

Зі спецрежиму на загальний режим спла-
ти ПДВ: починаємо працювати 5 9

У декларації з ПДВ заповнено рядок 21? 
Не забудьте подати додаток 2 5 12

Як повернути переплату з електронного 
рахунка в СЕА 5 16

Звіт про пільги суб'єктів спецрежиму за 
2016 рік 5 19

Позика товарами: оформлення та облік 9 17

Розрахунок коригування до податкової 
накладної: заповнюємо порядково 9 26

Оновлена форма податкової накладної: 
порядкове заповнення 10 3

Особливості нарахування ПДВ при спи-
санні посівів і сільгосппродукції 12 17

Оновлена звітність з ПДВ: що змінилося 14 15

П ДВ-з в і т н і с т ь  с і л ьг о с п ви р о б н и к і в-
дотаційників 14 19

Змінився орендар земельної ділянки: як 
передати посіви новому орендареві. По-
датковий аспект 16 13

Складання дотаційних податкових на-
кладних: відповіді на актуальні запи-
тання 17-18 26

Реєстрація платником ПДВ у запитаннях 
і відповідях 19 7

Блокування реєстрації ПН та РК 19 9

Вчимося визначати коди для податкової 
накладної 20 08

База оподаткування вище від договірної 
ціни: як заповнити податкову накладну 20 14

Як заповнити податкову нак ладну за 
операціями, звільненими від обкладен- 
ня ПДВ 20 17

Помилки в податкових накладних і спо-
соби їх виправлення 21 16

Бухоблік ПДВ у різних ситуаціях 22 10

Надання харчування: обкладаємо ПДВ  
і податком на прибуток 23 26

відповіді на запитання
Допущена помилка в коді УКТЗЕД або 
коді послуги: які наслідки? 5 32

Який код зазначати на послуги оренди та 
компенсацію комунальних послуг? 5 30

Чи потрібно зазначати код послуг до 
внесення змін до форми податкової на-
кладної? 5 30

Який код слід зазначати в податковій на-
кладній при продажу продукції власного 
виробництва? 5 31

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Чи можна ПДВ за податковими наклад-
ними, отриманими в 2016 році, включити 
до податкового кредиту в 2017 році? 9 32

Чи діє в 2017 році пільга на імпорт пле-
мінних тварин? 11 28

акциЗНиЙ ЗБіР
консультації

Судова практика щодо акцизного податку 
при заправленні техніки пальним 21 23

податок На пРиБуток підпРиЄМСтв
консультації

Загальна система vs єдиний податок 
(третя група) 10 18

Облік перехідних операцій при зміні 
системи оподаткування 10 22

Ведення обліку на загальній системі опо-
даткування 10 27

Надання харчування: обкладаємо ПДВ  
і податком на прибуток 23 26

відповіді на запитання
З єдиного податку – на загальну систему 
і назад: як відзвітувати за податком на 
прибуток? 11 31

Спеціальний звітний період для податко-
вої декларації: застосовувати чи ні? 24 20

пдФо
Нормативні документи

лист державної  
фіскальної служби україни від 23.12.16 р. 
№ 27850/6/99-99-13-02-03-15 

«Про оподаткування доходу, отриманого 
платником податку – фізособою у вигля-
ді плати за договором з надання права 
користування земельною ділянкою для 
сільгосппотреб» 4 08
лист державної  
фіскальної служби україни від 28.12.16 р. 
№ 28351/6/99-99-13-02-03-15 

«Про практичне застосування норм чин-
ного законодавства» 4 10

консультації
Податкова соціальна пільга в 2017 році: 
енциклопедія відповідей 2-3 42

Виплати членам ФГ – тепер дивіденди 9 10

Орендна плата власникові земельної 
ділянки наперед: бухоблік та оподатку-
вання 9 14

Нерозподілений прибуток ТОВ та ФГ: ви-
користання та облік 11 6

Зарплатний аванс: виплата та оподат-
кування 12 25

Анулювання поворотної позики, наданої 
фізичній особі 19 22

Оподаткування вартості харчування пра-
цівників 23 24
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

відповіді на запитання
Як повернути переплату ПДФО з авансу? 12 27
Нарахування і виплата доходу відбулися 
в різних кварталах: як показати у формі 
№ 1ДФ? 19 31
Як і особливос т і заповнення форми  
№ 1ДФ за І квартал 2017 року? 19 32
Як відобразити у формі № 1ДФ по-
вернення передоплати від фізособи-
підприємця? 22 32

плата За ЗЕМлЮ і НЕРуХоМіСть
Нормативні документи

лист державної фіскальної  
служби україни від 28.12.16 р.  
№ 28324/6/99-95-42-01-15 

«Про сплату земельного податку» 4 9
консультації

Плата за землю – 2017 6 14
Податок на нерухомість для сільгосппід-
приємств 6 17
Плата за землю та єдиний податок платни-
ків четвертої групи: нюанси бухобліку 8 4

відповіді на запитання
За які ділянки повинні платити земельний 
податок єдинники четвертої групи? 6 31
Відповіді на актуальні запитання щодо 
податку на нерухомість 8 30

податок З влаСНиків 
тРаНСпоРтНиХ ЗаСоБів 

відповіді на запитання
Чи платити транспортний податок за 
легковий автомобіль, випущений у січні 
2012 року? 6 28

ЕкологіЧНиЙ податок
консультації

Екологічний податок у запитаннях і від-
повідях 17-18 31

СОцІАЛьНЕ СТРАХУВАННЯ
поРядок НаРаХуваННя вНЕСків. 

ЗвітНіСть
консультації

Заповнення і коригування звіту з ЄСВ: 
вимоги і докладний порядок 1 22

Звітуємо перед фондом соцзахисту ін-
валідів 8 21

ОБЛІК І ЗВІТНІСТь
оРгаНіЗація і вЕдЕННя 

БуХгалтЕРСького оБліку
Нормативні документи

Затверджені постановою державного 
комітету СРСР з матеріально-технічного 
постачання від 02.06.86 р. № 63  
(з коментарем)

«Норми природних втрат окремих видів 
вантажів при перевезеннях автомобіль-
ним транспортом» 23 2

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Затверджені постановою  
державного комітету СРСР  
з матеріально-технічного постачання  
від 25.03.86 р. № 39 (з коментарем)

«Норми природних втрат окремих видів 
вантажів при перевезеннях залізничним 
транспортом» 23 3

довідкова інформація
Бухгалтер: обов'язки і відповідальність 19 15

консультації
Нові вимоги до складання первинних 
документів: аналіз змін 2-3 6

Резерв на оплату відпусток: облік, фор-
мування і використання 4 26

Організація бухгалтерського обліку на 
підприємствах аграрного сектора еконо-
міки України (частина друга) 4-1 1

Плата за землю та є диний податок 
платників четвертої групи: нюанси бух- 
обліку 8 4

Як вустановити посадові оклади, щоб за-
ощадити кошти і не порушити закон 8 9

Облік у неприбуткових сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативах 8-1 1

Виплати членам ФГ – тепер дивіденди 9 10

Позика товарами: оформлення та облік 9 17

Облік витрат на утримання та експлуата-
цію машинно-тракторного парку 11 12

Документування та облік витрат на сівбу: 
організовуємо раціонально 12 4

Готуємо сільгосптехніку: облік ремонтів 12 7

Посівний матеріал зіпсувався під час 
зберігання: як списати? 12 10

Загибель озимих посівів: документальне 
оформлення і бухгалтерський облік 12 14

Як обліковувати літній табір для випасу 
сільгосптварин 13 10

Калькулюємо роботи машино-трактор-
ного парку 13 14

Облік у фермерських господарствах 13-1 1

Організовуємо облік у забійно-санітар-
ному пункті господарства 14 11

Переведення ВРХ з групи до групи 14 7

Скасовано норми природних втрат: що 
робити бухгалтерові? 16 7

Ліквідаційна вартість основних засобів: 
як визначити? 17-18 18

Загальновиробничі витрати: вибираємо 
варіанти бухобліку 17-18 21

Вирощування саджанців декоративних 
рослин: документування та бухоблік 19 3

Якщо основні засоби замортизовані на 
нуль і працюють: практичні поради з бух-
обліку 20 4
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Зношена офісна техніка: правила утилі-
зації та відображення у бухобліку 21 7

Компенсуючі податкові зобов'язання: 
коли потрібно нараховувати 21 11

Управлінський облік витрат на виробни-
цтво сільгосппродукції 21-1 1

Застосування норм при списанні ПММ: 
ТОП-10 22 6

Харчування працівник ів: обліковий  
аспект 23 30

Збирання зернових культур: вибираємо 
оптимальний спосіб документування 23 5

Оприбутковуємо зерно: виробнича vs 
справедлива вартість 23 08

Доопрацювання зерна на току підпри-
ємства 23 13

Як оприбуткувати солому 23 18

Як бухгалтерські данi впливають на 
управлiнськi рішення 24 2

Облік основних засобів 24-1 1

відповіді на запитання
Як оприбуткувати квадрокоптер? 2-3 62

Як обліковувати комплектуючі до ПК? 2-3 63

Знижки з живої маси ВРХ при реалізації: 
які наслідки в обліку продавця? 6 26

Трактор придбаний у кредит: як обі-
ковувати витрати на сплату процентів  
і страхування КАСКО? 11 29

Як списати витрати на передпосівну об-
робку поля, яке не почали засівати? 12 21

Ремонт легкового автомобіля підрядним 
способом: як обліковувати витрати? 21 30

ФіНаНСова ЗвітНіСть
консультації

Фінансова звітність-2016: загальні  
аспекти 1 7

Фінансова звітність СМП (форми № 1-м 
та № 2-м) 1 10

Як заповнити Спрощений фінзвіт 1 17

Виправляємо помилки минулих років  
у фінзвітності 6 11

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ БУХОБЛІКУ
докуМЕНтальНЕ ЗаБЕЗпЕЧЕННя 

ЗапиСів у БуХоБліку
консультації

Нові вимоги до складання первинних 
документів: аналіз змін 2-3 6

Знищення документів: як правильно  
здійснити 7 31

Первинні документи: правила оформ-
лення 7 2

Застосування типових і спеціалізованих 
форм первинних документів на сільгосп-
підприємстві 7 4

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ТТН для сільгосппідприємств 7 10

Закупівля тварин у фізосіб: документуємо 
коректно 7 13

Акти наданих послуг: способи складання 7 15

Відрядження: документальне оформ-
лення 7 17

Касова первинка в окремих сільгоспо-
пераціях 7 20

Бухгалтерська довідка: форма і випадки 
оформлення 7 23

Довіреність на отримання ТМЦ 7 25

Зберігання первинних документів 7 27

Позика товарами: оформлення та облік 9 17

Облік витрат на утримання та експлуата-
цію машино-тракторного парку 11 12

Касові документи: підписуємо правильно 11 16

Документування та облік витрат на сівбу: 
організовуємо раціонально 12 4

Ліквідаційна вартість основних засобів: 
як визначити? 17-18 18

Загальновиробничі витрати: вибираємо 
варіанти бухобліку 17-18 21

Харчування працівник ів: обліковий  
аспект 23 30

Збирання зернових культур: вибираємо 
оптимальний спосіб документування 23 5

Оприбутковуємо зерно: виробнича vs 
справедлива вартість 23 08

Доопрацювання зерна на току підпри-
ємства 23 13

Як оприбуткувати солому 23 18

БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ (БА)
виЗНаННя Ба

консультації
Змінився орендар земельної ділянки: як 
передати посіви новому орендареві. Об-
ліковий аспект 16 16

оБлік СільгоСппРодукціЇ
консультації

Змінився орендар земельної ділянки: як 
передати посіви новому орендареві. Об-
ліковий аспект 16 16

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
оБлік оСНовНиХ ЗаСоБів та ЇХ 

поліпШЕНь
консультації

Готуємо сільгосптехніку: облік ремонтів 12 7

тРаНСпоРт На підпРиЄМСтві
відповіді на запитання

Придбання сільгосптехніки і викорис-
тання нерозподіленого прибутку: чи є 
взаємозв'язок? 11 27
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ОРЕНДА ЗЕМЛІ ТА МАЙНА
оРЕНда ЗЕМлі та ЗЕМЕльНиХ паЇв

консультації
За яких обставин договір оренди зе-
мельної ділянки втрачає чинність (при-
пиняється) 4 19
Чи є підставою для зміни орендної плати 
затвердження нової НГО землі 6 21
Орендна плата власникові земельної 
ділянки наперед: бухоблік та оподатку-
вання 9 14
Нові повноваження інспекторів Держге-
окадастру 14 27
Змінився орендар земельної ділянки: 
як передати посіви новому орендареві. 
Юридичний аспект 16 10
Оренда землі: підготовча робота 16 23
Договір оренди землі: запитували – від-
повідаємо 17-18 41
Що треба знати про нормативну грошову 
оцінку земельних ділянок 17-18 44
Індексація орендної плати 24 11

відповіді на запитання
З якої дати починає діяти договір оренди 
земельної ділянки (паю)? 6 30
Чи можна орендувати землі, надані для 
ведення особистого селянського госпо-
дарства? 13 30
Чи обов'язково укладати договір оренди 
із сільрадою? 17-18 47
Чи повинен орендар землі укладати угоду 
про соціальне партнерство? 22 30
Чи потрібний агрохімічний паспорт для 
отримання земельної ділянки? 22 31
Чи можна орендувати землю у фізособи 
для ведення фермерського господарства 
менш ніж на 7 років? 24 19

ЗЕМЕЛьНІ ВІДНОСИНИ
пРавові питаННя

консультації
Нові повноваження інспекторів Держге-
окадастру 14 27
Судова практика з оскарження висно-
вку про відмову в узгодженні проекту 
землеустрою 19 20
Користувач земельної ділянки – засно-
вник ФГ: чи може ним користуватися 
господарство 21 20
Рішення інспектора держгеокадастру: 
оформлення й оскарження 22 18

ОПЛАТА ПРАцІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ
оСНовНа ЗаРоБітНа плата

Нормативні документи
лист Міністерства фінансів україни  
від 19.01.17 р. № 31-11150-09-10/1342 
«Про індексацію в 2017 році нормативної 
грошової оцінки землі для платників єди-
ного податку четвертої групи» 5 5

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

лист Міністерства соціальної політики 
україни від 20.03.17 р. № 766/0/101-17/28 
«Про мінімальну заробітну плату пра-
цівників, для яких установлені годинні 
тарифи» 16 5

консультації
Зарплата – 3 200 грн.: нормативне забез-
печення для роботодавця 2-3 55

Зарплата – 3 200 грн.: варіанти рішень 
для підприємства 5 23

Мінімальні гарантії оплати праці на сіль-
госппідприємствах з 1 січня 2017 року 8 6

Доплата до МЗП: розраховуємо на при-
кладах 9 21

Підсумований облік робочого часу: про-
довжуємо наступного року 10 14

Чи можна функції директора ТОВ по-
класти на засновника 11 25

Зарплатний аванс: виплата та оподат-
кування 12 25

Установлення гарантій в оплаті праці  
з колективним договором і без нього 13 24

Посадові інструкції 20 20

Організація й оплата праці сезонних 
працівників 22 21

Організація та оплата громадських робіт 24 13

відповіді на запитання
Чи нараховувати доплату до рівня міні-
мальної зарплати працівникові, призва-
ному на строкову службу? 6 32

Простій на підприємстві: як табелювати 
й оплачувати? 12 29

Як повернути переплату ПДФО з авансу? 12 27

Протягом року змінилася ставка податку: 
що робити платникові? 21 29

Чи можуть бути встановлені однакові 
посадові оклади на підприємстві 22 27

Чи потрібна тарифна сітка при погодинній 
оплаті праці 22 29

відпуСтки та ЇХ оплата
консультації

Щорічна основна відпустка: право на 
отримання, тривалість, порядок оформ-
лення 17-18 36

Щорічні додаткові відпустки 20 26

Розрахунок відпусткових: порядок і нюанси 22 24

відповіді на запитання
Як нарахувати перехідні відпусткові за 
2016–2017 роки? 8 29

Коли тракторист-машиніст має право на 
додаткову відпустку? 21 28

коМпЕНСаціЙНі 
та ЗаоХоЧувальНі виплати

консультації
Як спланувати роботу сторожа, щоб не 
платити зайвого 13 21
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№ 
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стор.

Роз'їзний характер роботи: визначення 
та оплата 13 28

Анулювання поворотної позики, наданої 
фізичній особі 19 22

Організація харчування 23 23

Надання харчування: обкладаємо ПДВ  
і податком на прибуток 23 26

відповіді на запитання
Чи нараховувати доплату до рівня міні-
мальної зарплати працівникові, призва-
ному на строкову службу? 6 32

виплати ЧлЕНаМ 
ФЕРМЕРСькиХ гоСподаРСтв

консультації
Виплати членам ФГ – тепер дивіденди 9 10

РоЗРаХуНок СЕРЕдНьоЇ ЗаРплати
відповіді на запитання

Чи коригувати середній заробіток при-
зовника у зв'язку з підвищенням МЗП? 8 28

іНдЕкСація, коМпЕНСація ЗаРплати
консультації

Індексація грошових доходів громадян 
за січень 2017 року 4-1 с38

Якщо заборгованість із зарплати випла-
чується в січні 2017 року 4-1 с36

Якщо заборгованість із зарплати випла-
чується в лютому 2017 року 8 24

Індексація грошових доходів громадян 
за лютий 2017 року 8 26

Індексація грошових доходів у 2017 році 11 18

Якщо заборгованість із зарплати випла-
чується в березні 2017 року 12 22

Індексація грошових доходів громадян 
за березень 2017 року 12 23

Якщо заборгованість із зарплати випла-
чується в квітні 2017 року 16 25

Індексація грошових доходів громадян 
за квітень 2017 року 16 26

Не нараховувалася індексація зарплати: 
як виправити і показати у звітності 16 28

Якщо заборгованість із зарплати випла-
чується в травні 2017 року 21 25

Індексація грошових доходів громадян 
за травень 2017 року 21 27

Якщо заборгованість із зарплати випла-
чується в червні 2017 року 24 16

Індексація грошових доходів громадян 
за червень 2017 року 24 17

виплати 
За цивільНо-пРавовиМи договоРаМи

консультації
Орендна плата власникові земельної 
ділянки наперед: бухоблік та оподатку-
вання 9 14

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

відповіді на запитання
Як відобразити у формі № 1ДФ по-
вернення передоплати від фізособи-
підприємця? 22 32

НатуРоплата
консультації

Оподаткування вартості харчування пра-
цівників 23 24

РОЗРАХУНКИ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ
каСові опЕРаціЇ

консультації
Касові док ументи: підпис уємо пра-
вильно 11 16

РоЗРаХуНки З уЧаСНикаМи (дивідЕНди)
відповіді на запитання

За якою ставкою ПДФО обкладаються 
податками дивіденди з 01.01.17 р.? 4 32

Виплати членам ФГ – тепер дивіденди 9 10

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
НЕРоЗподілЕНиЙ пРиБуток

відповіді на запитання
Придбання сільгосптехніки і викорис-
тання нерозподіленого прибутку: чи є 
взаємозв'язок? 11 27

Нерозподілений прибуток ТОВ та ФГ: ви-
користання та облік 11 6

ВИДИ ДОПОМОГИ. ПОЖЕРТВУВАННЯ
дЕРЖавНа підтРиМка 
СільгоСппідпРиЄМСтв

Нормативні документи
постанова кМу  
від 08.02.17 р. № 83 (з коментарем) 

«Про затвердження Порядку розподілу 
бюджетної дотації для розвитку сіль-
ськогосподарських товаровиробників  
і стимулювання виробництва сільськогос-
подарської продукції в 2017 році» 9 5
постанова кМу  
від 22.03.17 р. № 178 (з коментарем) 

«Деякі питання виплати бюджетної дотації 
для розвитку сільськогосподарських то-
варовиробників і стимулювання виробни-
цтва сільськогосподарської продукції» 13 5
постанова кМу  
від 21.02.17 р. № 179 (з коментарем) 

«Про затвердженні Порядку ведення  
і форми Реєстру одержувачів бюджетної 
дотації, а також порядку надання відпо-
відної інформації Державною фіскальною 
службою і Державною казначейською 
службою» 17-18 7

консультації
Замість спецрежиму з ПДВ – бюджетна 
дотація 2-3 37



путівник за перше півріччя 2017 року

30 баланс-агроWWW.BALANCE.UA

№ 24 (540), 26 червня 2017 р.

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Як потрапити до Реєстру одержувачів 
бюджетної дотації 10 10

відповіді на запитання
Чи подавати звіт про пільги отримувачам 
дотації? 19 19

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
кадРовЕ діловодСтво

консультації
Перенесення робочих днів у 2017 році: 
оформляємо правильно 4 21

Резерв на оплату відпусток: облік, фор-
мування і використання 4 26

Графік відпусток – 2017 у запитаннях  
і відповідях 4 29

Прийняття на роботу 15 9

Організаційні документи з оплати праці 
на підприємстві 15 2

Правила внутрішнього трудового роз-
порядку 15 16

Ведення трудових книжок 15 23

Трудові відносини у фермерських гос-
подарствах 15 27

Припинення трудового договору 15 30

відповіді на запитання
Працівник відмовляється йти у відпустку: 
які дії роботодавця? 4 31

тРудові пРавовідНоСиНи
консультації

Приховані трудові правовідносини: чим 
ризикує роботодавець? 8 12

Трудові відносини у фермерських гос-
подарствах 15 27

Службові квартири: облік витрат і сплата 
податків 19 25

відповіді на запитання
Чи можливе звільнення в період тим-
часової непрацездатності? 16 30

ВИРОБНИЧА ДІЯЛьНІСТь
оБлік витРат

консультації
Застосування норм при списанні ПММ: 
топ-10 22 6

виРоБНицтво СільгоСппРодукціЇ
Нормативні документи

Затверджені постановою державного 
комітету СРСР з матеріально-технічного 
постачання від 02.06.86 р. № 63 

«Норми природних втрат окремих видів 
вантажів при перевезеннях автомобіль-
ним транспортом» 23 2

консультації
Організовуємо облік у забійно-сані-
тарному пункті господарства 14 11

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Збирання зернових культур: вибираємо 
оптимальний спосіб документування 23 5

Оприбутковуємо зерно: виробнича vs 
справедлива вартість 23 08

Доопрацювання зерна на току підпри-
ємства 23 13

Як оприбуткувати солому 23 18

Організація харчування 23 23

Оподаткування вартості харчування пра-
цівників 23 24

Надання харчування: обкладаємо ПДВ  
і податком на прибуток 23 26

ЮРИДИЧНА КОНСУЛьТАцІЯ
гоСподаРСькі договоРи

консультації
Як убезпечити себе від контрагентів-
шахраїв: практичні рекомендації 13 17

Уникаємо акцизу: договір оренди замість 
договору підряду 19 12

СпадЩиНа
консультації

Орендодавець землі помер: що робити 
орендареві 20 29

вЗаЄМовідНоШЕННя 
З оРгаНаМи викоНавЧоЇ влади

консультації
Нові повноваження інспекторів Держ- 
геокадастру 14 27

Коли можна не допустити інспектора 
держпраці до перевірки без ризику бути 
оштрафованим на 320 тис. грн.? 8 18

огляд СудовоЇ пРактики
консультації

Користувач земельної ділянки – засно-
вник ФГ: чи може нею користуватися 
господарство 21 20

Судова практика щодо акцизного податку 
при заправлянні техніки пальним 21 23

ВИДИ ТА ФОРМИ ДІЯЛьНОСТІ
тваРиННицтво

консультації
Як обліковувати літній табір для випасу 
сельгосптварин 13 10

Переведення ВРХ із групи до групи 14 7

Оприбуткування і використання гною на 
сільгосппідприємстві 17-18 34

ФЕРМЕРСькі гоСподаРСтва
консультації

Виплати членам ФГ – тепер дивіденди 9 10

Нерозподілений прибуток ТОВ та ФГ: ви-
користання та облік 11 6

Облік у фермерських господарствах 13-1 1
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№ 
вид.

№ 
стор.

Трудові відносини у фермерських гос-
подарствах 15 27

Оренда землі: підготовча робота 16 23

Збирання зернових культур: вибираємо 
оптимальний спосіб документування 23 5

Оприбутковуємо зерно: виробнича vs 
справедлива вартість 23 08

Доопрацювання зерна на току підпри-
ємства 23 13

Як оприбуткувати солому 23 18

Організація харчування 23 23

Оподаткування вартості харчування пра-
цівників 23 24

Надання харчування: обкладаємо ПДВ  
і податком на прибуток 23 26

відповіді на запитання
Ремонт легкового автомобіля підрядним 
способом: як обліковувати витрати? 21 30

ЗаготівЕльНа діяльНіСть
консультації

Організовуємо облік у забійно-санітар-
ному пункті господарства 14 11

РоСлиННицтво
відповіді на запитання

Як списати витрати на передпосівну об-
робку поля, яке не почали засівати? 12 21

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАцІЇ
БуХгалтЕРСькиЙ оБлік, 

ФіНаНСова ЗвітНіСть
консультації

Організація бухгалтерського обліку на 
підприємствах аграрного сектора еконо-
міки України (частина друга) 4-1 1

Облік у неприбуткових сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативах 8-1 1

Облік у фермерських господарствах 13-1 1

Управлінський облік витрат на виробни-
цтво сільгосппродукції 21-1 1

Облік основних засобів 24-1 1

ДОВІДКОВА ІНФОРМАцІЯ
іНдЕкСи іНФляціЇ

довідкова інформація
Індекс інфляції в Україні  
в грудні 2016 року 2-3 2

Індекс інфляції в Україні  
в січні 2017 року 7 30

Індекс інфляції в Україні  
в лютому 2017 року 11 1

Індекс інфляції в Україні  
в березні 2017 року 15 1

Індекс інфляції в Україні  
в квітні 2017 року 20 25

Індекс інфляції в Україні  
в травні 2017 року 23 2

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

НоРМативНиЙ калЕЙдоСкоп
довідкова інформація

Актуальні запитання і відповіді щодо 
зниження граничної суми готівкових 
розрахунків за участі фізичних осіб. Як 
надається допомога з тимчасової не-
працездатності за період роботи під-
приємства в умовах неповного робо-
чого часу. Податкова звітність – новий 
формат подання. Нові роз'яснення ДФС  
у ЗІР 4 2

Держгеокадастр повідомляє про зна-
чення коефіцієнта індексації НГО земель 
за 2016 рік 5 2

Затверджено новий Порядок ведення 
Реєстру відшкодування ПДВ. Спрощено 
працевлаштування іноземців 6 2

Нові роз'яснення ДФС у ЗІР 6 3

Планується внесення змін до форм звіт-
ності з ПДВ і податкової накладної 8 1

Оприлюднено форми заяв для сільгоспто-
варовиробників – отримувачів бюджетної 
дотації 9 4

Оновлено форми податкової накладної 
та звітності з ПДВ. Затверджено форми 
заяв для сільгосптоваровиробників – 
отримувачів бюджетної дотації 10 2

Доплати за використання дезинфікуючих 
засобів нараховуються понад мінзарпла-
ту. Індексація включається до розрахунку 
мінімальної зарплати. Мінфін озвучив 
умови, за яких рахунок стає первинним 
документом 11 2

Нові роз'яснення ДФС у ЗІР 11 4

ДФС щодо використання документів, 
створених в електронному вигляді. Уне-
сення нерезидентом основних засобів 
до статутного капіталу – контрольовані 
операції. Зміни до деяких нормативних 
актів Мінфіну з бухобліку 12 2

Нові роз'яснення ДФС у ЗІР. Оприлюднено 
Довідник умовних кодів товарів для за-
повнення податкових накладних 13 2

Сільгосппідприємствам відшкодовувати-
муть з бюджету 20 % вартості сільгосп-
техніки. Для виробників насіння і садів-
ного матеріалу: затверджено Порядок 
проведення сертифікації 13 3

Нові роз'яснення ДФС у ЗІР 14 3

Ступінь деталізації змісту госпоперації 
в первинці: позиція ВАСУ. Відсутність 
повноважень у представника підприєм-
ства – не підстава для визнання договору 
недійсним 14 6



путівник за перше півріччя 2017 року

32 баланс-агроWWW.BALANCE.UA

№ 24 (540), 26 червня 2017 р.

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Строк давності для штрафу щодо готів-
кових і безготівкових розрахунків. Ска-
совано Інструкцію про ведення обліку  
й оформлення операцій із зерном 16 2

Нові роз'яснення ДФС у ЗІР 17-18 4

Дивіденди, які виплачуються єдинни-
ками, оподатковуються за ставкою 9 %  
з 01.01.17 р. Компенсацію за мобілізованих 
виплатять повністю 17-18 5

Нові роз'яснення ДФС у ЗІР 19 2

Унесені зміни до декларації платників 
єдиного податку 20 2

Нові роз'яснення ДФС у ЗІР 20 3

Зміни в Положенні про документальне 
забезпечення записів у бухобліку. Коли 
заборгованість є безнадійною: роз'яснен- 
ня ДФС. НБУ скасував 120-денне обмежен-
ня для розрахунків за експортно-імпорт- 
ними операціями. Спрощена форма  
договору не є підставою вважати госпо-
дарську операцію фіктивною 21 4

Нові роз'яснення ДФС у ЗІР 22 3

Норми списання ПММ: єдиний підхід для 
всіх суб'єктів господарювання 22 4

консультації
Огляд основних змін, унесених до 
чинного законодавства Законами від  
06.12.16 р. № 1774-VIII, від 20.12.16 р.  
№ 1791-VIII, від 21.12.16 р. № 1797-VIII 2-3 08

Держбюджет на 2017 рік: що нового? 2-3 3

Нові вимоги до складання первинних 
документів: аналіз змін 2-3 6

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

калЕНдаР БуХгалтЕРа
довідкова інформація

Гр аничні  с т р ок и под ання зві т но с т і  
та сплати податків, зборів та обов'язко- 
вих платежів в січні 2017 року 1 2

Гр аничні  с т р ок и под ання зві т но с т і  
та сплати податків, зборів та обов'язко- 
вих платежів у лютому 2017 року 5 2

Гр аничні  с т р ок и под ання зві т но с т і  
та сплати податків, зборів та обов'яз- 
кових платежів у березні 2017 року 9 2

Гр аничні  с т р ок и под ання зві т но с т і  
та сплати податків, зборів та обов'язко- 
вих платежів у квітні 2017 року 13 31

Гр аничні  с т р ок и под ання зві т но с т і  
та сплати податків, зборів та обов'язко- 
вих платежів у травні 2017 року 17-18 2

Гр аничні  с т р ок и под ання зві т но с т і  
та сплати податків, зборів та обов'яз- 
кових платежів  у червні 2017 року 21 3

цЕ цікаво ЗНати
довідкова інформація

Перевірте свої знання за допомогою бе-
резневих публікацій у «БАЛАНС-АГРО» 12 30

Правильні відповіді на тести 12 32

Перевірте свої знання за допомогою квіт-
невих публікацій у «БАЛАНС-АГРО» 16 31

Перевірте свої знання за допомогою трав-
невих публікацій у «БАЛАНС-АГРО» 21 31

Перевірте свої знання за допомогою черв-
невих публікацій у «БАЛАНС-АГРО» 24 21
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