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перелік тем матеріалів, опублікованих у виданні «баланс»  
у I кварталі 2017 року

Найменування теми № 
стор.

РОЗРАХУНКИ  
З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ

2

Усунення подвійного оподаткування 2
Бюджетний процес 2
Операції з держзакупівель 2
Адміністрування податків, зборів, платежів 2
Взаємовідносини з держорганами 2

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2
Перевірки. Оскарження рішень контролюючих 
органів

2

Відповідальність платників податків 
(адміністративна, кримінальна, фінансова)

3

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 3
Податок на прибуток у ПК 3
Податок на додану вартість у ПК 5
Податок на доходи фізичних осіб 6
Плата за землю в ПК 7
Акцизний податок 7
Екологічний податок 7
Військовий збір 7
Податок на нерухоме майно,  
що відрізняється від земельної ділянки

8

Рентна плата за користування надрами  
для видобутку корисних копалин

8

Рентна плата за користування надрами  
в цілях, не пов’язаних з видобутком  
корисних копалин

8

Рентна плата за користування  
радіочастотним ресурсом України

8

Рентна плата за спеціальне  
використання води

8

Рентна плата за спеціальне  
використання лісових ресурсів

8

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 8
Порядок нарахування ЄСВ. Звітність 8

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ 
СТРАХУВАННЯ

9

ЗдСС з тимчасової непрацездатності 9
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 

ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
9

Єдиний податок у юридичних осіб 9
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 9

Загальна система оподаткування 9
Спрощена система оподаткування 9

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 10
Організація та ведення  
бухгалтерського обліку

10

Виправлення помилок у бухгалтерському 
обліку

11

Фінансова звітність 11
ОСНОВНІ ЗАСОБИ 11

Облік основних засобів та їх поліпшень 11
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 11

Правові аспекти 11

Найменування теми № 
стор.

ЗАПАСИ 11
Облік запасів 11

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 11
Кадрове діловодство 11

ОПЛАТА ПРАЦІ 12
Виплати працівникам і за договорами 
цивільно-правового характеру

12

Індексація і компенсація грошових доходів 13
Середня зарплата 13

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ 13
допомога працівникам за рахунок соцстраху 
(лікарняні листки тощо)

13

Путівки 14
ВІДРЯДЖЕННЯ 14

Відрядження по Україні 14
Закордонні відрядження 14

ГРОШОВИЙ ОБІГ 14
Касові операції, відповідальність  
за порушення порядку їх ведення

14

РРО, КОРО, РК 14
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  

ДІЯЛЬНІСТЬ
14

Митне оформлення, режими, платежі 14
Операції з іноземною валютою  
(ліцензування, купівля та продаж валюти)

15

Розрахунки з нерезидентами  
(строки і види розрахунків)

15

Експортні та імпортні операції. Курсові різниці 15
НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 15

Облік 15
Звітність неприбуткових організацій 15

ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ 15
Звітність і штрафи до Фонду інвалідів 15

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 15
Претензійно-позовна робота на підприємстві 15

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА) 15
Створення, реорганізація та ліквідація 15
державні (комунальні) підприємства. 
Підприємства з державною часткою власності

15

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 16
Ліцензування 16
дозволи, що видаються держорганами 16

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 16
Огляд судової практики 16
довідково-аналітична інформація 16
Перспективне законодавство 17

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 18
Індекс інфляції 18
Новини тижня 18

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ 18
Це цікаво знати 18

ОСНОВИ ПРАВА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 18
Теорія права 18
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

РОЗРАХУНКИ  
З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ

УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.11.16 р.  
№ 25392/6/99-99-15-02-02-15
«Оподаткування доходів нерезидента, 
отриманих за надання юридичних по-
слуг» 3 46
Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.01.17 р.  
№ 1413/7/99-99-01-02-02-17
«Про перелік країн, на які поширю-
ється дія Конвенції про взаємну ад-
міністративну допомогу в податкових 
справах» 12-13 20
Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.01.17 р.  
№ 1414/7/99-99-01-02-02-17
«Про міжнародні договори про уник-
нення подвійного оподаткування» 12-13 21
Лист Державної фіскальної  
служби України від 10.03.17 р.  
№ 4832/6/99-99-13-02-03-15
«Оподаткування доходів нерезидента 
від надання нерухомості в оренду» 25-26 30

Консультації
Не утримали податок з виплати нере-
зиденту: які наслідки? 14-15 38

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
Нормативні документи

Лист Міністерства фінансів України 
від 02.02.17 р. № 31-11210-14-10/2882
«Визначення коду бюджетної класифі-
кації при поверненні до бюджету бю-
джетних коштів» 16-17 28

ОПЕРАЦІЇ З ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 06.10.16 р.  
№ 21765/6/99-99-15-03-02-15
«Обкладення ПдВ послуг, які надають-
ся оператором електронної системи 
закупівель» 12-13 32
Лист Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі України  
від 17.01.17 р. № 3302-06/1340-06
«Зміна системи оподаткування не вва-
жається зміною ставок податків і збо-
рів для цілей публічних закупівель» 12-13 34

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Консультації
Які витрати здійснює учасник тендеру 
в системі ProZorrо 12-13 35

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, 
ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ

Консультації
Податкова система України: основні 
поняття 2 19

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 3 12

Ставка, обчислення і сплата податку 11 22

Об’єкт і база оподаткування 11 24

Повернення надмірно або помилково 
сплачених коштів 11 26

Який документ уважається податко-
вою декларацією 19 10

Порядок складання і подання податко-
вої декларації до органу дФС 19 12

Унесення змін до податкової звітності 19 15
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ДЕРЖОРГАНАМИ

Довідкова інформація
Порядок обліку платників податків 
спрощено (зміни в Порядках № 1588 
та № 1130) 23-24 9

Консультації
Права платників податків 2 22

Обов’язки платників податків 2 25

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІРКИ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Нормативні документи

Закон України  
від 03.11.16 р. № 1728-VIII
«Про тимчасові особливості здійснен-
ня заходів державного нагляду (конт-
ролю) у сфері господарської діяль- 
ності» 6-7 8

Лист Державної фіскальної  
служби України від 17.01.17 р.  
№ 1005/7/99-99-14-03-03-17
«Про організацію перевірок у 2017 
році» 12-13 23

Лист Державної фіскальної  
служби України від 14.02.17 р.  
№ 2932/6/99-99-13-02-03-15
«Чи може дФС перевіряти питання 
трудового законодавства?» 20 25
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Додаток до постанови КМУ  
від 17.11.10 р. № 1059
«Критерії, за якими оцінюється сту-
пінь ризику від провадження госпо-
дарської діяльності суб’єктами гос-
подарювання в частині дотримання 
вимог законодавства про працю і ви-
значається періодичність здійснення 
планових заходів державного нагляду 
(контролю)» 22 69
Додаток до постанови КМУ  
від 28.04.09 р. № 413
«Критерії, за якими оцінюється сту-
пінь ризику від провадження госпо-
дарської діяльності у сфері промис-
лової безпеки та охорони праці і ви-
значається періодичність проведення 
планових заходів державного нагляду  
(контролю)» 22 70
Затверджені постановою КМУ  
від 03.12.09 р. № 1288
«Критерії, за якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження господарської 
діяльності суб’єктами господарюван-
ня, які повинні виконувати норматив 
робочих місць для працевлаштування 
інвалідів, і визначається періодичність 
здійснення планових заходів держав-
ного нагляду (контролю)»  22 72
Затверджений постановою КМУ  
від 17.07.13 р. № 509
«Порядок накладення штрафів за по-
рушення законодавства про працю  
і зайнятість населення» 22 73
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, 
Державної регуляторної служби 
України від 20.01.17 р. № 56/5  
(з коментарем)
«Про затвердження форми і Порядку 
надання узгодження на проведення 
позапланового заходу державного на-
гляду (контролю) на підставі обґрунто-
ваного звернення фізичної особи про 
порушення суб’єктом господарювання 
її законних прав» 22 75

Консультації
Мораторій-2017: хто і коли може при-
йти до вас з перевіркою 6-7 59
Коли можна не допустити інспектора 
держпраці до перевірки без ризику 
бути оштрафованим на 320 тис. грн.? 14-15 60

Відповіді на запитання
Як дізнатися, що на підприємство 
прийшов справжній інспектор з пи-
тань праці? 14-15 59

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
(АДМІНІСТРАТИВНА, 

КРИМІНАЛЬНА, ФІНАНСОВА)
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.01.17 р.  
№ 1575/7/99-99-12-03  
(з коментарем)
«Про порушення строків зарахування 
податків і зборів до бюджетів» 12-13 26
Лист Державної служби  
України з питань праці  
від 04.01.17 р. № 54/4.1/4.1-ДП-17
«Відповідальність фізосіб-підприєм- 
ців та юросіб за порушення у сфері 
праці» 12-13 38
Кодекс України  
про адміністративні правопорушення 
від 07.12.84 р. № 8073-X (витяг) 22 64
Затверджений постановою КМУ  
від 17.07.13 р. № 509
«Порядок накладення штрафів за по-
рушення законодавства про працю  
і зайнятість населення» 22 73

Відповіді на запитання
Чи несе платник податків відповідаль-
ність за несвоєчасну сплату ЄСВ, якщо 
його рахунки були арештовані? 20 26

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ПК

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.11.16 р.  
№ 25392/6/99-99-15-02-02-15
«Оподаткування доходів нерезидента, 
отриманих за надання юридичних по-
слуг» 3 46
Лист Державної фіскальної  
служби України від 23.11.16 р.  
№ 25336/6/99-99-15-02-02-15  
(витяг, з коментарем)
«Відображення в обліку системи ві- 
деоспостереження» 3 47
Лист Державної фіскальної  
служби України від 19.01.17 р.  
№ 1000/6/99-99-15-02-02-15
«Коригування фінрезультату до опо-
даткування на суму нарахованої амор-
тизації малоцінних необоротних мате-
ріальних активів» 12-13 29
Лист Державної фіскальної  
служби України від 20.01.17 р.  
№ 1186/6/99-99-15-02-02-15
«Про застосування податкового зако-
нодавства при списанні палива і мас-
тильних матеріалів» 12-13 30
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Лист Державної фіскальної  
служби України від 02.02.17 р.  
№ 2376/7/99-99-15-02-01-17
«Про внесення змін до Податкового 
кодексу щодо трансфертного ціно- 
утворення» 14-15 8
Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.01.17 р.  
№ 1315/6/99-99-15-02-02-15
«Відображення податкового збитку за 
2014 рік у декларації за періоди після 
01.01.15 р.» 14-15 27
Лист Державної фіскальної  
служби України від 18.01.17 р.  
№ 969/6/99-99-15-02-02-15  
(з коментарем)
«Коригування фінрезультату до опо-
даткування при визначенні об’єкта 
обкладення податком на прибуток на 
різниці за будівельними контрактами» 12-13 8
Лист Головного управління ДФС  
в Одеській області від 11.01.17 р.  
№ 27/10/15-32-12-01-14  
(з коментарем)
«Подання податкової звітності ОСББ, 
що не проводить господарську діяль-
ність» 12-13 10
ЗІР, категорія 102.08
Чи потрібно збільшити фінрезультат 
при нарахуванні роялті єдиннику? 20 4
ЗІР, категорія 102.23.02
Як відобразити в декларації з податку 
на прибуток результати документаль-
ної перевірки? 20 4
Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.01.17 р.  
№ 1201/Г/99-99-15-02-02-14
«Включення до розрахунку діапазону 
рентабельності від’ємних показників» 23-24 21
Лист Державної фіскальної  
служби України від 10.02.17 р.  
№ 2579/6/99-99-15-02-02-15
«Строк подання звіту про контрольо-
вані операції за 2016 звітний рік» 23-24 20
Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.01.17 р.  
№ 1314/6/99-99-15-02-02-15
«Обкладення податком на прибуток 
продажу корпоративних прав, ви-
ражених в іншій, ніж цінні папери,  
формі» 23-24 23
Лист Державної фіскальної  
служби України від 02.03.17 р.  
№ 4348/6/99-99-15-02-02-15
«Коригування фінансового результату 
до оподаткування на суми безпово-
ротної фінансової допомоги» 25-26 14

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної  
служби України від 02.03.17 р.  
№ 4347/6/99-99-15-02-02-15
«Коригування фінансового результа-
ту до оподаткування на суми штрафів  
і пені» 25-26 16

Лист Державної фіскальної  
служби України від 22.02.17 р.  
№ 3722/6/99-99-15-02-02-15  
(з коментарем)
«Визначення суми доходу за МСФЗ  
у цілях віднесення операцій до конт- 
рольованих для подання звіту» 25-26 17

Довідкова інформація
Новації в частині трансфертного ціно-
утворення 3 44

Чи коригувати фінрезультат звітного 
року, якщо сума доходу за попере-
дній рік перевищувала 20 млн грн.,  
а у звітному році – не перевищує? За-
повнюємо річну декларацію з податку 
на прибуток: як відображати показни-
ки рядка 26? 10 19

Відзвітуйте за податком на прибуток 
правильно: актуальні публікації «БА-
ЛАНСУ» 10 20

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 3 17

Виправляємо помилки з податку на 
прибуток: три ситуації 6-7 37

Неприбуткові організації: облік і звіт-
ність 6-7 42

декларація-2016 у річних платників по-
датку на прибуток: загальні правила 14-15 28

Особливості декларування – 2016 14-15 29

Різниці в обліку у «низькодохідних» 
платників податку на прибуток 14-15 33

Не утримали податок з виплати нере-
зиденту: які наслідки? 14-15 38

Відповіді на запитання
Чи можна формувати резерв сум-
нівних боргів на суму, яка «зависла»  
в ліквідовуваному банку? 12-13 61

Уточнююча декларація за 2014 рік: чи 
подавати фінансову звітність? 12-13 44

Як відобразити прощену суму пози-
ки в обліку платника податку на при- 
буток? 20 6

Відвантаження – на спрощеній систе-
мі, отримання оплати – на загальній: 
що в податковому обліку? 20 7
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПК
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 23.12.16 р.  
№ 40753/7/99-99-15-03-01-17  
(з коментарем)
«Формування податкового кредиту  
з ПдВ» 6-7 15
Лист Державної фіскальної  
служби України від 20.01.17 р.  
№ 1312/7/99-99-15-03-02-17
«Про особливості складання подат-
кових накладних починаючи з 1 січня 
2017 року» 8-9 2
Постанова КМУ від 25.01.17 р. № 26  
(з коментарем)
«Про затвердження Порядку веден-
ня Реєстру заяв про повернення суми 
бюджетного відшкодування податку на 
додану вартість» 12-13 13
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» 12-13 33
Лист Головного управління 
Державної фіскальної служби 
України в м. Києві від 23.01.17 р.  
№ 1252/10/26-15-12-01-18  
(з коментарем)
«Визначення податкового кредиту при 
отриманні об’єкта лізингу підприєм-
ством, що застосовує касовий метод» 12-13 34
Лист Державної фіскальної  
служби України від 12.01.17 р.  
№ 412/6/99-99-15-03-02-15
«Оподаткування безоплатної переда-
чі інвестором-забудовником житлових 
квартир» 12-13 11
Лист Державної фіскальної  
служби України від 06.10.16 р.  
№ 21765/6/99-99-15-03-02-15
«Обкладення ПдВ послуг, які надають-
ся оператором електронної системи 
закупівель» 12-13 32
Лист Державної фіскальної  
служби України від 20.02.17 р.  
№ 4102/7/99-99-15-03-02-17
« Ч и  є  п о м и л ко ю  н е з а з н а ч е н н я 
коду послуг у податковій накладній  
з 01.01.17 р.?» 20 8
ЗІР, категорія 101.20
Як відобразити в дек ларації з ПдВ 
кориг ування податкового кредит у 
при списанні кредиторської заборго- 
ваності? 20 8

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ЗІР, категорія 101.17
Яким чином заповнюється податкова 
накладна у разі часткового постачання 
послуг або оплати частини вартості 
послуги? 20 9
Затверджений наказом  
Міністерства фінансів України  
від 31.12.15 р. № 1307  
(з коментарем)
«Порядок заповнення податкової на-
кладної» (документ кодифікований) 21 2
Затверджений наказом  
Міністерства фінансів України  
від 28.01.16 р. № 21 (з коментарем)
«Порядок заповнення і подання по-
даткової звітності з податку на додану 
вартість (документ кодифікований) 21 19
Лист Головного управління 
Державної фіскальної служби  
України в м. Києві від 21.02.17 р.  
№ 3805/10/26-15-12-01-18  
(з коментарем)
«Порядок складання податкових на-
кладних і розрахунків коригування до 
податкових накладних» 23-24 24
Лист Державної фіскальної  
служби України від 10.03.17 р.  
№ 5953/7/99-99-15-03-02-17
«Реєстрація податкових нак ладних  
у березні 2017 року» 23-24 26
Лист Державної фіскальної  
служби України від 02.03.17 р.  
№ 4341/6/99-99-15-03-02-15  
(з коментарем)
«Коригування ПдВ при взаємозаліку» 25-26 18
Лист Державної фіскальної  
служби України від 15.02.17 р.  
№ 474/4/99-99-15-03-01-13
«Заповнення податкової накладної за 
відсутності коду послуги в дКПП або 
коду товару в УКТЗЕд» 25-26 20
Листи Громадської ради при 
Державній фіскальній службі України 
від 27.12.16 р. № 11; від 10.02.17 р.  
№ 2713/6/99-99-15-03-02-15  
(з коментарем)
«Обкладення ПдВ операцій з виве-
дення з експлуатації основних засобів  
у зв’язку з їх розкраданням» 25-26 21

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 3 30
Як визначити код УКТЗЕд при поста-
чанні українських товарів 6-7 53
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або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ПдВ-особливості постачання програм-
ної продукції та супутніх послуг 12-13 62
Облік витрат на участь у публічних за-
купівлях 12-13 39
Постачання на умовах оплати з бю-
джету: ПдВ-особливості 12-13 41
Постачання з особливим оформлен-
ням ПН та РК, їх відображення в новій 
звітності з ПдВ 25-26 48

Відповіді на запитання
Чи зазначається у грудневих подат-
кових накладних код УКТЗЕд при їх 
реєстрації в січні? 6-7 51
Чи потрібно зазначати код послуг до 
внесення змін до форми податкової 
накладної? 6-7 51
Який код зазначати на послуги оренди 
та компенсацію комунальних послуг? 6-7 52
Який код слід зазначати в податко-
вій накладній при продажу продукції 
власного виробництва? 6-7 52
допущена помилка в коді УКТЗЕд або 
коді послуги: які наслідки? 6-7 56
Коли виникають зобов’язання з ПдВ, 
якщо, не зважаючи на первісну домов-
леність, роботи оплачені небюджетни-
ми коштами? 12-13 43
Постачання готових страв: який код 
зазначити в податковій накладній? 12-13 44
Передоплата отримана на частину това-
ру, а відвантаження проведене повніс-
тю: як виписати податкову накладну? 12-13 45
Безплатна передача ліків: за якою став-
кою нараховувати ПдВ? 12-13 46
Чи вважатиметься порушенням, якщо 
код УКТЗЕд на вітчизняний товар за-
значений повністю? 12-13 47
У минулому звітному періоді не була ви-
писана податкова накладна: що робити? 20 11
У податковій накладній постачальника 
помилка в коді УКТЗЕд: коли нарахо-
вувати ПдВ, якщо товар отримувався 
для неоподатковуваних операцій? 20 10
Який код зазначати в податковій на-
к ладній при продажу комп’ютерної 
програми? 23-24 51
Як оформити податкову накладну на 
операції з переробки давальницької 
сировини? 23-24 52
Як скласти податкову накладну за що-
денними підсумками операцій? 23-24 53

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 28.12.16 р.  
№ 28351/6/99-99-13-02-03-15
«Утримання ПдФО за рахунок власних 
коштів роботодавця з доходу, нарахо-
ваного фізособі» 12-13 13

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної  
служби України від 11.01.17 р.  
№ 275/6/99-99-15-02-02-15
«Обкладення ПдФО і військовим збо-
ром дивідендів» 12-13 14
Лист Державної фіскальної  
служби України від 20.12.16 р.  
№ 27407/6/99-99-13-02-03-15
«Обкладення ПдФО вартості харчу-
вання, безплатно отриманого праців-
никами» 12-13 15
Лист Державної фіскальної  
служби України від 29.12.16 р.  
№ 14517/С/99-99-13-02-03-14
«Оподаткування доходів фізосіб, отри-
маних від продажу (обміну) об’єктів 
рухомого майна» 12-13 16
Лист Державної фіскальної  
служби України від 01.12.16 р.  
№ 26495/6/99-99-17-01-15
«Застосування податкової соціальної 
пільги» 12-13 18
Лист виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності 
від 08.12.16 р. № 3.2-29-2184
«Оподаткування допомоги з тимчасо-
вої непрацездатності, яка виплачуєть-
ся ФСС з ТВП» 12-13 24
ЗІР, категорія 103.02
За яких умов подарунок можна не об-
кладати ПдФО? 20 12
ЗІР, категорія 103.04
Чи обкладається ПдФО участь праців-
ника в семінарі, конференції, навчанні 20 13
ЗІР, категорія 103.26
Ким контролюється нарахування зарп-
лати не нижче від мінімальної та утри-
мання з неї ПдФО? 20 14
Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.02.17 р.  
№ 3894/6/99-99-13-02-03-15
«Оподаткування операції перевідсту-
плення кредитором прав вимоги боргу 
третьої особи новому кредиторові» 25-26 26
Листи Державної фіскальної  
служби України від 09.03.17 р.  
№ 4724/6/99-99-13-02-03-15;   
від 27.02.17 р. № 4055/6/99-99- 
13-02-03-15 (витяг, з коментарем)
«Оподаткування дивідендів у 2017 році» 25-26 27
Лист Державної фіскальної  
служби України від 09.03.17 р.  
№ 4770/6/99-99-13-02-03-15
«Оподаткування компенсації вартості 
житла в гуртожитку, яка виплачується 
працівникам роботодавцем» 25-26 29
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або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної  
служби України від 10.03.17 р.  
№ 4832/6/99-99-13-02-03-15
«Оподаткування доходів нерезидента 
від надання нерухомості в оренду» 25-26 30

Консультації
держбюджет на 2017 рік: що нового? 3 9

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 3 28

Податкова соціальна пільга в 2017 році: 
енциклопедія відповідей 12-13 65

Відповіді на запитання
Єдинник виплачує дивіденди: яку став-
ку ПдФО застосовувати в 2017 році? 23-24 54

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В ПК
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 28.12.16 р.  
№ 28324/6/99-95-42-01-15
«Земельний податок у єдинника при 
наданні будівель в оренду» 6-7 19

Лист Державної служби України  
з питань геодезії, картографії  
та кадастру від 12.01.17 р.  
№ 22-28-0.22-443/2-17
«Про індексацію нормативної грошової 
оцінки земель» 12-13 47

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 3 40

Плата за землю – 2017 у запитаннях  
і відповідях 12-13 48

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 13.01.17 р.  
№ 506/6/99-99-15-03-03-15
«Про заповнення і подання декларації 
акцизного податку за наявності де-
кількох пунктів продажу товарів» 14-15 13

Лист Державної фіскальної  
служби України від 06.02.17 р.  
№ 2158/6/99-99-15-03-03-15
«Порядок заповнення додатка 11 до 
декларації акцизного податку» 12-13 19

ЗІР, категорія 116.13.03
Чи потрібно складати акцизні накладні 
у разі продажу талонів на пальне? 20 15

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної  
служби України від 02.02.17 р.  
№ 2324/7/99-99-12-03-03-17
«Платники акцизу з реалізації паль-
ного при використанні пального для 
власних потреб виписують акцизні на-
кладні» 23-24 27
Лист Державної фіскальної  
служби України від 27.02.17 р.  
№ 4056/6/99-99-12-03-03-15
«Якщо продавець палива не зареє-
стрував акцизну накладну, акцизний 
податок при реалізації пального пла-
тить покупець» 23-24 28
Лист Департаменту податків  
і зборів з юридичних осіб Державної 
фіскальної служби України від 
17.01.17 р. № 163/99-99-12-03-03-18
«Яка вага використовується при нара-
хуванні акцизного податку при імпорті 
підакцизних товарів» 25-26 31

Довідкова інформація
Алгоритм заповнення декларації ак-
цизного податку платниками акцизу  
з реалізації пального 18 10

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 3 37

Відповіді на запитання
Чи передбачений штраф за несвоє-
часну реєстрацію акцизних накладних, 
виписаних «на себе»? 20 15

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 30.01.17 р.  
№ 2060/7/99-99-12-03-04-17
«Особливості нарахування та сплати 
екоподатку в 2017 році» 12-13 43

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
Нормативні документи

Лист виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності 
від 08.12.16 р. № 3.2-29-2184
«Оподаткування допомоги з тимчасо-
вої непрацездатності, яка виплачуєть-
ся ФСС з ТВП» 12-13 24

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 3 12
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 
ЩО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 

ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 12.12.16 р.  
№ 39533/7/99-99-12-03-05-17
«Як уточнити податок на нерухомість 
за різні об’єкти нерухомості» 12-13 45

Консультації
Огляд основних змін, унесених до 
чинного законодавс тва Законами  
від 06.12.16 р. № 1774-VIII, від 20.12.16 р. 
№ 1791-VIII, від 21.12.16 р. № 1797-VIII 3 39

дві помилки у звітності з нерухомості, 
які можуть вам дорого коштувати 12-13 50

Три помилки в декларації з податку на 
нерухомість і способи їх виправлення 23-24 55

Відповіді на запитання
Як розраховується податок на неру-
хомість у 2017 році? (ЗІР, категорія 
106.03) 20 16

Який тип декларації ставиться у разі 
придбання права власності на об’єкт 
нерухомості протягом року? (ЗІР, кате-
горія 106.07) 20 17

РЕНТНА ПЛАТА 
ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 

ДЛЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 30.01.17 р.  
№ 2071/7/99-99-12-03-04-17
«Про особливості справляння рентної 
плати за користування надрами у 2017 
році» 14-15 17

Консультації
Витрати на передпродажну підготовку 
та їх місце в рентній платі за надра 12-13 47

РЕНТНА ПЛАТА 
ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 

В ЦІЛЯХ, НЕ ПОВ’ЯЗАНИХ 
З ВИДОБУТКОМ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 26.01.17 р.  
№ 1820/7/99-99-12-03-04-17
«Який коефіцієнт рентабельності за-
стосовувати за IV квартал 2016 року» 12-13 44

Лист Державної фіскальної  
служби України від 30.01.17 р.  
№ 2071/7/99-99-12-03-04-17
«Про особливості справляння рентної 
плати за користування надрами в 2017 
році» 14-15 17

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ 
РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 27.02.17 р.  
№ 4868/7/99-99-12-03-04-17
«Розрахунок рентної плати за радіо-
частоти і зразок заповнення декла- 
рації» 25-26 32

Консультації
Рентна плата за радіочастоти: запо-
внюємо декларацію на прикладі 12-13 53

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 30.01.17 р.  
№ 2069/7/99-99-12-03-04-17
«Про рентну плату за спеціальне ви-
користання води» 14-15 14

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 30.01.17 р.  
№ 2070/7/99-99-12-03-04-17
«Про рентну плату за спеціальне ви-
користання лісових ресурсів» 14-15 16

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЄСВ. 

ЗВІТНІСТЬ
Нормативні документи

Закон України  
від 08.07.10 р. № 2464-VI (витяг)
«Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування» 4-5 21
Лист Державної фіскальної  
служби України від 30.12.16 р.  
№ 41658/7/99-99-13-02-01-17
«Про нарахування та сплат у ЄСВ 
фізособами-підприємц ями в 2017 
році» 4-5 77
Лист Головного управління 
Державної фіскальної  
служби України в Тернопільській  
області від 27.01.17 р.  
№ 58/6/19-00-13-01-16/883
« П р о  с п л а т у  Є С В  ф і з о с о б о ю -
підприємцем, яка припинила держав-
ну реєстрацію» 14-15 21
Лист Державної фіскальної  
служби України від 02.02.17 р.  
№ 1925/6/99-99-13-02-01-15
«Як відобразити у Звіті з ЄСВ суми до-
даткової бази за попередні місяці?» 20 27
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної  
служби України від 03.03.17 р.  
№ 4496/6/99-95-42-02-15
«Сплата ЄСВ з доходу, отриманого за 
цивільно-правовим договором, який 
не перевищує розмір мінімальної зарп-
лати» 25-26 38

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 3 41

Коли МЗП є базою нарахування ЄСВ 6-7 34

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ  
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

ЗДСС З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Нормативні документи

Лист Фонду соціального  
страхування з тимчасової  
втрати працездатності  
від 21.11.16 р. № 2.4-16-2037
«Щодо виправлення помилок у звіті за 
формою Ф4-ФСС з ТВП» 6-7 20

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ  
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ЄДИНИЙ ПОДАТОК У ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 28.12.16 р.  
№ 28324/6/99-95-42-01-15
«Земельний податок в єдинника при 
наданні будівель в оренду» 6-7 19

Довідкова інформація
Звітуємо за єдиним податком (третя 
група) за 2016 рік 10 26

Відповіді на запитання
Як визначити дохід юрособи – платни-
ка єдиного податку третьої групи при 
здійсненні експортних операцій? (ЗІР, 
категорія 108.01.02) 20 18

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи
Лист Головного управління 
Державної фіскальної  
служби України в м. Києві  
від 19.01.17 р. № 455/Л/26-15-13-02-15
«Визначення оподатковуваного доходу 
підприємця-загальносистемника» 14-15 19

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Головного управління 
Державної фіскальної  
служби України  
в Тернопільській області від 27.01.17 р.  
№ 58/6/19-00-13-01-16/883
« П р о  с п л а т у  Є С В  ф і з о с о б о ю -
підприємцем, яка припинила держав-
ну реєстрацію» 14-15 21

ЗІР, категорія 107.04
Як визначити дохід фізособи-єдинника 
при здійсненні експортних операцій? 20 30

ЗІР, категорія 107.12
На якій системі оподаткування зна-
ходитиметься новостворений платник 
єдиного податку першої (або другої) 
групи? 20 31

Лист Головного управління 
Державної фіскальної служби 
України в м. Києві від 24.02.17 р.  
№ 1351/К/26-15-13-02-15
«Припинення підприємницької діяль-
ності; оформлення облікових доку-
ментів фізособою-підприємцем» 23-24 30

Лист Міністерства соціальної 
політики України від 21.11.16 р.  
№ 5907/0/10-16/06
«Ведення кадрової документації під-
приємцем» 25-26 44

Консультації
держреєстрація підприємця 11 7

Підприємець на загальній системі: до-
ходи і витрати в 2017 році 12-13 61

Відповіді на запитання
Витрати минулого року сплачені в по-
точному році: чи можна їх урахувати 
для цілей оподаткування? 12-13 80

до ПФУ не подавалася звітність: за 
який період до підприємця можуть за-
стосувати штраф? 14-15 64

Чи потрібно новоствореному підпри-
ємцеві першої групи сплачувати ЄСВ 
за себе? 20 31

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Нормативні документи

Лист Головного управління 
Державної фіскальної служби України 
в Тернопільській області від 27.01.17 р. 
№ 58/6/19-00-13-01-16/883
«Про сплату ЄСВ фізособою-підпри-
ємцем, яка припинила державну реє-
страцію» 14-15 21
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Головного управління 
Державної фіскальної  
служби України в Одеській  
області від 30.12.16 р.  
№ 1740/Ч/15-32-14-06-08  
(з коментарем)
«Відображення є динником над хо-
джень від посередницької діяльності  
в Книгах обліку доходів і витрат» 12-13 20
ЗІР, категорія 107.04
Як визначити дохід фізособи-підпри- 
ємця при здійсненні експортних опе-
рацій? 20 30
ЗІР, категорія 107.12
На якій системі оподаткування зна-
ходитиметься новостворений платник 
єдиного податку першої (або другої) 
групи? 20 31
Лист Головного управління 
Державної фіскальної служби 
України в м. Києві від 24.02.17 р.  
№ 1351/К/26-15-13-02-15
«Припинення підприємницької діяль-
ності; оформлення облікових доку-
ментів фізособою-підприємцем» 23-24 30
Лист Міністерства соціальної 
політики України від 21.11.16 р.  
№ 5907/0/10-16/06
«Ведення кадрової документації під-
приємцем» 25-26 44

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 3 40
держреєстрація підприємця 11 7
декларація єдинників першої та другої 
груп за 2016 рік 14-15 47

Відповіді на запитання
Чи потрібно новоствореному підпри-
ємцеві першої групи сплачувати ЄСВ 
за себе? 20 31
Коли підприємці-єдинники можуть не 
сплачувати єдиний податок? 23-24 63
Що загрожує підприємцеві за несплату 
єдиного податку? 25-26 63

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Нормативні документи

Лист Міністерства  
фінансів України  
від 16.02.17 р. № 31-11410-06-5/4339 
(з коментарем)
«Коли рахунок – підстава для відобра-
ження операції в бухобліку?» 20 19

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Міністерства  
фінансів України від 27.12.16 р.  
№ 31-11420-07-16/37214
«Як ураховувати витрати на участь  
у тендері?» 20 20

Наказ Міністерства  
фінансів України  
від 17.02.17 р. № 241 (з коментарем)
«Про затверд ження Змін до дея-
ких нормативно-правових актів Мі-
ністерства фінансів України з бух-
галтерського обліку» (зміни до Ін-
струкції з бухобліку ПдВ, П(С)БО 22,  
НП(С)БО 1) 23-24 17

Лист Міністерства  
фінансів України від 28.02.17 р.  
№ 11410-06-5/5390
«Фінзвітність за 2016 рік коригувати на 
індекс інфляції не потрібно» 23-24 32

Довідкова інформація
Порядок зберігання, передачі до архі-
ву і знищення первинних документів 18 23

Консультації
Бухгалтерський облік: цілі, завдання, 
об’єкти, принципи 2 9

Як відобразити в облік у продаж 
об’єкта, не введеного в експлуатацію 6-7 57

Як зменшити дохід у вигляді кур-
сових різниць і не вийти за межі  
20 млн грн. 8-9 4

Рахунки бухгалтерського обліку: по-
няття, план рахунків 11 9

Як «працюють» рахунки бухгалтер-
ського обліку: класифікація рахунків, 
кореспонденція рахунків 11 14

Кур’єрська служба не видає ТТН на 
перевезення вантажу: що робити під-
приємству? 14-15 50

Облік гудвілу в разі придбання під-
приємств 14-15 52

Як безпечно оформити і відобразити  
в обліку уцінку запасів 12-13 49

Не вистачає оборотних коштів? Уцініть 
запаси – і реалізуйте! 12-13 54

Узагальнюємо дані обліку: рахунки – 
оборотна відомість – баланс 19 17

Як відобразити в обліку операції з без-
платним імпортним товаром 23-24 58

Продаєте майно на аукціоні? Відобра-
зіть продаж в обліку правильно! 25-26 55

Відповіді на запитання
Як ураховувати послуги нотаріуса, 
якщо нерухомість отримується як то-
вар? 20 21
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 
У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Нормативні документи
Лист Міністерства  
фінансів України від 21.12.16 р.  
№ 31-11410-07-25/36420  
(з коментарем)
«Виправлення помилок та інші питання 
бухгалтерського обліку» 14-15 24

Консультації
Як «працюють» рахунки бухгалтер-
ського обліку: класифікація рахунків, 
кореспонденція рахунків 11 14

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Нормативні документи

Лист Міністерства  
фінансів України від 21.12.16 р.  
№ 31-11410-07-25/36420  
(з коментарем)
«Виправлення помилок та інші питання 
бухгалтерського обліку» 14-15 24

Консультації
Гіперінфляція? Не чули... 8-9 10
Актив = Пасив: заповнюємо Баланс 8-9 12
Звіт про фінансові результати: підби-
ваємо підсумки року 8-9 19
для чого і якими методами складають 
звіт про рух коштів 8-9 25
Звіт про рух грошових коштів  
(форма № 3) 8-9 28
Звіт про рух грошових коштів  
(форма № 3-н) 8-9 33
А що в капіталі? Заповнюємо Звіт про 
власний капітал 8-9 38
Форма № 5 «Примітки до річної фінан-
сової звітності» 8-9 41
Фінзвітність для малих: усі форми 8-9 54
Податок на прибуток у фінзвітності 8-9 61
Узагальнюємо дані обліку: рахунки – 
оборотна відомість – баланс 19 17

Відповіді на запитання
Як у фінзвітності визначити суму по-
датку на прибуток, пов’язану з іншим 
сукупним доходом? 12-13 75

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ПОЛІПШЕНЬ

Відповіді на запитання
Чи можна збільшувати строк експлуа-
тації основного засобу після його вве-
дення в експлуатацію? 14-15 56

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Відповіді на запитання
Як оспорити рішення місцевої ради 
про позбавлення права постійного ко-
ристування земельною ділянкою? 14-15 57

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ЗАПАСИ
ОБЛІК ЗАПАСІВ

Консультації
Як безпечно оформити і відобразити  
в обліку уцінку запасів 12-13 49
Не вистачає оборотних коштів? Уцініть 
запаси – і реалізуйте! 12-13 54

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Нормативні документи

Кодекс законів про працю України 
від 10.12.71 р. № 322-VIII (витяг) 4-5 10
Закон України від 06.12.16 р.  
№ 1774-VIII (витяг)
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» 4-5 11
Закон України  
від 24.03.95 р. № 108/95-ВР
«Про оплату праці» 4-5 13
Кодекс законів про працю України 
від 06.12.16 р. № 322-VIII 22 4
Кодекс України про адміністративні 
правопорушення від 07.12.84 р.  
№ 8073-X (витяг) 22 64
Закон України  
від 05.10.2000 р. № 2017-III
«Про державні соціальні стандарти 
і державні соціальні гарантії» (витяг) 22 66
Додаток до постанови КМУ  
від 17.11.10 р. № 1059
«Критерії, за якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження господарської 
діяльності суб’єктами господарювання 
в частині дотримання вимог законо-
давства про працю і визначається пе-
ріодичність здійснення планових захо-
дів державного нагляду (контролю)» 22 69
Додаток до постанови КМУ  
від 28.04.09 р. № 413
«Критерії, за якими оцінюється ступінь 
ризику від здійснення господарської 
діяльності у сфері промислової без-
пеки і охорони праці і визначається 
періодичність проведення планових 
заходів державного нагляду (конт- 
ролю)» 22 70
Затверджені постановою КМУ  
від 03.12.09 р. № 1288
«Критерії, за якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження господарської 
діяльності суб’єктами господарюван-
ня, які повинні виконувати норматив 
робочих місць для працевлаштування 
інвалідів, і визначається періодичність 
здійснення планових заходів держав-
ного нагляду (контролю)»  22 72
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Затверджений постановою КМУ  
від 17.07.13 р. № 509
«Порядок накладення штрафів за по-
рушення законодавства про працю  
і зайнятість населення» 22 73
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, 
Державної регуляторної служби 
України від 20.01.17 р. № 56/5  
(з коментарем)
«Про затвердження форми і Порядку 
надання узгодження на проведення 
позапланового заходу державного на-
гляду (контролю) на підставі обґрунто-
ваного звернення фізичної особи про 
порушення суб’єктом господарювання 
його законних прав» 22 75
Лист Міністерства соціальної 
політики України від 21.11.16 р.  
№ 5907/0/10-16/06
«Ведення кадрової документації під-
приємцем» 25-26 44

Довідкова інформація
Соціальні гарантії та пільги учасникам 
АТО і членам їх сімей 18 19

Відповіді на запитання
Як раціонально використовувати фі-
нансові та трудові ресурси підприєм-
ства? 6-7 22
Як установити режим неповного робо-
чого часу за ініціативою роботодавця? 6-7 23
Чи можна встановити режим неповно-
го робочого часу за проханнями пра-
цівників? 6-7 24
Як правильно розрахувати оплату за 
роботу в режимі неповного робочого 
часу? 6-7 24
Чи має право підприємство за сво-
єю ініціативою відправити працівників  
у відпустки за їх рахунок? 6-7 25
На який строк працівникам можна на-
дати відпустку без збереження опла-
ти? 6-7 25
Чи можна надати працівникам на їх 
прохання відпустки за свій рахунок 
більшої тривалості, ніж передбачено 
законодавством? 6-7 26
Яка відповідальність передбачена за 
невиплату зарплати? 6-7 27
Підприємство періодично припиняє ді-
яльність: чи можна постійних праців-
ників зробити тимчасовими? 6-7 28
Підприємство припинило діяльність: 
чи мож на звільнити працівника-
сумісника? 6-7 28
Чи можна директорові не платити 
зарплату? 6-7 29

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

На кого можна покласти обов’язки ди-
ректора, якщо на підприємстві немає 
найманих працівників? 6-7 30
Як правильно оформити звільнення 
директора? 6-7 32
Що слід ураховувати при звільненні 
головного бухгалтера? 6-7 33
Чи може підприємство прийняти на 
роботу підприємця за сумісництвом? 20 29

ОПЛАТА ПРАЦІ
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ 

І ЗА ДОГОВОРАМИ 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Нормативні документи
Закон України  
від 06.12.16 р. № 1774-VIII (витяг)
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» 4-5 11
Закон України  
від 24.03.95 р. № 108/95-ВР
«Про оплату праці» 4-5 13
Затверджена наказом Державного 
комітету статистики України  
від 13.01.04 р. № 5
«Інструкція зі статистики заробітної 
плати» 4-5 70
Управління Державної  
служби України з питань праці  
у Вінницькій області  
(http://vn.dsp.gov.ua)
«Приклади виплат, які входять і не вхо-
дять до мінімальної заробітної плати» 12-13 39
Листи Міністерства соціальної 
політики України від 14.02.17 р.  
№ 344/0/101-17/281; від 17.02.17 р.  
№ 391/0/101-17/282
«Про забезпечення рівня мінімальної 
зарплати» 23-24 37
Роз’яснення Міністерства  
соціальної політики України б/н  
від 12.01.17 р. (витяг)
«Визначення мінімального розміру 
зарплати» 25-26 39
Лист Міністерства соціальної 
політики України від 13.02.17 р.  
№ 294/0/101-17/282
«Суми матеріальної допомоги, які не 
враховуються до зарплати для забез-
печення ї ї мінімального рівня» 25-26 41
Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 17.02.17 р. № 3223/0/2-17/28  
(витяг, з коментарем)
«Колдоговором можуть визначатися 
святкові дати, до яких працівникам ви-
плачуються премії» 25-26 41
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Довідкова інформація
Закон № 1774: зміни в оплаті праці  
та у сфері контролю за дотриманням 
законодавства про працю 4-5 6

Консультації
держбюджет на 2017 рік: що нового? 3 9

Як ус танови т и по с а дові  ок ла ди,  
щоб заощадити кошти і не поруши- 
ти закон 12-13 77

Нарахування виплат за відсутності від-
працьованого часу: які наслідки для 
роботодавця? 23-24 41

Як спланувати роботу охоронника, 
щоб не платити зайвого 25-26 59

Відповіді на запитання
Працівник з погодинною оплатою пра-
цює неповний день: як розрахувати 
зарплату? 23-24 48

Обсяг зайнятості працівника залежить 
від сезону: як розрахувати заробітну 
плату? 23-24 50

ІНДЕКСАЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ 
ГРОШОВИХ ДОХОДІВ

Нормативні документи
Затверджений постановою КМУ  
від 17.07.03 р. № 1078
«Порядок проведення індексації гро-
шових доходів населення» 4-5 59

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 13.02.17 р. № 317/0/101-17/282
«Чи включається індексація до міні-
мальної зарплати?» 20 28

Довідкова інформація
Індексація грошових доходів громадян 
за грудень 2016 року 1 13

Індексація грошових доходів громадян 
за січень 2017 року 10 10

Індексація грошових доходів громадян 
за лютий 2017 року 18 13

Консультації
Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в січні 2017 року 6-7 63

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в лютому 2017 року 12-13 60

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в березні 2017 року 25-26 62

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА
Нормативні документи

Затверджений постановою КМУ  
від 08.02.95 р. № 100
«Порядок обчислення середньої заро-
бітної плати» 4-5 48

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Департаменту  
з питань праці Державної  
служби України з питань праці  
від 25.01.17 р. № 828/4.3/4.1-ДП-17
«Надання щорічних відпусток праців-
никам» 25-26 46

Відповіді на запитання

Як розрахувати відпус ткові, якщо 
підвищення окладу відбулося в од-
ному з місяців розрахункового пе- 
ріоду? 23-24 43

Підвищення окладу відбулося в пері-
од, коли працівник перебував у від-
пустці: як відкоригувати суму відпуст-
кових? 23-24 43

Чи треба коригувати середній заробі-
ток, якщо працівник переведений на 
вищеоплачувану посаду? 23-24 44

Чи може підприємство зменшити ко-
ефіцієнт підвищення при розрахунку 
середньої зарплати? 23-24 44

Як коригується і чи збільшується до 
МЗП середній заробіток мобілізовано-
го працівника? 23-24 45

Чи враховується доплата до МЗП при 
розрахунку відпусткових? 23-24 47

ВИДИ ДОПОМОГИ,  
ПОЖЕРТВУВАННЯ

ДОПОМОГА 
ПРАЦІВНИКАМ ЗА РАХУНОК СОЦСТРАХУ 

(ЛІКАРНЯНІ ЛИСТКИ ТОЩО)
Нормативні документи

Закон України  
від 06.12.16 р. № 1774-VIII  
(витяг)
«Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» 4-5 11

Затверджений ухвалою КМУ  
від 26.09.01 р. № 1266
«Порядок обчислення середньої за-
робітної плати (доходу, грошового за-
безпечення) для розрахунку виплат 
із загальнообов’язкового державного 
соціального страхування» 4-5 52

Лист Фонду соціального  
страхування з тимчасової  
втрати працездатності  
від 17.01.17 р. № 5.2-28-65
«Які документи є підставою для при-
значення лікарняних і декретних пра-
цівникам – внутрішнім сумісникам» 14-15 23
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування  
від нещасних випадків  
на виробництві та професійних 
захворювань України  
від 23.01.17 р. № 32-06-2
«Розрахунок страхової виплати по-
страждалому на виробництві» 12-13 23
Лист виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності  
від 08.12.16 р. № 3.2-29-2184
«Оподаткування допомоги з тимчасо-
вої непрацездатності, яка виплачуєть-
ся ФСС з ТВП» 12-13 24
Лист виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності  
від 17.11.16 р. № 2.4-46-2015
«Про надання допомоги з тимчасової 
непрацездатності працівникові, який 
захворів під час відпустки без збере-
ження зарплати» 12-13 26
Лист виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності  
від 22.02.17 р. № 2.4-17-328
«Порядок розрахунку допомоги по ва-
гітності та пологах» 23-24 40

Консультації
держбюджет на 2017 рік: що нового? 3 9

ПУТІВКИ
Нормативні документи

Лист виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності  
від 15.12.16 р. № 2.4-46-2241
«Хто має право на безплатні путівки до 
реабілітаційних відділень санаторно-
курортних закладів» 12-13 27

ВІДРЯДЖЕННЯ
ВІДРЯДЖЕННЯ ПО УКРАЇНІ

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 16.01.17 р.  
№ 557/К/99-99-13-02-03-14
«Оподаткування суми надмірно витра-
чених коштів, отриманих працівником 
на відрядження або під звіт» 12-13 37

ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 16.01.17 р.  
№ 557/К/99-99-13-02-03-14
«Оподаткування суми надмірно витра-
чених коштів, отриманих працівником 
на відрядження або під звіт» 12-13 37

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Консультації
Закордонні добові: як застосовувати 
нову норму – 80 євро 12-13 57

ГРОШОВИЙ ОБІГ
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ПОРЯДКУ ЇХ ВЕДЕННЯ

Нормативні документи
Лист Національного  
банку України від 21.11.16 р.  
№ 50-0004/95394
«Особливості здійснення касових опе-
рацій» 12-13 30

Лист Національного  
банку України від 21.11.16 р.  
№ 50-0004/95398
«Про відображенні операції зі здачі 
готівки» 14-15 25

ЗІР, категорія 109.13
Яка гранична сума готівкового розра-
хунку підприємства з фізособою? 20 22

ЗІР, категорія 109.13
Яка гранична сума готівкових розра-
хунків через РРО, РК? 20 22

ЗІР, категорія 109.13
Чи застосовується обмеження готівко-
вих розрахунків при розрахунках пла-
тіжною карткою? 20 23

ЗІР, категорія 109.13
Чи застосовується обмеження готівко-
вих розрахунків у випадку, якщо вне-
сена готівка в касу банку? 20 24

ЗІР, категорія 109.13
Чи можна розрахуватися частинами, 
які не перевищують обмеження роз-
рахунків, коли вартість товару більше 
50 000 грн. 20 24

Відповіді на запитання
Як заповнити реквізит «Отримав»  
в РКО? 12-13 76

РРО, КОРО, РК
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 3 43

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ, РЕЖИМИ, ПЛАТЕЖІ
Нормативні документи

Постанова КМУ від 11.01.17 р. № 27  
(з коментарем)
«Про внесення змін до Положення про 
митні декларації» 12-13 18
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№  
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№ 
стор.

ОПЕРАЦІЇ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ 
(ЛІЦЕНЗУВАННЯ, КУПІВЛЯ 

ТА ПРОДАЖ ВАЛЮТИ)
Нормативні документи

Лист Національного банку України 
від 08.02.17 р. № 25-0008/9995  
(з коментарем)
«Про запобігання здійсненню ризико-
вої діяльності» 23-24 34

Консультації
Валютний контроль за експортом по-
слуг став ліберальнішим 3 7

РОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ 
(СТРОКИ І ВИДИ РОЗРАХУНКІВ)

Нормативні документи
Лист Національного банку України 
від 07.02.17 р. № 40-0005/9793
«Про здійснення контролю за експорт-
ними операціями» 12-13 28

ЕКСПОРТНІ ТА ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ. 
КУРСОВІ РІЗНИЦІ

Консультації
Як відобразити в обліку операції з без-
платним імпортним товаром 23-24 58
Як зменшити дохід у вигляді кур-
сових різниць і не вийти за межі  
20 млн грн. 8-9 4

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІК

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 29.12.16 р.  
№ 28492/6/99-99-15-02-02-15  
(витяг)
«Унесення відокремленого підрозділу 
неприбуткової організації, який не є 
юрособою, до нового Реєстру непри-
буткових установ та організацій» 6-7 11
Лист Державної фіскальної  
служби України від 23.12.16 р.  
№ 27822/6/99-99-15-02-02-15  
(витяг)
«деякі питання оподаткування непри-
буткових організацій» 6-7 12
Лист Державної фіскальної  
служби України від 30.12.16 р.  
№ 28678/6/99-99-15-02-02-15
«Використання благодійних внесків  
у навчальних закладах» 6-7 14
Лист Державної фіскальної  
служби України від 04.01.17 р.  
№ 28/6/99-99-15-02-02-15
«Про можливість неприбуткових орга-
нізацій укладати цивільно-правові до-
говори з фізособами, засновниками, 
працівниками і членами таких непри-
буткових організацій» 12-13 32

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ЗВІТНІСТЬ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 23.12.16 р.  
№ 27822/6/99-99-15-02-02-15 (витяг)
«деякі питання оподаткування непри-
буткових організацій» 6-7 12
Лист Головного управління ДФС  
в Одеській області від 11.01.17 р.  
№ 27/10/15-32-12-01-14 (з коментарем)
«Подання податкової звітності ОСББ, 
що не проводить господарську діяль-
ність» 12-13 10

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 3 26
Заповнюємо звітність неприбуткової 
організації 14-15 40

ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ
ЗВІТНІСТЬ І ШТРАФИ ДО ФОНДУ ІНВАЛІДІВ

Консультації
Звітуємо перед Фондом соціального 
захисту інвалідів 12-13 56

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 

НА ПІДПРИЄМСТВІ
Довідкова інформація

Скільки коштує звернення до суду 18 27

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА)
СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

Консультації
Загальна характеристика суб’єктів гос-
подарювання 11 2
Створення і держреєстрація юридичної 
особи 11 3

ДЕРЖАВНІ (КОМУНАЛЬНІ) ПІДПРИЄМСТВА. 
ПІДПРИЄМСТВА З ДЕРЖАВНОЮ 

ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 29.12.16 р.  
№ 28479/6/99-99-15-02-02-15
«Оподаткування операцій при пере-
дачі будинків з балансу комунального 
підприємства на баланс ОСББ» 6-7 10
Постанова КМУ від 01.03.17 р. № 120 
(з коментарем)
«Про затвердження базового норма-
тиву відрахування частини прибутку, 
яка спрямовується на виплату диві-
дендів за результатами фінансово-
господарської діяльності в 2016 році 
господарських товариств, у статутно-
му капіталі яких є корпоративні права 
держави» 25-26 11
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Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.01.17 р.  
№ 1310/6/99-99-15-02-02-15  
(з коментарем)
«Частина чистого прибутку (доходу)  
не є податковим боргом» 25-26 12

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА
ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Консультації
Як отримати ліцензію на окремі види 
діяльності 19 2

ДОЗВОЛИ, ЩО ВИДАЮТЬСЯ ДЕРЖОРГАНАМИ
Нормативні документи

Постанова КМУ від 01.03.17 р. № 99
«Про затвердження Порядку перемі-
щення товарів до району або з району 
проведення антитерористичної опе-
рації» 23-24 11

Консультації
дозвільні документи для госпдіяль-
ності 19 7

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Консультації
Умисна і необґрунтована невиплата 
працівникові підприємства зарплати 
більш ніж за місяць може потягти за 
собою кримінальну відповідальність 
керівника підприємства 6-7 7
Непроведення індексації зарплати за-
грожує суб’єкту господарювання штра-
фом у розмірі 10 МЗП 12-13 12
Предмет спору: реальність господар-
ських операцій 18 9
За допуск до роботи без оформлення 
трудового договору на роботодавця-
п і дпр и є мц я м оже бу т и нак ла де-
не тільки одне стягнення у вигляді 
штрафу. Стажування працівника без 
відповідного оформлення й оплати 
його праці загрожує роботодавцеві 
штрафами 25-26 9

ДОВІДКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Довідкова інформація

Календар бухгалтера на січень 2017 
року 1 с1
Посміхніться 1 15
Зустрічайте: нова декларація акцизно-
го податку! 1 20
Таблиця-підказка: нарахування лікар-
няних і декретних 1 23
Інформація для розрахунків 1 30
Право. Бухгалтерський облік. Податки 2 29
Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 3 2

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Про зміни в Законі про держнагляд. 
Установлено мораторій на перевір-
ки органами держнагляду. Зменше-
но граничну суму розрахунків фіз- 
осіб готівкою. Завозити антиукраїнську 
літературу заборонено. Затверджено 
заходи щодо підтримки літакобудів-
ної галузі. Уточнено перелік товарів, 
звільнених від ввізного мита на період 
АТО. Затверджено порядок норматив-
ної грошової оцінки земель населених 
пунктів. Збільшено частку відрахувань 
на пенсійне страхування при розподі-
лі ЄСВ 3 3
Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 4-5 2
Оновлено план комплексних перевірок 
на 2017 рік. Затверджено нові довід-
ники податкових пільг. Затверджено 
Реєстр великих платників податків на 
2017 рік. Оновлено Єдиний класифі-
катор предметів постачання. Оновле-
но форму декларації з рентної плати. 
Скасовано реєстрацію контрактів на 
експорт металолому. Залишки ліків 
реалізуються до 1 лютого. Закордонні 
паспорти без чіпу не оформляються  4-5 3
Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 6-7 3
Унесено зміни до Інструкції про ве-
дення касових операцій банками. Ви-
значено коефіцієнт індексації норма-
тивної грошової оцінки земель за 2016 
рік. доповнено митні класифікатори. 
Про перевірки нехарчової продукції 
на митницях. державні унітарні під-
приємства і господарські товариства 
визначать цілі діяльності. Як здійсню-
ється обов’язкове аварійно-рятівне об-
слуговування 6-7 4
додаткова інформація про набуття чин-
ності окремими документами у зв’яз- 
ку з їх офіційним опублікуванням 6-7 34
додаткова інформація про набуття чин-
ності окремими документами у зв’яз- 
ку з їх офіційним опублікуванням 8-9 1
Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 8-9 3
Інформація для розрахунків 10 12
Посміхніться 10 15
Календар бухгалтера на лютий 2017 
року 10 с1
Право. Облік. Податки 11 28
Відповіді на тести, опубліковані в «БА-
ЛАНСІ», 2017, № 2 (спецвипуск «Просто 
про облік») 11 32
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Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 12-13 4
Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 14-15 4
додаткова інформація про набуття чин-
ності окремими документами у зв’яз- 
ку з їх офіційним опублікуванням 14-15 15
Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 12-13 3
додаткова інформація про набуття чин-
ності окремими документами у зв’яз ку  
з їх офіційним опублікуванням 12-13 38
Календар бухгалтера на березень 2017 
року 18 с1
Посміхніться 18 15
Інформація для розрахунків 18 30
Відповіді на тести, опубліковані в «БА-
ЛАНСІ», 2017, № 11 (спецвипуск «Про-
сто про облік») 19 28
Право. Податки. Облік 19 29
Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 23-24 4
Оприлюднено довідник умовних ко-
дів товарів для заповнення податкових 
накладних. Обговорюються зміни до 
Порядку формування плану-графіка 
документальних планових перевірок. 
Оприлюднено проект змін до акциз-
ної нак ладної. Очікується перегляд 
мінімальних цін на тютюнові вироби. 
Ратифіковано Угоду про вільну торгів-
лю між Україною і Канадою. дРС хоче 
скоротити Перелік технічно складних 
побутових товарів, що підлягають га-
рантійному ремонту, у цілях застосу-
вання РРО 23-24 7
Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 25-26 4
Обговорюється проект форми Повідо-
млення про укладення форвардного 
або ф’ючерсного контракту. Оприлюд-
нено проекти уніфікованих типових 
форм рішень про встановлення міс-
цевих податків і зборів. Розсилаються 
вірусні файли з гіперпосиланням на 
веб-портал дФС 25-26 8

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Довідкова інформація

Зміни в законодавстві, що діють із січ-
ня 2017 року 1 3
Огляд деяких документів, що набули 
чинності в грудні 2016 року 1 10
Прийнято Закон, спрямований на 
підтримку українських експортерів. 
Платників не штрафуватимуть через 
перебої в роботі «ПриватБанку». При 
обміні валюти фінустанови застосову-
ють РРО. У 2017 році впроваджується 
електронний реєстр лікарняних 1 19

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Актуальні питання про готівкові розра-
хунки фізичних осіб. З 1 січня стартува-
ла декларативна кампанія – 2017 4-5 5
Зміни в законодавстві, що діють з лю-
того 2017 року 10 2
Огляд деяких документів, що набули 
чинності в січні 2017 року 10 4
Скасовано категорії складності об’єктів 
будівництва. У міському транспор-
ті запроваджується автоматизований 
облік оплати проїзду. Пропонується 
зменшити штрафи за порушення за-
конодавства про працю. Затверджено 
новий механізм відшкодування ПдВ. 
Оприлюднено презентацію про від-
шкодування ПдВ. до Положення № 88 
буде внесено зміни. Обговорюється 
проект постанови КМУ про перевірки 
у сфері праці. ПФУ, держпраці та дФС 
обмінюватимуться інформацією про 
порушення законодавства про працю. 
Нові рахунки для сплати ЄСВ у 2017 
році. Створено альтернативну вер-
сію веб-порталу дФС. Про діяльність  
з приймання готівки для подальшого 
її переказу 10 6
Що опиниться у фокусі уваги при пе-
ревірках з питань митної справи 12-13 5
Зареєстровано законопроект про особ- 
ливості оподаткування підприємств, 
що надають комунальні послуги. Заре-
єстровано законопроект про зменшен-
ня фіксованої ставки єдиного подат-
ку підприємцям – єдинникам другої 
групи. Обговорюються законопроекти 
про поліпшення інвестиційного кліма-
ту в Україні. дРС не узгодила проект 
порядку проведення перевірок у сфері 
праці 12-13 9
Зміняться форми податкової накладної 
та звітності з ПдВ. Торгово-промислові 
палати надають послуги з визначення 
коду за УКТЗЕд/дКПП 14-15 7
Як дФС у 2017 році виконуватиме но-
вації Податкового кодексу. Порядок 
електронного адміністрування ПдВ 
буде змінено 12-13 7
Зміни в законодавство, що діють з бе-
резня 2017 року 18 2
Огляд деяких документів, що набули 
чинності в лютому 2017 року 18 4
Спрощується оформлення спадщини 
для найближчих родичів. держнагляд 
у сфері праці пропонується врегулю-
вати КЗпП. Оприлюднено проект змін 
до форми декларації з рентної плати. 
Критерії обов’язкової перевірки під-
приємців при закритті діяльності мо-
жуть переглянути 18 7
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Перелік органів держнагляду, для яких 
затверджено критерії оцінки ризику  
у віднесених до їх ведення сферах ді-
яльності. Оприлюднено проект спро-
щеної форми декларації з податку на 
прибуток для «нульовиків». Обгово-
рюється проект переліку груп технічно 
складних побутових товарів, що під-
лягають гарантійному ремонту, у цілях 
застосування РРО 22 3

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Довідкова інформація
Індекс інфляції в грудні 2016 року 4-5 7
Індекс інфляції в січні 2017 року 12-13 6
Індекс інфляції в лютому 2017 року 23-24 1

НОВИНИ ТИЖНЯ
Довідкова інформація

Про зміни в Законі про держнагляд. 
Установлено мораторій на перевір-
ки органами держнагляду. Зменше-
но граничну суму розрахунків фіз- 
осіб готівкою. Завозити антиукраїнську 
літературу заборонено. Затверджено 
заходи щодо підтримки літакобудів-
ної галузі. Уточнено перелік товарів, 
звільнених від ввізного мита на період 
АТО. Затверджено порядок норматив-
ної грошової оцінки земель населених 
пунктів. Збільшено частку відрахувань 
на пенсійне страхування при розподі-
лі ЄСВ 3 3
Оновлено план комплексних перевірок 
на 2017 рік. Затверджено нові довід-
ники податкових пільг. Затверджено 
Реєстр великих платників податків на 
2017 рік. Оновлено Єдиний класифі-
катор предметів постачання. Оновле-
но форму декларації з рентної плати. 
Скасовано реєстрацію контрактів на 
експорт металолому. Залишки ліків 
реалізуються до 1 лютого. Закордонні 
паспорти без чіпу не оформляються  4-5 3
Унесено зміни до Інструкції про ве-
дення касових операцій банками. Ви-
значено коефіцієнт індексації норма-
тивної грошової оцінки земель за 2016 
рік. доповнено митні класифікатори. 
Про перевірки нехарчової продукції 
на митницях. державні унітарні під-
приємства і господарські товариства 
визначать цілі діяльності. Як здійсню-
ється обов’язкове аварійно-рятівне об-
слуговування 6-7 4
Оновлено форму № 3-ПН. Унесено змі-
ни до регулярної інформації емітентів 
цінних паперів. Як декларуються зміни 
оптово-відпусткових цін на ліки. Виро-
би з дорогоцінних металів продаються 
на електронних торгах 12-13 7

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Унесено зміни до Порядку обліку плат-
ників податків і Положення про ре-
єстрацію платників ПдВ. Скорочено 
перелік документів, необхідних для 
акредитації медзак ладу. Оновлено 
Правила торгівлі ювелірними вироба-
ми. Змінився строк отримання дозволу 
на спецвикористання біоресурсів 14-15 5
У новій редакції затверджено дода- 
ток 4 до декларації екоподатку. Онов-
лено форму звіту про сплату пенсійно-
го збору з вартості послуг мобільного 
зв’язку. Уточнено Правила продажу то-
варів на замовлення. Затверджено уні-
фіковані форми актів, які складають-
ся за результатами перевірок у сфері 
транспорту. Місцеві органи не можуть 
проводити перевірки у сфері захисту 
прав споживачів. Як банки відкрива-
ють пункти дистанційного обслугову-
вання 12-13 4
З 1 березня діють оновлені форми по-
даткової накладної та звітності з ПдВ. 
Затверджено форми заяв про внесен-
ня (зняття) сільгосптоваровиробника 
до(з) Реєстру отримувачів бюджетної 
дотації 20 3
Розмір облікової ставки НБУ не змі-
нився 23-24 4
Посилено відповідальність за пору-
шення законодавства про охорону 
природи. Нацбанк спростив закордон-
ні операції. Як отримати довідку про 
чисельність працюючих осіб з інвалід-
ністю 23-24 5
Припинено переміщення вантажів 
у зоні АТО. Оновлено форму де-
к ларації з плати за землю. Видачі 
алкогольно-тютюновій ліцензії пере-
дує перевірка даних про РРО і місця 
торгівлі. Затверджено ліцензійні умо-
ви для повітряних перевізників. Змі-
нено критерії оцінки ризику від тур- 
операторської діяльності. Прийнято 
Типову антикорупційну програму. За-
тверджено перелік стандартів, що до-
водять безпеку нехарчової продукції. 
Установлено коефіцієнт перерахуван-
ня страхових виплат постраж далим 
на виробництві 25-26 5

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ
ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ

Довідкова інформація
Розумні думки від Фрейда 1 1

ОСНОВИ ПРАВА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
ТЕОРІЯ ПРАВА
Консультації

Правова система України 2 2


