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путівник за II квартал 2017 року

WWW.BALANCE.UA

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

Найменування теми № стор.
РОЗРАХУНКИ  

З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ
2

Усунення подвійного оподаткування 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

Облік платників податків 3
Погашення податкового боргу 3

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 3
Податок на прибуток у ПК 3
Податок на додану вартість у ПК 5
Податок на доходи фізичних осіб 7
Плата за землю в ПК 8
Акцизний податок 8
Екологічний податок 8
Військовий збір 8
Транспортний податок 8
Податок на нерухоме майно,  
що відрізняється від земельної ділянки

9

Рентна плата за користування надрами  
для видобутку корисних копалин

9

Рентна плата за спеціальне  
використання води

9

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 9
Порядок нарахування і виплати пенсій 9
Порядок нарахування єСВ. Звітність 9

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ 
СТРАХУВАННЯ

9

ЗдСС з тимчасової непрацездатності 9
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 9

Загальна система оподаткування 9
Спрощена система оподаткування 10

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 10
Організація і ведення  
бухгалтерського обліку

10

Виправлення помилок  
у бухгалтерському обліку

10

Управлінський облік 10
ОСНОВНІ ЗАСОБИ 10

Облік основних засобів та їх поліпшень 10
Операції з нерухомістю 10

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 11
Облік 11

ЗАПАСИ 11
Облік запасів 11

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 11
дивіденди 11

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 11
Кадрове діловодство 11

Найменування теми № стор.
ОПЛАТА ПРАЦІ 12

Виплати працівникам і за договорами 
цивільно-правового характеру

12

Індексація і компенсація грошових доходів 13
Середня зарплата 13
Відпустки 13

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ 14
допомога працівникам за рахунок  
соцстраху (лікарняні листки тощо)

14

допомога (матеріальна, благодійна),  
подарунки

14

Путівки 14
ГРОШОВИЙ ОБІГ 14

Безготівкові розрахунки (відкриття  
і закриття рахунків, КПК, розрахунки  
в іноземній валюті, обмін валют)

14

РРО, КОРО, РК 14
ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 15

Торгівля оптова і роздрібна 15
ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 15

Промисловість 15
Видавнича діяльність 15

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 15
Операції з іноземною валютою 
(ліцензування, купівля і продаж валюти)

15

Експортні та імпортні операції.  
Курсові різниці

15

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 15
Облік 15
Звітність неприбуткових організацій 15

ПРАВОЧИНИ 16
Господарські договори 16

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 16
Претензійно-позовна робота  
на підприємстві

16

Позовна давність 16
ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА) 16

Створення, реорганізація та ліквідація 16
державні (комунальні) підприємства. 
Підприємства з державною часткою 
власності

16

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 16
Ліцензування 16
дозволи, що видаються держорганами 16

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

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 18
Індекс інфляції 18
Новини тижня 18

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ 19
Це цікаво знати 19
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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 28.03.17 р.  
№ 6312/6/99-99-15-02-02-15 

«Оподаткування платежів єдинника за 
оренду сервера у нерезидента» 33-34 12
Лист Державної фіскальної  
служби України від 28.03.17 р.  
№ 6345/6/99-99-15-02-02-15 

«Обкладення податком на прибуток 
доходів нерезидента, отриманих за 
договором про спільну діяльність» 33-34 37
Лист Державної фіскальної  
служби України від 31.03.17 р.  
№ 6610/6/99-99-15-02-02-15 

«Оподаткування доходу нерезидента, 
отриманого за проведення семінару» 33-34 39

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, 
ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ

Відповіді на запитання
Чи має право підприємство займати-
ся видом діяльності, не зазначеним  
у єдР? 40-41 57

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ДЕРЖОРГАНАМИ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 17.03.17 р.  
№ 6531/7/99-99-10-03-18 

«Порядок надання індивідуальних по-
даткових консультацій» 33-34 11

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІРКИ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Нормативні документи

Лист Державної  
служби України з питань праці  
від 13.03.17 р. № 2798/4.3/4.1-ДП-17 

«Проведення планових перевірок  
держпраці» 29-30 42
Наказ Міністерства фінансів України  
від 28.02.17 р. № 299 

«Про затверд ження форми запиту 
контролюючого органу на проведення 
зустрічної звірки» 31-32 17
Постанова КМУ від 26.04.17 р. № 295 
(витяг, з коментарем) 

«деякі питання реалізації статті 259 
Кодексу законів про працю України та 
статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 39 7

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Постанова КМУ  
від 27.12.10 р. № 1232 

«Про затвердження Порядку прове-
дення контролюючими органами зу-
стрічних звірок» 40-41 8
Постанова КМУ  
від 24.05.17 р. № 350 

«Про затвердження Порядку здійс- 
нення комплексних планових заходів  
державного нагляду (контролю)» 46-47 12
Наказ Міністерства соціальної 
політики України  
від 24.05.17 р. № 866 

«Про затвердженні форми та опису 
службового посвідчення інспектора 
праці» 50-51 16

Відповіді на запитання
Чи може орган держпраці проводити 
перевірку, якщо директор підприєм-
ства відсутній з поважної причини? 29-30 43
Підприємство не повідомило орган 
дФС про прийнятого працівника – це 
правопорушення, що триває? 29-30 44
Чи є строк давності для перевірок дер-
жпраці та для застосування штрафів? 29-30 45
Які документи підприємства можуть 
цікавити орган держпраці в ході пла-
нової перевірки? 29-30 46
У який час і де має право проводити 
перевірку орган держпраці? 29-30 47
Які органи перевіряють з питань праці? 29-30 48
За чиєю скаргою орган держпраці 
може перевірити підприємство? 29-30 49
Чи може держпраці проводити пере-
вірку у квартирі власника підприєм-
ства, якщо підприємство зареєстрова-
не за цією адресою? 29-30 50
Працівник виконував обов'язки тим-
часово відсутнього співробітника без 
доплати: який штраф загрожує робо-
тодавцеві? 29-30 52
Стажування без оплати перед при-
йняттям на роботу: чим це загрожує 
роботодавцеві? 29-30 53
Чи може у громадській організації пра-
цювати співробітник на громадських 
засадах (без оплати)? Чи загрожує це 
штрафом? 29-30 54
Як обчислюється строк для адміні-
стративного оскарження податкового 
повідомлення-рішення? 46-47 53
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Як повідомити орган дФС про подан-
ня скарги на винесене ним податкове 
повідомлення-рішення? 46-47 54

Чи діє мораторій на перевірки для 
підприємств, що знаходяться в зо- 
ні АТО? 50-51 58

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
(АДМІНІСТРАТИВНА, 

КРИМІНАЛЬНА, ФІНАНСОВА)
Нормативні документи

Лист Міністерства фінансів України  
від 14.04.17 р. № 11310-09-10/10306  
(з коментарем) 

«Застосування штрафних санкцій згід-
но зі ст. 1201 Податкового кодексу» 40-41 25

Лист Національного банку України  
від 26.05.17 р. № 25-0008/37888  
(з коментарем) 

«Про критерії для виявлення клієнтів, 
фінансові операції яких містять ознаки 
фіктивності» 48-49 11

Довідкова інформація
Відповідальність за порушення у сфері 
використання РРО 35 23

Відповіді на запитання
Чи може орган держпраці проводити 
перевірку, якщо директор підприєм-
ства відсутній з поважної причини? 29-30 43

Працівник виконував обов'язки тим-
часово відсутнього співробітника без 
доплати: який штраф загрожує робо-
тодавцеві? 29-30 52

Стажування без оплати перед при-
йняттям на роботу: чим це загрожує 
роботодавцеві? 29-30 53

Чи може у громадській організації пра-
цювати співробітник на громадських 
засадах (без оплати)? Чи загрожує це 
штрафом? 29-30 54

Чи можна відмовитися від виплати 
зарплати за першу половину місяця? 29-30 55

Чи діє мораторій на перевірки для 
підприємств, що знаходяться в зо- 
ні АТО? 50-51 58

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Нормативні документи

Лист Міністерства юстиції України  
від 25.01.17 р. № 2880/1060-0-26-17/8 

«Інформація про відкриті державні ре-
єстри» 29-30 38

ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ
Нормативні документи

Постанова КМУ від 29.12.10 р. № 1244 

«деякі питання реалізації статті 95 По-
даткового кодексу України» 40-41 9

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ПК

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 03.03.17 р.  
№ 4486/6/99-99-15-02-02-15 
«Коригування фінрезультату до опо-
даткування на суми штрафних (фінан-
сових) санкцій і пені, які перерахову-
ються фізособі-підприємцеві та орга-
нам дФС» 29-30 25
Лист Державної фіскальної  
служби України від 02.03.17 р.  
№ 4349/6/99-99-15-02-02-15  
(з коментарем) 
«Відображення амортизації малоцін-
них необоротних матеріальних активів 
у декларації з податку на прибуток» 31-32 18
Лист Державної фіскальної  
служби України від 03.03.17 р.  
№ 4488/6/99-99-15-02-02-15 
«Коригування фінансового результату 
до оподаткування на суму списаної 
дебіторської заборгованості» 31-32 20
Лист Державної фіскальної  
служби України від 09.03.17 р.  
№ 4676/6/99-99-15-02-02-15 
«Коригування фінансового результату 
до оподаткування на суму безнадійної 
заборгованості осіб, визнаних банкру-
тами» 31-32 21
Лист Державної фіскальної  
служби України від 29.12.16 р.  
№ 28480/6/99-99-15-02-02-15 
«Списання дебіторської заборгованості 
як безнадійної на підставі абзаців «ґ» 
та «є» пп. 14.1.11 Податкового кодексу» 31-32 22
Лист Державної фіскальної  
служби України від 28.03.17 р.  
№ 6312/6/99-99-15-02-02-15 
«Оподаткування платежів єдинника за 
оренду сервера у нерезидента» 33-34 12
Лист Державної фіскальної  
служби України від 31.03.17 р.  
№ 4487/М/99-99-15-02-02-14 
«Відображення в податковому обліку 
операцій з оренди обладнання у фі-
зичної особи» 33-34 15
Лист Державної фіскальної  
служби України від 03.03.17 р.  
№ 4497/6/99-99-15-02-01-15 
«Про гриф «Затверджено» форми де-
кларації з податку на прибуток під-
приємств» 33-34 29
Лист Міністерства фінансів України  
від 21.02.17 р. № 11130-02-2/4779 
«Подання фінансової звітності разом  
з податковою декларацією з податку 
на прибуток підприємств» 33-34 29
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Лист Державної фіскальної  
служби України від 25.01.17 р.  
№ 1468/6/99-99-15-02-02-15 

«Амортизація основних засобів при 
проведенні капітального ремонту» 
(витяг) 33-34 32

Лист Державної фіскальної  
служби України від 28.03.17 р.  
№ 6319/6/99-99-15-02-02-15 

«Коригування фінансового результа-
ту до оподаткування щодо догово- 
рів добровільного медичного страху- 
вання» 33-34 33

Лист Державної фіскальної  
служби України від 09.03.17 р.  
№ 4772/6/99-99-15-02-02-18 

«Кориг ування фінансового резуль-
тат у при виплаті роялті фізособі-
єдиннику» 33-34 34

Лист Державної фіскальної  
служби України від 22.12.16 р.  
№ 27705/6/99-99-15-02-02-15  
(з коментарем) 

«Оподаткування операцій з відванта-
ження товарів, передоплата за які була 
отримана до 01.04.11 р.» 33-34 35

Лист Державної фіскальної  
служби України від 28.03.17 р.  
№ 6345/6/99-99-15-02-02-15 

«Обкладення податком на прибуток 
доходів нерезидента, отриманих за 
договором про спільну діяльність» 33-34 37

Лист Державної фіскальної  
служби України від 31.03.17 р.  
№ 6610/6/99-99-15-02-02-15 

«Оподаткування доходу нерезидента, 
отриманого за проведення семінару» 33-34 39

Лист Державної фіскальної  
служби України від 31.03.17 р.  
№ 6605/6/99-99-15-02-02-15 

«Коригування фінрезультату до опо-
даткування на різниці за курсовими 
різницями, які виникають за заборго-
ваністю в інвалюті» 33-34 40

Листи Міністерства  
фінансів України від 10.04.17 р.  
№ 11210-09-10/9617;  
Державної фіскальної  
служби України від 18.04.17 р.  
№ 9772/7/99-99-15-02-02-17  
(з коментарем) 

«Коригування фінансового результату 
до оподаткування на суми штрафних 
санкцій» 40-41 16

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної  
служби України від 06.04.17 р.  
№ 7207/6/99-99-15-02-02-15 

«Віднесення заборгованості до катего-
рії «безнадійна» 40-41 18
Лист Державної фіскальної  
служби України від 03.04.17 р.  
№ 4596/К/99-99-15-02-02-14 

«Застосування ставки податку на при-
буток нуль відсотків за операціями  
з виробництва та продажу біопалива» 40-41 19
Лист Державної фіскальної  
служби України від 05.04.17 р.  
№ 7063/6/99-99-15-02-02-15 

«Обкладення податком на прибуток 
операції з унесення до статутного ка-
піталу права вимоги» 40-41 21
Лист Державної фіскальної  
служби України від 26.04.17 р.  
№ 10382/7/99-99-15-02-01-17 

«Про внесення змін до Порядку веден-
ня Реєстру неприбуткових установ та 
організацій» 40-41 21
Лист Державної фіскальної  
служби України від 03.04.17 р.  
№ 6857/6/99-99-15-02-02-15 

«Визначення окремих операцій конт-
ро льованими» 42-43 8
Лист Державної фіскальної  
служби України від 09.03.17 р.  
№ 424/2/99-99-15-02-02-10 (витяг)

«Визнання пов'язаних осіб і деяких 
операцій контрольованими» 42-43 9
Наказ Міністерства фінансів України  
від 28.04.17 р. № 467 (витяг) 

«Про внесення змін до форми подат-
кової декларації з податку на прибуток 
підприємств» 46-47 15
Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 24.05.17 р.  
№ 332/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  
(з коментарем) 

«Відображення в податковому облі-
ку витрат на утримання та обслугову-
вання об'єктів соціально-культурного 
призначення» 46-47 16
Індивідуальна податкова 
консультація ГУ Державної  
фіскальної служби України  
у Харківській області від 03.05.17 р.  
№ 36/ІПК/20-40-12-03-14 

«Обкладення податком на прибуток 
витрат на ремонт приміщення, нада-
ного згідно з договором позички» 46-47 17
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Комітету Верховної Ради 
України з питань інформатизації  
та зв'язку від 13.02.17 р.  
№ 04-21/13-74(34081) (з коментарем) 

«Обкладення податком на прибуток 
платежів за користування хмарними 
послугами» 46-47 18
Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 18.05.17 р.  
№ 244/6/99-99-15-02-02-15/ІПК;  
Індивідуальна податкова 
консультація Офісу великих 
платників Державної фіскальної 
служби України від 13.05.17 р.  
№ 172/ІПК/28-10-01-03-11;  
Індивідуальна податкова 
консультація Головного  
управління Державної  
фіскальної служби України  
у Херсонській області від 03.05.17 р.  
№ 37/ІПК/21-22-12-04-21  
(з коментарем) 

«Відображення в обліку податку на 
прибуток перерахунку податкового 
зобов'язання з податку на нерухомість 
і плати за землю згідно з п. 38.6, 38.7 
підрозд. 10 розд. ХХ ПК» 48-49 16

Консультації
Податок на прибуток: платники, став-
ки і пільги 28 23

Податок на прибуток: коли звітувати  
і сплачувати 28 26

Як витрати на штрафи зменшують по-
даток на прибуток з 1 січня 2017 року 29-30 57

Безповоротна фіндопомога в податко-
вих витратах з 1 січня 2017 року 31-32 38

Звітуємо за податком на прибуток за  
I квартал 2017 року: загальні правила 33-34 41

декларування прибутку за I квартал 
2017 року 33-34 45

Податковий облік невиробничих осно-
вних засобів у 2017 році 33-34 49

Податок на прибуток: види різниць 36 26

Податок на прибуток: пільгова став- 
ка 0 % 36 19

Як визначити суму оподатковуваного 
прибутку 36 22

Як визначити суму річного доходу для 
застосування різниць 36 24

Як виробникові з вигодою використа-
ти застарілу паперову продукцію 39 27

Податковий облік необоротних акти-
вів: для кого і навіщо 45 19

Податкова амортизація: основні пра-
вила та обмеження 45 21

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Як визначити амортизовувану вартість 
ОЗ та НА для податкового обліку 45 26
Як правильно відобразити в обліку за-
міну вікон в офісі 48-49 48

Відповіді на запитання
Чи можна врахувати витрати на опла-
ту відпустки за 2013–2014 роки в по-
датковому обліку в 2017 році? 29-30 56
Чи потрібно подавати дек ларацію  
з податку на прибуток платникові, до-
хід якого за I квартал 2017 року пере-
вищив 20 млн грн.? 33-34 44
Чи можна врахувати для цілей подат-
ку на прибуток витрати на оренду ку-
лера? 46-47 48

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПК
Нормативні документи

Постанова КМУ  
від 29.03.17 р. № 189 (з коментарем) 

«деякі питання бюджетного відшкоду-
вання податку на додану вартість» 29-30 15
Постанова КМУ  
від 29.03.17 р. № 190 (з коментарем) 

«Про встановлення підстав для при-
йняття рішення комісією державної 
фіскальної служби про реєстрацію по-
даткової накладної/розрахунку кори-
гування в єдиному реєстрі податкових 
накладних або про відмову в такій ре-
єстрації» 29-30 16
Постанова КМУ  
від 29.03.17 р. № 196 

«Питання надання розстрочення спла-
ти податку на додану вартість під час 
увезення на митну територію України 
обладнання та пристроїв» 29-30 17
Постанова КМУ  
від 12.01.11 р. № 15 

«Про затвердження переліків відходів 
і лому чорних та кольорових металів, 
операції з постачання яких, зокрема 
операції з імпорту, тимчасово, до 1 січ-
ня 2019 року, звільняються від обкла-
дення податком на додану вартість» 29-30 19
Наказ Міністерства фінансів  
України від 03.03.17 р. № 326  
(з коментарем) 

«Про затвердження Порядку інформа-
ційної взаємодії Міністерства фінан-
сів України з державною фіскальною 
службою України та державною казна-
чейською службою України у процесі 
формування Реєстру заяв про повер-
нення сум бюджетного відшкодування 
податку на додану вартість» 29-30 21
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної  
служби України від 03.03.17 р.  
№ 709/4/99-99-15-03-02-15  
(з коментарем) 

«Застосування штрафних санкцій за 
несвоєчасну реєстрацію податкових 
накладних/розрахунків коригування 
в єРПН» 29-30 26
Лист Державної фіскальної  
служби України від 22.02.17 р.  
№ 3675/6/99-99-15-03-02-15 

«Про подання заяви про відмову від 
використання режиму звільнення від 
обкладення ПдВ» 29-30 28
Лист Державної фіскальної  
служби України від 10.02.17 р.  
№ 2739/6/99-99-15-03-02-15 

«Реєстрація платником акцизного по-
датку у разі реалізації пального за 
допомогою талонів і смарт-карток; 
визначення бази обк ладення ПдВ  
і формування податкового кредиту за 
такими операціями» 29-30 29
Лист Державної фіскальної  
служби України від 09.02.17 р.  
№ 2514/6/99-99-15-03-02-15  
(з коментарем) 

«Обкладення ПдВ операцій з нерухо-
містю» 31-32 25
Лист Державної фіскальної  
служби України від 28.03.17 р.  
№ 6312/6/99-99-15-02-02-15 

«Оподаткування платежів єдинника за 
оренду сервера у нерезидента» 33-34 12
Лист Державної фіскальної  
служби України від 11.04.17 р.  
№ 7573/6/99-95-42-03-15 

«Обкладення ПдВ компенсації витрат 
зі сплати земельного податку і податку 
на нерухоме майно, що відрізняється 
від земельної ділянки, при оренді» 33-34 19
Лист Головного управління  
Державної фіскальної служби 
України в м. Києві від 24.04.17 р.  
№ 10174/7/99-99-15-03-01-17  
(з коментарем) 

«Заповнення декларації з ПдВ і до-
датків до неї» 39 20
Лист Міністерства фінансів України  
від 14.04.17 р. № 11310-09-10/10306  
(з коментарем) 

«Застосування штрафних санкцій згід-
но зі ст. 1201 Податкового кодексу» 40-41 25

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Міністерства фінансів України  
від 01.12.16 р. № 31-11170-16-29/34246 
(з коментарем) 

«Право на податковий кредит на вар-
тість оплаченого страховою компанією 
ремонту автомобіля» 40-41 26

Листи Державної фіскальної  
служби України від 21.03.17 р.  
№ 882/4/99-99-12-03-02-13;  
від 21.04.17 р. № 35130-12-10/11072  
(з коментарем) 

«Про можливість зарахування сум бю-
джетного відшкодування ПдВ у раху-
нок сплати інших податків» 42-43 10

Лист Державної фіскальної  
служби України від 01.03.17 р.  
№ 4160/6/99-99-15-03-02-15

 «ПдВ при отриманні помилково пере-
рахованих контрагентом коштів; ре-
єстрація в єРПН розрахунків коригу-
вання в окремих випадках» 42-43 12

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 05.05.17 р.  
№ 87/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  
(з коментарем) 

«Визначення бази обк ладення ПдВ 
при експорті товару» 46-47 20

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 22.05.17 р.  
№ 284/6/99-99-07-04-02-15/ІПК  
(з коментарем) 

«Про систему моніторингу відповід-
ності податкових накладних/розра-
хунків коригування критеріям оцінки 
ступеня ризику» 46-47 21

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 18.05.17 р.  
№ 271/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  
(з коментарем) 

«Про відповідність коду товарів і по-
слуг КВЕд, унесеним до єдР» 46-47 23

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 26.05.17 р.  
№ 386/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
(з коментарем) 

«Визначення коду послуги із спільно-
го використання електромереж при 
складанні податкової накладної» 46-47 24



7

путівник за II квартал 2017 року

WWW.BALANCE.UA

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 22.05.17 р.  
№ 293/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  
(з коментарем) 

«Порядок обкладення ПдВ при ре-
організації юрособи – платника ПдВ 
шляхом розділення» 48-49 22

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 26.05.17 р.  
№ 383/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  
(з коментарем) 

«Порядок документального оформ-
лення ліквідації основних засобів» 48-49 24

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 26.05.17 р.  
№ 380/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Коригування ПдВ у разі зміни ціни 
після закінчення 1 095 днів» 48-49 26

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 25.05.17 р.  
№ 365/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  
(з коментарем) 

«Обкладення ПдВ безоплатної пере-
дачі товарів працівникам підприєм-
ства» 48-49 27

Наказ Міністерства фінансів  
України від 13.06.17 р. № 567  
(з коментарем) 

«Про затвердження Критеріїв оцінки 
ступеня ризику, достатніх для припи-
нення реєстрації податкової наклад-
ної/розрахунку коригування в єди-
ному реєстрі податкових накладних,  
і Вичерпного переліку документів, до-
статніх для прийняття рішення про ре-
єстрацію податкової накладної/розра-
хунку коригування в єдиному реєстрі 
податкових накладних» 50-51 9

Довідкова інформація

Нова форма декларації з ПдВ: прикла-
ди заповнення 27 19

Бюджетне відшкодування 27 22

Уточнюючий розрахунок за новою 
формою 27 25

Реорганізація підприємств: звітність  
з ПдВ 35 10

Консультації

Як виробникові з вигодою використо-
вувати застарілу паперову продукцію 39 27

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Мотиваційні виплати: особливості ПдВ-
обліку 40-41 52

Ремонт із заміною деталей: як офор-
мити податкову накладну 46-47 49

Путівки від роботодавця: облік ПдВ 46-47 60

Перевізник зіпсував або втратив по 
дорозі товар: дії постачальника і по-
купця 48-49 51

Відповіді на запитання
Охоронні послуги: який код зазначати 
в податковій накладній? 29-30 61

додано умовний код для програм-
ної продукції: що робити платнико- 
ві ПдВ? 29-30 61

Як нараховуються податкові зобов'я-
зання при безплатних передачах? 31-32 43

Постачання товарів за двома догово-
рами: чи можна оформити зведену 
податкову накладну? 39 44

Як відобразити у звітності з ПдВ по-
слуги нерезидента, отримані на тери-
торії України? 48-49 47

Які додатки потрібно подавати при за-
повненні рядка 4 декларації з ПдВ? 50-51 53

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 16.02.17 р.  
№ 3874/7/99-99-13-01-01-17  
(витяг) 

«Про заповнення і подання податково-
го розрахунку за формою № 1дФ» 31-32 26

Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.03.17 р.  
№ 7383/7/99-99-13-01-03-17 

«Про порядок застосування податко-
вої знижки» 33-34 16

Лист Головного управління  
Державної фіскальної служби 
України в м. Києві від 31.03.17 р.  
№ 7121/10/26-15-13-01-12 

«Виплата доходу підприємцеві з оку-
пованої території» 33-34 17

Лист Державної фіскальної  
служби України від 05.04.17 р.  
№ 7080/6/99-99-13-02-03-15 

«Оподаткування вартості екскурсій, 
оплачених профспілкою» 33-34 20

Лист Державної фіскальної  
служби України від 20.04.17 р.  
№ 8403/6/99-99-13-02-03-15 

«Оподаткування витрат на відряджен-
ня нерезидента» 40-41 29
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 13.05.17 р.  
№ 176/6/99-99-13-01-01-15/ІПК
«Сплата ПдФО із зарплати найманих 
працівників і з доходів, виплачених фі-
зичній особі за оренду приміщення» 42-43 14
Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 18.05.17 р.  
№ 250/5/99-99-13-02-03-16/ІПК 
«Обкладення ПдФО грошової компен-
сації, яка виплачується членам сімей 
загиблих в АТО військовослужбовців 
для відшкодування вартості самостій-
но придбаного ними житла» 48-49 32

Консультації
декларація про доходи громадян за 
2016 рік 31-32 44
декларація про доходи громадян: по-
рядок заповнення 31-32 47
Форма № 1дФ у відповідях на запи-
тання 33-34 54
Путівки до дитячих таборів: податки 
та облік 46-47 57

Відповіді на запитання
Чи повинні подавати е-декларацію ке-
рівники комунальних підприємств? 31-32 54

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В ПК
Відповіді на запитання

Чи є пільги з орендної плати за землю 
для неприбуткових організацій? 46-47 51

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 10.02.17 р.  
№ 2739/6/99-99-15-03-02-15 

«Реєстрація платником акцизного по-
датку у разі реалізації пального за 
допомогою талонів і смарт-карток; 
визначення бази обк ладення ПдВ  
і формування податкового кредиту за 
такими операціями» 29-30 29
Лист Державної фіскальної  
служби України від 14.03.17 р.  
№ 5091/6/99-99-12-03-03-15 

«дарування і безплатне розповсю-
дження товарів не обкладаються ак-
цизним податком» 29-30 32
Лист Державної фіскальної  
служби України від 14.03.17 р.  
№ 5095/6/99-99-15-03-03-15 

«Представництво нерезидента не мо-
же бути платником акцизу з реалізації 
пального» 31-32 28

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної  
служби України від 04.04.17 р.  
№ 6930/6/99-99-12-03-03-15 

«Обкладення акцизним податком при 
митному оформленні пального у спо-
живчій тарі ємкістю до 2 л» 31-32 30

Лист Державної фіскальної  
служби України від 13.03.17 р.  
№ 6150/7/99-99-12-03-03-17 

«Про зміни у ввезенні до України ре-
човин, які використовуються як ком-
поненти моторних палив» 33-34 21

Лист Державної фіскальної  
служби України від 26.04.17 р.  
№ 9010/6/99-99-15-03-03-15 

«При користуванні пільгою з акциз-
ного податку подається звіт про суми 
податкових пільг» 42-43 16

Лист Державної фіскальної  
служби України від 26.04.17 р.  
№ 9011/6/99-99-15-03-03-15 

«Підприємство, яке реалізує підакцизні 
товари в магазинах безмитної торгівлі, 
не платить акцизний податок» 42-43 17

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 24.05.17 р.  
№ 339/6/99-99-15-03-03-15/ІПК 

«Заправка паливом орендованих ав-
томобілів не є реалізацією палива» 48-49 33

Консультації
Коли та як анулювати реєстрацію плат-
ника акцизу з реалізації пального 29-30 62

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 04.05.17 р.  
№ 11086/7/99-99-12-03-04-17 

«За ІІ квартал 2017 року декларація  
з екоподатку подається за новою фор-
мою» 42-43 18

Консультації
Треба отримати дозвіл на викиди? 
Зробіть це з першого разу! 33-34 57

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
Консультації

Путівки до дитячих таборів: податки 
та облік 46-47 57

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК
Відповіді на запитання

Купили новий автомобіль вартістю по-
над 1 200 000 грн.: чи завжди треба 
сплачувати транспортний податок? 46-47 52
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 
щО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 

ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Нормативні документи

Лист Міністерства  
юстиції України від 25.01.17 р.  
№ 2880/1060-0-26-17/8 

«Інформація про відкриті державні ре-
єстри» 29-30 38

Лист Державної фіскальної  
служби України від 13.05.17 р.  
№ 11897/7/99-99-12-02-03-17 

«Про податок на нерухоме майно, що 
відрязняється від земельної ділянки» 46-47 26

Консультації
Плануєте купити будівлю? Розрахуйте 
правильно податок на нерухомість! 31-32 55

Чи платити податок на нерухомість за 
об'єкти держвласності? 42-43 56

РЕНТНА ПЛАТА 
ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 

ДЛЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Нормативні документи

Лист Державної комісії України  
із запасів корисних копалини при 
Державній службі геології та надр 
України від 23.02.17 р. № 151/02 

«Про коефіцієнт рентабельності гірни-
чого підприємства» 31-32 32

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 10.05.17 р.  
№ 11510/7/99-99-12-02-03-17 

«Про застосування коефіцієнта рента-
бельності гірничими підприємствами» 42-43 19

Закон України  
від 07.02.17 р. № 1830-VIII 

«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України, які регулюють 
відносини, пов'язані з отриманням до-
кументів дозвільного характеру щодо 
спеціального водокористування» 46-47 9

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ 

І ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ
Нормативні документи

Лист Пенсійного фонду України  
від 17.03.17 р. № 8134/04-11  
(з коментарем) 

«У разі доплати до мінімального стра-
хового внеску неповний місяць за-
рахують до страхового стажу як по-
вний» 29-30 33

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЄСВ. ЗВІТНІСТЬ
Нормативні документи

Лист Пенсійного фонду України  
від 17.03.17 р. № 8134/04-11  
(з коментарем) 

«У разі доплати до мінімального стра-
хового внеску неповний місяць за-
рахують до страхового стажу як по-
вний» 29-30 33
Лист Державної фіскальної  
служби України від 06.04.17 р.  
№ 7121/6/99-99-13-02-03-15 

«Нарахування єСВ на суму заробітної 
плати працівника-інваліда, який пра-
цює неповний робочий день» 33-34 23

Довідкова інформація
Звіт з єСВ: найбільш часті помилки  
і способи їх виправлення 44 19

Консультації
Путівки до дитячих таборів: податки 
та облік 46-47 57

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ  
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

ЗДСС З ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Нормативні документи

Лист виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності  
від 21.12.16 р. № 5.2-32-2287 

«Надання допомоги по вагітності та 
пологах фізособі-підприємцеві» 40-41 30

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи
Лист виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності  
від 21.12.16 р. № 5.2-32-2287 

«Надання допомоги по вагітності та 
пологах фізособі-підприємцеві» 40-41 30

Відповіді на запитання
Підприємець на загальній системі 
отримав фіндопомогу: як заповнити 
Книгу? 29-30 64
Як підприємцеві на загальній системі ві-
добразити у Книзі інвалютну виручку? 31-32 63
Підприємець на загальній системі 
отримав дохід за договором комісії: 
як заповнити Книгу? 33-34 63
Чи повинен підприємець на загальній 
системі вести Книгу, якщо він ще не 
розпочав свою діяльність? 39 48
Підприємець на загальній системі кла-
де на поточний рахунок власні гроші: 
чи буде дохід? 40-41 63
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Чи треба підприємцеві оформляти ви-
користання майна, що належить ро-
дичам? 42-43 62
Чи може громадянин, який має суди-
мість, зареєструватися підприємцем? 46-47 63

СПРОщЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Нормативні документи

Лист виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності  
від 21.12.16 р. № 5.2-32-2287 

«Надання допомоги по вагітності та 
пологах фізособі-підприємцеві» 40-41 30

Відповіді на запитання
Чи треба підприємцеві оформляти ви-
користання майна, що належить ро-
дичам? 42-43 62
Чи може громадянин, що має суди-
мість, реєструватися підприємцем? 46-47 63
Чи можна вести підприємницьку ді-
яльність за наявності судимості? 48-49 63

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 21.11.16 р.  
№ 20011/5/99-99-10-01-16  
(з коментарем) 

«достовірність первинних докумен-
тів; приймання справ головним бух-
галтером» 29-30 35
Лист Головного управління  
Державної фіскальної служби 
України в м. Києві від 31.03.17 р.  
№ 6964/10/26-15-14-05-04-22 

«Відображення у бухобліку господар-
ських операцій» 33-34 23
Наказ Міністерства юстиції України  
від 11.11.14 р. № 1886/5 

«Про затвердження Порядку роботи 
з електронними документами в діло-
водстві та їх підготовки до передачі на 
архівне зберігання» 37-38 18
Закон України від 22.05.03 р.  
№ 851-IV, зі змінами і доповненнями, 
унесеними у тому числі Законом 
України від 03.09.15 р. № 675-VIII 

«Про електронні документи та елек-
тронний документообіг» 37-38 4
Закон України від 22.05.03 р.  
№ 852-IV, зі змінами і доповненнями, 
унесеними у тому числі Законом 
України від 06.10.16 р. № 1666-VIII 

«Про електронний цифровий підпис» 37-38 8

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Затверджений постановою КМУ  
від 28.10.04 р. № 1452, зі змінами  
і доповненнями, унесеними  
у тому числі постановою КМУ  
від 14.02.17 р. № 75 

«Порядок застосування електронного 
цифрового підпису органами держав-
ної влади, органами місцевого само-
врядування, підприємствами, уста-
новами та організаціями державної 
форми власності» 37-38 15

Консультації
Первинні документи: правила скла-
дання 28 11

Графік документообігу 28 19

Як витрати на штрафи зменшують по-
даток на прибуток з 1 січня 2017 року 29-30 57

Бухгалтерська довідка: складаємо 
правильно 36 12

Як виробникові з вигодою використа-
ти застарілу паперову продукцію 39 27

Будівництво інвестиційної нерухомос-
ті: оцінка та облік згідно з МСФЗ 40-41 55

Первинні документи втрачені: як діяти 45 11

Електронний документообіг: найваж-
ливіше, що потрібно знати 45 15

Основні засоби з нульовою залишко-
вою вартістю: погляд з позиції МСФЗ 50-51 54

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 
У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Консультації
Бухгалтерська довідка: ск ладаємо 
правильно 36 12

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
Консультації

Як зберегти 30 % податкових витрат 
з імпорту з низькоподаткових юрис-
дикцій 31-32 34

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ПОЛІПШЕНЬ 

Консультації
Податковий облік необоротних акти-
вів: для кого і навіщо 45 19

Як визначити амортизовувану вартість 
ОЗ та НА для податкового обліку 45 26

Основні засоби з нульовою залишко-
вою вартістю: погляд з позиції МСФЗ 50-51 54

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ
Консультації

Будівництво інвестиційної нерухомос-
ті: оцінка та облік згідно з МСФЗ 40-41 55
Податкова амортизація: основні пра-
вила й обмеження 45 21
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
ОБЛІК

Консультації
Податковий облік необоротних акти-
вів: для кого і навіщо 45 19
Податкова амортизація: основні пра-
вила та обмеження 45 21
Як визначити амортизовувану вартість 
ОЗ та НА для податкового обліку 45 26

ЗАПАСИ
ОБЛІК ЗАПАСІВ

Нормативні документи
Лист Міністерства інфраструктури 
України від 21.02.17 р. № 1441/18/10-17 
(з коментарем) 

«Які підприємства застосовують за-
тверджені норми витрат палива» 46-47 41

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
ДИВІДЕНДИ

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 12.04.17 р.  
№ 7736/6/99-99-15-02-02-15 

«дивіденди розраховуються на підста-
ві даних бухобліку» 42-43 21
Лист Державної фіскальної  
служби України від 03.10.16 р.  
№ 21414/6/99-99-15-02-02-15 

«Розрахунок авансового внеску у ви-
падку, якщо дивіденди виплачуються 
за неповний календарний рік» 42-43 21
Лист Державної фіскальної  
служби України від 28.04.17 р.  
№ 9299/6/99-99-13-02-03-15 

«дивіденди для фізичних осіб від 
єдинників оподатковуються за став-
кою 9 %» 42-43 22
Лист Державної фіскальної  
служби України від 03.03.17 р.  
№ 4487/6/99-99-15-02-02-15 

«Відображення частини чистого при-
бутку (доходу) в декларації з податку 
на прибуток» 42-43 23

Консультації
Оголошуємо дивіденди: загальні пра-
вила в запитаннях і відповідях 42-43 25
Авансовий внесок з податку на при-
буток при виплаті дивідендів 42-43 28
Бухгалтерський облік дивідендів 42-43 32
Облік дивідендів у платників податку 
на прибуток 42-43 35
дивіденди нерезидентам 42-43 37
Виплата дивідендів юрособам на- 
турою 42-43 41
Виплата дивідендів фізичним особам 42-43 42

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Як виплачують дивіденди підприєм-
ства з держчасткою 42-43 46
Сплата до бюджету частини чистого 
прибутку державними і комунальними 
підприємствами 42-43 49
дивіденди в єдинника 42-43 53

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Нормативні документи

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» 40-41 35
Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 19.01.17 р. № 132/0/101-17/284 
«Виплата грошової компенсації за не-
використані дні відпустки» 40-41 36

Консультації
Працівник підприємства призваний на 
військову службу: відповідаємо на за-
питання 40-41 59

Відповіді на запитання
Чи може орган держпраці проводити 
перевірку, якщо директор підприєм-
ства відсутній з поважної причини? 29-30 43
Підприємство не повідомило орган 
дФС про прийнятого працівника – це 
правопорушення, що триває? 29-30 44
Чи є строки давності для перевірок 
держпраці та для застосування штра-
фів? 29-30 45
Які документи підприємства можуть 
цікавити орган держпраці в ході пла-
нової перевірки? 29-30 46
У який час і де має право проводити 
перевірку орган держпраці? 29-30 47
Які органи перевіряють з питань праці? 29-30 48
За чиєю скаргою орган держпраці 
може перевірити підприємство? 29-30 49
Чи може держпраці проводити пере-
вірку у квартирі власника підприєм-
ства, якщо підприємство зареєстрова-
не за цією адресою? 29-30 50
Працівник виконував обов'язки тим-
часово відсутнього співробітника без 
доплати: який штраф загрожує робо-
тодавцеві? 29-30 52
Стажування без оплати перед при-
йняттям на роботу: чим це загрожує 
роботодавцеві? 29-30 53
Чи може у громадській організації пра-
цювати співробітник на громадських 
засадах (без оплати)? Чи загрожує це 
штрафом? 29-30 54
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Під час звільнення працівника суми 
остаточного розрахунку не вистачило 
на утримання відпусткових: що ро-
бити? 39 45
Якими нормами законодавства регла-
ментується надання працівникам що-
річних відпусток? 40-41 38
Як документально оформити надання 
працівникові відпустки? 40-41 43
Чи може роботодавець відк ликати 
працівника з відпустки? 40-41 44
Хто має більше прав на отримання від-
пустки в слушний час: одинока мати 
чи мати дитини-інваліда? 40-41 45
Чи можна надати відпустку сумісни-
кові? 40-41 47
Чи виключаються лікарняні при роз-
рахунку відпусткових? 40-41 47
Як розрахувати відпус ткові, якщо 
в розрахунковому періоді співробіт- 
ниця перебувала у відпустці по догля-
ду за дитиною? 40-41 51
Чи включається час відпустки по до-
гляду за дитиною до 3 років до стажу, 
який дає право на щорічну відпустку? 40-41 38
Яка мінімальна триваліс ть щоріч-
ної відпус тки, як у роботодавець 
зобов'язаний надати працівникові? 40-41 39
Яка тривалість відпустки працівника – 
інваліда 3-ї групи? 40-41 39
Чи включається до стажу, який дає 
право на щорічну відпустку, час від-
пустки за свій рахунок? 40-41 40
Чи можна надавати щорічну відпустку 
частинами? 40-41 40
Чи можна надати щорічну основну від-
пустку разом з додатковою відпусткою 
за ненормований робочий день? 40-41 41
Чи можна надати працівниці – одино-
кій матері соціальну відпустку разом із 
щорічною основною? 40-41 41
Чи може продовжуватися відпустка, 
якщо працівник захворів, перебуваю-
чи у відпустці? 40-41 42
Чи загрожує роботодавцеві відпові-
дальність за порушення законодав-
ства про відпустки? 40-41 46
Як визначити розрахунковий період, 
якщо перед відпусткою відпрацьовано 
менше 12 календарних місяців? 40-41 48
Як розрахувати середню зарплату при 
роботі за індивідуальним графіком? 40-41 48
Як розрахувати середню зарплату за 
періоди, коли на підприємстві діяв 
графік неповного робочого часу? 40-41 49

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Чи включається до середньої зарпла-
ти для оплати відпустки доплата до 
МЗП? 40-41 50
Як визначити кількість днів відпустки 
при роботі за індивідуальним графі-
ком? 40-41 50
Чи можна прийняти на роботу особу, 
місце реєстрації якої – зона АТО або 
АР Крим? 42-43 59
Чи зобов'язане підприємство повідо-
мити райвійськкомат про прийняття 
на роботу військовозобов'язаних? 42-43 60
Як скасувати подані до дФС відомості 
про прийнятого працівника? 46-47 54
Чи поширюються на ОСББ вимоги тру-
дового законодавства? 50-51 43
Чи зобов'язане ОСББ виплачувати пра-
цівникові при звільненні компенсацію 
за невикористані відпустки? 50-51 44
Чи має право працівник ОСББ на що-
річну основну і додаткову відпустку? 50-51 44
Чи обов'язково оформляти трудові 
відносини з головою ОСББ? 50-51 45
Чи треба оформляти відносини з чле-
нами ОСББ, які виконують для ОСББ 
будь-які роботи на постійній основі? 50-51 46

ОПЛАТА ПРАЦІ
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ І ЗА ДОГОВОРАМИ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ
Нормативні документи

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 02.02.17 р. № 248/0/101-17/282 

«Про нарахування заробітної плати» 29-30 40
Лист Міністерства  
соціальної політики України 

«Всеукраїнський бухгалтерський клуб» 
від 20.03.17 р. № 766/0/101-17/28 
«Про мінімальну заробітну плату пра-
цівників, для яких установлені годинні 
тарифи» 33-34 27
Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 21.02.17 р. № 242/0/102-17/282 

«Розмір мінімальної зарплати й оплата 
праці при підсумовуваному обліку ро-
бочого часу» 40-41 33

Консультації
Підсумовуваний облік робочого часу: 
вибір облікового періоду та особли-
вості оплати праці 31-32 57
Зарплата за час відрядження і міні-
мальна зарплата: точки перетину 39 46
Вирішуємо питання включення виплат 
до мінімальної зарплати 40-41 61
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Співробітник прийнятий за переведен-
ням: яким буде оподаткування його 
відпусткових? 48-49 59

Відповіді на запитання
Чи можна відмовитися від виплати 
зарплати за першу половину місяця? 29-30 55
Як відобразити в обліку і звітності «пе-
рехідні» відпусткові? 48-49 56

ІНДЕКСАЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ 
ГРОШОВИХ ДОХОДІВ

Нормативні документи
Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 17.02.17 р. № 394/0/101-17/282 
«Компенсація за затримку виплати за-
робітної плати не враховується в міні-
мальній заробітній платі» 33-34 25

Довідкова інформація
Індексація грошових доходів громадян 
за березень 2017 року 27 28
Індексація грошових доходів громадян 
за травень 2017 року 44 13
Індексація грошових доходів громадян 
за квітень 2017 року 35 28

Консультації
Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в квітні 2017 року 33-34 61
Вирішуємо питання включення виплат 
до мінімальної зарплати 40-41 61
Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в травні 2017 року 42-43 61
Індексація: як провести правильно або 
як ї ї можна уникнути без порушень 50-51 59
Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в червні 2017 року 50-51 62

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА
Нормативні документи

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 31.03.17 р. № 1008/0/101-17/285 
«Збереження середнього заробітку 
працівника під час взяття на військо-
вий облік» 40-41 33
Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 24.05.17 р.  
№ 322/5/99-99-13-02-03-16ІПК 
«Оподаткування сум середнього заро-
бітку за час вимушеного прогулу» 48-49 31

Консультації
Зарплата за час відрядження і міні-
мальна зарплата: точки перетину 39 46

ВІДПУСТКИ
Нормативні документи

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» 40-41 35

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 19.01.17 р. № 132/0/101-17/284 

«Виплата грошової компенсації за не-
використані дні відпустки» 40-41 36

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 06.02.17 р. № 272/0/101-17/282 

«Перерахунок середньої заробітної 
плати за дні відпустки» 40-41 36

Відповіді на запитання
Якими нормами законодавства регла-
ментується надання працівникам що-
річних відпусток? 40-41 38

Як документально оформити надання 
працівникові відпустки? 40-41 43

Чи може роботодавець відк ликати 
працівника з відпустки? 40-41 44

Хто має більше прав на отримання  
відпустки в слушний час: одинока  
мати чи мати дитини-інваліда? 40-41 45

Чи можна надати відпустку суміснику? 40-41 47

Чи виключаються лікарняні при роз-
рахунку відпусткових? 40-41 47

Як розрахувати відпус ткові, якщо  
в розрахунковому періоді співробітни-
ця перебувала у відпустці по догляду 
за дитиною? 40-41 51

Чи включається час відпустки по до-
гляду за дитиною до 3 років до стажу, 
який дає право на щорічну відпустку? 40-41 38

Яка мінімальна тривалість щорічної 
відпустки, яку роботодавець зобов'я-
заний надати працівникові? 40-41 39

Яка тривалість відпустки працівника – 
інваліда 3-ї групи? 40-41 39

Чи включається до стажу, який дає 
право на щорічну відпустку, час від-
пустки за свій рахунок? 40-41 40

Чи можна надавати щорічну відпустку 
частинами? 40-41 40

Чи можна надати щорічну основну від-
пустку разом з додатковою відпусткою 
за ненормований робочий день? 40-41 41

Чи можна надати працівниці – одино-
кій матері соціальну відпустку разом із 
щорічною основною? 40-41 41

Чи може продовжуватися відпустка, 
якщо працівник захворів, перебуваю-
чи у відпустці? 40-41 42

Чи загрожує роботодавцеві відпові-
дальність за порушення законодав-
ства про відпустки? 40-41 46
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або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Як визначити розрахунковий період, 
якщо перед відпусткою відпрацьовано 
менше 12 календарних місяців? 40-41 48

Як розрахувати середню зарплату при 
роботі за індивідуальним графіком? 40-41 48

Як розрахувати середню зарплату за 
періоди, коли на підприємстві діяв 
графік неповного робочого часу? 40-41 49

Чи включається до середньої зарпла-
ти для оплати відпустки доплата до 
МЗП? 40-41 50

Як визначити кількість днів відпуст-
ки при роботі за індивідуальним гра- 
фіком? 40-41 50

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ
ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ 

ЗА РАХУНОК СОЦСТРАХУ 
(ЛІКАРНЯНІ ЛИСТКИ ТОщО)

Нормативні документи
Лист Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності  
від 04.01.17 р. № 5.2-28-4 

«Визначення суми допомоги у разі по-
дання працівником довідки за формою 
ОК-5 або ОК-7 після лікарняного» 31-32 31

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 16.02.17 р. № 3105/0/2-17/27 

«Застосування мінімальної зарплати 
у разі призначення матеріального за-
безпечення і страхових виплат» 33-34 22

Додаток до листа  
виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності  
від 27.04.17 р. № 2.4-38-740 

«Обчислення середньої зарплати для 
розрахунку допомоги по вагітності та 
пологах застрахованій особі, яка має 
страховий стаж менше 6 місяців про-
тягом 12 місяців до настання страхово-
го випадку» 40-41 31

ДОПОМОГА 
(МАТЕРІАЛЬНА, БЛАГОДІЙНА), ПОДАРУНКИ

Відповіді на запитання
Чи зараховується до страхового стажу 
для нарахування лікарняних час на-
вчання у виші? 46-47 56

ПУТІВКИ
Консультації

Путівки до дитячих таборів: податки 
та облік 46-47 57
Путівки від роботодавця: облік ПдВ 46-47 60

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

ГРОШОВИЙ ОБІГ
БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ 

(ВІДКРИТТЯ І ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ, 
КПК, РОЗРАХУНКИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, 

ОБМІН ВАЛЮТ)
Нормативні документи

Індивідуальна  
податкова консультація ГУ  
Державної фіскальної служби 
України в Івано-Франківській  
області від 22.05.17 р.  
№ 291/ІПК/8/09-19-13-03 

«Чи вважається використання серві-
су банківської установи при продажу 
технічно складних побутових товарів 
безготівковою реалізацією» 50-51 18

РРО, КОРО, РК
Нормативні документи

Постанова КМУ  
від 16.03.17 р. № 231

«Про затвердження переліку груп тех-
нічно складних побутових товарів, які 
підлягають гарантійному ремонту (об-
слуговуванню) або гарантійній заміні, 
у цілях застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій» 31-32 9

Індивідуальні  
податкові консультації  
Державної фіскальної служби 
України від 18.05.17 р.  
№ 242/Ч/99-99-14-05-01-14/ІПК;  
від 16.05.17 р.  
№ 206/Ч/99-99-14-05-01-14/ІПК 

«Застосування РРО при реалізації тех-
нічно складних побутових товарів» 46-47 44

Індивідуальна  
податкова консультація ГУ  
Державної фіскальної  
служби України в Харківській  
області від 22.05.17 р.  
№ 287/ІПК/20-40-14-10-17 

«Про застосування РРО» 46-47 46

Лист Державної фіскальної  
служби України від 29.05.17 р.  
№ 396/Ч/99-99-14-05-01-14/ІПК 

«Визначення меж календарного року 
при перевищенні доходу 1 млн грн.» 48-49 36

Індивідуальна  
податкова консультація  
Головного управління Державної  
фіскальної служби України  
в Харківській області від 30.05.17 р.  
№ 412/ІПК/20-40-14-10-17 

«Застосування РРО при продажу това-
рів через Інтернет» 48-49 38



15

путівник за II квартал 2017 року

WWW.BALANCE.UA

Найменування публікації  
або короткий зміст
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Індивідуальна  
податкова консультація ГУ  
Державної фіскальної служби 
України в івано-Франківській  
області від 22.05.17 р.  
№ 291/ІПК/8/09-19-13-03 
«Чи вважається використання серві-
су банківської установи при продажу 
технічно складних побутових товарів 
безготівковою реалізацією» 50-51 18

Довідкова інформація
Підприємець-єдинник торгує побуто-
вою технікою: нововведення застосу-
вання РРО 35 21
Електронна комерція та РРО 35 22
Відповідальність за порушення у сфері 
використання РРО 35 23

Консультації
Як запрограмувати РРО для програми 
«Бонус Плюс» 48-49 45

ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТОРГІВЛЯ ОПТОВА І РОЗДРІБНА

Консультації
«Бонус Плюс» у торговця: застосуван-
ня та облік 48-49 41
Як запрограмувати РРО для програми 
«Бонус Плюс» 48-49 45

ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Консультації
Як виробникові з вигодою використа-
ти застарілу паперову продукцію 39 27

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Консультації

Як виробникові з вигодою використа-
ти застарілу паперову продукцію 39 27

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОПЕРАЦІЇ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ 

(ЛІЦЕНЗУВАННЯ, КУПІВЛЯ І ПРОДАЖ ВАЛЮТИ)
Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація ГУ Державної фіскальної 
служби України в Львівській області  
від 05.05.17 р. № 67/ІПК/13-01-13-01-17 
(з коментарем) 
«Оподаткування операцій з інвалютою 
у фізособи-єдинника» 48-49 34

ЕКСПОРТНІ ТА ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ. 
КУРСОВІ РІЗНИЦІ

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 31.03.17 р.  
№ 6605/6/99-99-15-02-02-15 
«Коригування фінрезультату до опо-
даткування на різниці за курсовими 
різницями, які виникають за заборго-
ваністю в інвалюті» 33-34 40

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІК

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 26.04.17 р.  
№ 10382/7/99-99-15-02-01-17 

«Про внесення змін до Порядку ве-
дення Реєстру неприбуткових установ 
і організацій» 40-41 21
Роз'яснення відділу організації 
роботи ГУ Державної фіскальної 
служби України в Тернопільській 
області від 24.03.17 р. б/н 

«Правила для формування доходів 
і витрат для неприбуткових установ 
(організацій)» 50-51 23
Лист Державної фіскальної  
служби України від 05.04.17 р.  
№ 7101/6/99-99-15-02-02-15 

«Правомірність надання матеріальної 
допомоги неприбутковими організа-
ціями своїм членам» 50-51 23
Лист Державної фіскальної  
служби України від 08.02.17 р.  
№ 1864/Л/99-99-15-02-02-14 

«Виплата дивідендів у неприбуткової 
організації вважається розподілом до-
ходів (прибутків)» 50-51 25
Лист Державної фіскальної  
служби України від 13.06.17 р.  
№ 15151/7/99-99-12-02-04-17 

«Про надання методологічної допомо-
ги щодо внесення ОСББ до Реєстру не-
прибуткових установ та організацій» 50-51 26
Лист Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва і житлово-
комунального господарства України  
від 14.04.17 р. № 7/9-4067 

«Відшкодування витрат за надані піль-
ги і субсидії на оплату житлово-ко-
мунальних послуг мешканцям ОСББ» 50-51 27
Лист Державної фіскальної  
служби України від 03.04.17 р.  
№ 6856/6/99-99-15-02-02-15 

«Відображення в податковому об-
ліку операцій з надання послуг асо-
ціацією» 50-51 32

Консультації
Асоціація ОСББ: особливості обліку 50-51 38

ЗВІТНІСТЬ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 15.02.17 р.  
№ 3119/6/99-99-15-02-02-15 

«Подання звіту про використання до-
ходів (прибутків) профспілковими ор-
ганізаціями» 31-32 24
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Наказ Міністерства фінансів  
України від 28.04.17 р. № 469  
(витяг, з коментарем) 

«Про затвердження змін до форми 
Звіту про використання доходів (при-
бутків) неприбуткової організації» 50-51 20
Лист Державної фіскальної  
служби України від 16.03.17 р.  
№ 5264/6/99-99-15-02-02-15 

«Право неприбуткової організації не 
подавати податкову звітність у разі 
відсутності об'єкта оподаткування або 
показників, що підлягають деклару-
ванню» 50-51 21

ПРАВОЧИНИ
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

Довідкова інформація
Порядок укладення госпдоговору 36 3

Консультації
Про що слід пам'ятати при укладенні 
договору 28 3
Форма та істотні умови договору 28 7
Як змінити умови або строк дії госп-
договору 36 6
Визначаємо строки позовної давності 
за госпдоговором 36 9
договір поручництва 45 3
договір про відступлення права ви-
моги 45 7
договір про переведення боргу 45 9

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 

НА ПІДПРИЄМСТВІ
Консультації

Перевізник зіпсував або втратив по 
дорозі товар: дії постачальника і по-
купця 48-49 51

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Консультації

Визначаємо строки позовної давності 
за госпдоговором 36 9

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА)
СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ 

Консультації
Асоціації ОСББ: правові аспекти 50-51 34

Відповіді на запитання
Як прийняти нового учасника до асо-
ціації ОСББ? 50-51 37
Як вийти зі складу учасників асоціації 
ОСББ? 50-51 37
Як підтвердити повноваження пред-
ставника ОСББ в асоціації? 50-51 38
Чи можна в одному будинку створити 
більше одного ОСББ? 50-51 47

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Чи можна оспорити створення ОСББ  
у судовому порядку? 50-51 48

ДЕРЖАВНІ (КОМУНАЛЬНІ) 
ПІДПРИЄМСТВА. ПІДПРИЄМСТВА 

З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ
Нормативні документи

Постанова КМУ  
від 09.11.16 р. № 1067 

«Про затвердження Порядку опри-
люднення інформації про діяльність 
державних унітарних підприємс тв  
і господарських товариств, у статут-
ному капіталі яких більше 50 відсо-
тків акцій (часток) належать держа-
ві, а також господарських товариств, 
50 і більше відсотків акцій (часток) 
яких належать господарським това-
риствам, частка держави в яких ста-
новить 100 відсотків» 29-30 11

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Нормативні документи
Постанова КМУ  
від 24.05.17 р. № 363 

«Про затвердження Порядку подан-
ня органу ліцензування документів  
в електронній формі» 46-47 14

ДОЗВОЛИ, 
щО ВИДАЮТЬСЯ ДЕРЖОРГАНАМИ

Нормативні документи
Закон України  
від 07.02.17 р. № 1830-VIII 

«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України, які регулюють 
відносини, пов'язані з отриманням до-
кументів дозвільного характеру щодо 
спеціального водокористування» 46-47 9

Консультації
Треба отримати дозвіл на викиди? 
Зробіть це з першого разу! 33-34 57
Як тепер отримати дозвіл на спецво-
докористування 48-49 61

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Довідкова інформація
Предмет спору: орган дФС визнав 
цивільно-правовий договір трудовим  
і донарахував підприємству єСВ і 
штраф за несвоєчасну сплату єСВ 27 13
При підсумованому обліку робочого 
часу оплата наднормової роботи про-
водиться в кінці облікового періоду 31-32 8
Висновки та рекомендації «БАЛАНСУ» 
підтверджуються судовою практикою 35 19
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Предмет спору: чи має право орган 
дФС визнати договір з контрагентом 
нікчемним і донарахувати підприєм-
ству ПдВ та податок на прибуток 44 11
Якщо держекоінспекція не повідомила 
підприємство про проведення плано-
вої перевірки, то перевіряти підприєм-
ство держекоінспекція не має права 46-47 8

ДОВІДКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Довідкова інформація

Календар бухгалтера на квітень  
2017 року 27 с1

Посміхніться 27 15

Інформація для розрахунків 27 30

Відповіді на тести, опубліковані  
в «БАЛАНСІ», 2017, № 19  
(спецвипуск «Просто про облік») 28 21

Тести: Право. Облік. Податки 28 29

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 29-30 4

додаткова інформація про набуття 
чинності окремими документами  
у зв'язку з їх офіційним опубліку- 
ванням 29-30 51

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 31-32 3

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 33-34 3

Інформація для розрахунків 35 30

Посміхніться 35 15

Відповіді на тести, опубліковані  
в «БАЛАНСІ», 2017, № 28  
(спецвипуск «Просто про облік») 36 21

Тести: Право. Облік. Податки 36 29

Календар бухгалтера на травень  
2017 року 35 с1

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 39 3

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 40-41 3

додаткова інформація про набуття 
чинності окремими документами  
у зв'язку з їх офіційним опубліку- 
ванням 40-41 53

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 42-43 3

Календар бухгалтера на червень  
2017 року 44 с1

Позитивна психологія 44 1

Посміхніться 44 15

Інформація для розрахунків 44 29

Тести: Право. Облік. Податки 45 28

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Відповіді на тести, опубліковані  
в «БАЛАНСІ», 2017, № 36  
(спецвипуск «Просто про облік») 45 32

додаткова інформація про набуття 
чинності окремими документами  
у зв'язку з їх офіційним опубліку- 
ванням 46-47 3

Календар бухгалтера на поточний 
тиж день 46-47 4

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 48-49 4

додаткова інформація  
про набуття чинності окремими  
документами у зв'яз ку з їх офіцій- 
ним опублікуванням 48-49 4

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 50-51 4

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Довідкова інформація

Огляд деяких документів, що набули 
чинності в березні 2017 року 27 4

Зміни до законодавства, що діють  
з квітня 2017 року 27 7

Прийнято Закон, що у точнює осо-
бливості оподаткування платників із 
зони АТО. Обговорюються проекти 
форм звітності. Обговорюється про-
ект порядку продовження граничних 
строків подання дек ларацій і заяв.  
З 1 квітня стартувала програма «до-
ступні ліки» 27 10

Обговорюються критерії оцінки ступе-
ня ризиків, достатні для припинення 
реєстрації ПН/РК 29-30 8

Яка перспектива зменшення розмірів 
штрафів за порушення трудового за-
конодавства 29-30 9

Як пропонується реформувати систему 
держнагляду. Удосконалюється робота 
Електронного реєстру автоматичного 
відшкодування ПдВ 31-32 7

Планується відновити форму декла-
рації про доходи. Оновлюється фор-
ма Книги обліку доходів і витрат для 
визначення загального річного опо-
датковуваного доходу. Форму акта 
про результати перевірки дотриман-
ня принципу «витягнутої руки» від-
новлять. Створюється автоматизована 
система контролю за оборотом алко-
голю і тютюну. Обговорюється проект 
нового Митного тарифу 33-34 5
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єдинникам другої групи хочуть змен-
шити фіксовану ставку. Чи скасують 
граничний обсяг річного доходу для 
єдинників третьої групи? Запропоно-
вано продовжити мораторій на пере-
вірки до 2020 року. Продаж алкоголю 
в нічний час – під заборону! Реєстра-
ція нерухомого майна проводитиметь-
ся за його місцезнаходженням 33-34 10
Зміни до законодавства, що діють 
з травня 2017 року 35 3
Огляд деяких документів, що набули 
чинності в квітні 2017 року 35 6
Як звітувати за дивіденди, нарахова-
ні в I кварталі 2017 року. Оновляться 
Інструкція з нарахування єСВ і форма 
Звіту з єСВ. Оприлюднено оновлений 
порядок перевірок роботодавців 35 8
Пропонується внести зміни до форми 
Звіту про контрольовані операції. Об-
говорюються зміни до Положення про 
виготовлення, зберігання, продаж ма-
рок акцизного податку. Кабмін затвер-
див порядок контролю у сфері праці. 
дРС не узгодила затверджений КМУ 
порядок контролю у сфері праці 37-38 2
Оприлюднено новий варіант критеріїв 
оцінки ступеня ризиків, достатніх для 
зупинки реєстрації ПН/РК в єРПН. Як 
захищатимуть бізнес від неправомір-
них дій або бездіяльності дозвільних 
органів 39 5
Зміна власника нерухомості, розта-
шованої на орендованій земельній ді-
лянці комунальної власності, є підста-
вою для розірвання договору оренди 
землі 40-41 7

Найменування публікації  
або короткий зміст

№  
вид.

№ 
стор.

Немож ливість перевірити платника 
податків не є підставою для адміні-
стративного арешту його майна 42-43 7
Зміни до законодавства, що діють із 
червня 2017 року 44 3
Огляд деяких документів, що набули 
чинності в травні 2017 року. Закон, що 
захищає авторські права в Інтернеті 44 8
Змінилися умови прийняття на роботу 
іноземців. Як повертатимуть передо-
плати і переплати митних платежів. 44 10
Як банк приймає рішення, чи буде він 
з вами працювати 48-49 8
За неоформлених працівників вперше 
не штрафуватимуть. Відкрити ресто-
ран у будинку можна буде тільки з ві-
дома мешканців 48-49 10
Передбачається внесення змін до За-
кону про бухоблік. Зменшиться ко-
місійна винагорода за розрахунки 
платіжними картками. Обговорюєть-
ся запровадження єдиного рахунка 
для сплати податків, зборів та єСВ. 
З 1 січня може запрацювати єдиний 
держреєстр витратомірів і рівнемірів 
пального 50-51 7

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Довідкова інформація
Індекс інфляції в березні 2017 року 31-32 42
Індекс інфляції в квітні 2017 року 39 26
Індекс інфляції в травні 2017 року 48-49 9

НОВИНИ ТИЖНЯ
Довідкова інформація

З 5 квітня обов'язковому продажу під-
лягають 50 % валютних надходжень. 
Як визначити середньозважені зна-
чення показника рентабельності для 
зіставної юрособи для цілей ТЦУ. Змі-
ни в укладенні договору про попере-
днє узгодження ціноутворення. Уточ-
нено порядок стягнення готівки в ра-
хунок погашення податкового боргу. 
Що змінилося в проведенні зустрічної 
звірки. до 1 липня продовжено строк 
актуалізації статутів неприбутківця-
ми. Оновлено Ліцензійні умови ді-
яльності у сфері водо- і теплопоста-
чань. Як переміщаються товари в зо- 
ні АТО 29-30 4
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Визначено перелік груп технічно 
складних побутових товарів. Уточнено 
Порядок формування річного плану-
графіка планових перевірок. Затвер-
джено форму запиту на проведення 
зустрічної звірки. Оновлено довідники 
пільг. На які країни поширюється дія 
Конвенції про взаємодопомогу в по-
даткових справах. Розширено перелік 
юросіб, які у скорочені строки можуть 
зареєструвати зміни до даних у єдР. 
Затверджено Реєстр ліків, вартість 
яких відшкодовується. Як надається 
матеріальна допомога застрахованим 
із зони АТО. Установлено розмір допо-
моги на поховання. Про перенесення 
робочих днів банків 31-32 4
Ставка ПдФО з дивідендів, виплачених 
єдинниками, – 9 %. Облікова ставка 
НБУ понижена до 13 %. Фізичні особи 
не платять пенсійний збір при купівлі 
інвалюти за готівку. Установлено роз-
мір компенсації за санаторну путів-
ку. Скасовано ряд підзаконних актів 
з держнагляду. Які автодороги мають 
оборонне значення. Уточнено порядок 
ліцензування будівельної діяльності. 
Як обстежують прийняті в експлуата-
цію об'єкти будівництва. Хто платить 
внески на регулювання. Подання звіту 
про інвентаризацію викидів залежить 
від групи підприємства 33-34 7
Чого чекати в податковому  
законодавстві – 2017.  
Інформація для суб'єк тів ЗЕд 39 4
Україна розширила сферу застосуван-
ня спеціальних економічних санкцій. 
Уточнено порядок перевірок повноти 
нарахування та сплати податків під 
час контрольованих операцій. Уточ-
нено порядок повернення надмірно 
сплаченого ПдВ на електронний раху-
нок. Унесено зміни до Положення про 
реєстрацію платників ПдВ. Унесено 
зміни до декларації єдинників. Онов-
лено порядок подання фінзвітності до 
НКРЕКУ. Посилено захист працівників 
передпенсійного віку. дорожня служба 
не обмежуватиме рух великовагового 
автотранспорту. Збільшено обсяги то-
варів, які перевозяться в зоні АТО 40-41 4
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Унесено зміни до Порядку ведення 
єРПН. Хто надає роз'яснення про за-
стосування дК 016:2010. Унесено зміни 
до Положення про документальне за-
безпечення записів у бухобліку. Екс-
порт антрациту підлягає ліцензуванню. 
Змінено порядок надання відомостей 
з єдР. Яка видавнича продукція не 
розповсюджується в Україні. Охорон-
ні документи щодо інтелектуальної 
власності видає Мінекономрозвитку. 
Розширено функції Фонду соцзахисту 
інвалідів 42-43 4

Скасовуються окремі обмеження на 
валютному ринку. Продовжено вимогу 
про обов'язковий продаж інвалюти. 
Унесено зміни до форми декларації 
акцизного податку. Унесено зміни до 
форми акцизної накладної. Змінено 
критерії оцінки ступеня ризику від бу-
дівельної діяльності. Як контролюють 
органи держконтролю 46-47 5

Строк розрахунків за операціями екс-
порту/імпорту, не завершеними до 
26.05.17 р., – 180 днів. Як функціонує 
автоматизована система держнагля-
ду. Участь дРС і Мінекономрозвитку 
у держнагляді. За яких обставин мож-
на відстрочити грошові зобов'язання 
і податковий борг платника податків. 
Підвищується рівень корпоративного 
управління в АТ 48-49 5

Як комісія дФС приймає рішення 
про реєстрацію припинених ПН/РК 
у єРПН. Спрощено операції з інва-
лютою. Уточнено форму звіт у про 
контрольовані операці ї.  Уточнено 
порядок моніторингу контрольова-
них операцій 50-51 5

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ
ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ

Довідкова інформація

думки видатних людей. Альберт Ей-
нштейн 35 1


