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ПЕРЕЛІК ТЕМ МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ 
У ВИДАННІ «БАЛАНС» у IІI кварталі 2017 року

Найменування теми № стор.

РОЗРАХУНКИ 
З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ

2

Адміністрування податків, зборів, платежів 2

Фінансовий моніторинг 2

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2

Перевірки. Оскарження рішень контро-
люючих 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 8

Плата за землю в ПК 9

Акцизний податок 9

Екологічний податок 9

Військовий збір 9

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки

10

Рентна плата за спеціальне 
використання води

10

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 10

Порядок нарахування ЄСВ. Звітність 10

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

10

Єдиний податок в юридичних осіб 10

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 10

Загальна система оподаткування 10

Спрощена система оподаткування 10

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 11

Організація 
і ведення бухгалтерського обліку

11

Виправлення помилок 
у бухгалтерському обліку

11

Фінансова звітність 11

Управлінський облік 11

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 11

Облік основних засобів та їх поліпшень 11

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 12

Дивіденди 12

БЕЗНАДІЙНА І СУМНІВНА 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

12

Списання дебіторської 
та кредиторської заборгованості 
зі строком позовної давності, що минув

12

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 12

Кадрове діловодство 12

Матеріальна і дисциплінарна 
відповідальність

12

ОПЛАТА ПРАЦІ 12

Виплати працівникам і за договорами 
цивільно-правового характеру

12

Індексація і компенсація грошових доходів 12

Середня зарплата 13

Відпустки 13

Найменування теми № стор.

Аліменти, утримання 13

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ 13

Допомога працівникам за рахунок 
соцстраху (лікарняні листки тощо)

13

ВІДРЯДЖЕННЯ 13

Відрядження по Україні 13

Закордонні відрядження 14

ГРОШОВИЙ ОБІГ 16

Касові операції, відповідальність 
за порушення порядку їх ведення

16

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

16

Розрахунки з підзвітними особами 16

РРО, КОРО, РК 16

Електронні засоби платежу 17

ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 17

Торгівля оптова і роздрібна 17

Торгівля алкогольними напоями 
і тютюновими виробами

17

ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 17

Громадське харчування 17

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 17

Розрахунки з нерезидентами 
(строки і види розрахунків)

17

Експортні та імпортні операції. 
Курсові різниці

17

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 17

Облік 17

ОПЕРАЦІЇ 18

Господарські договори 18

Особливості обліку за різними операціями 18

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 18

Претензійно-позовна робота 
на підприємстві

18

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА) 18

Державні (комунальні) підприємства. 
Підприємства з державною часткою 
власності

18

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 18

Дозволи, що видаються держорганами 18

ЦІНОУТВОРЕННЯ 18

Регульовані ціни 18

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 18

Огляд судової практики 18

Довідково-аналітична інформація 18

Перспективне законодавство 19

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 20

Індекс інфляції 20

Новини тижня 21

РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО КЛУБУ «БАЛАНС»

21

Матеріали Конгресу 21

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ 21

Це цікаво знати 21
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ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ВИДАННІ «БАЛАНС» 
у IІI кварталі 2017 року

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, 

ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ

Нормативні документи

Наказ Державної фіскальної служби 
України від 25.04.17 р. № 293

«Про затвердження Порядку організа-

ції роботи органів доходів і зборів за 

поданням індивідуальних податкових 

консультацій» 54-55 15

Лист Державної фіскальної 
служби України від 31.07.17 р. 
№ 20172/7/99-99-12-02-03-17

«Адміністрування податків на окупо-

ваній території» 72-73 24

Консультації

Як гарантовано отримати ІПК за нови-

ми правилами? 54-55 59

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

Довідкова інформація

Які операції підпадають під обов'яз-

ковий фінансовий моніторинг 61 25

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІРКИ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

Нормативні документи

Постанова КМУ від 04.07.17 р. № 485 
(з коментарем)

«Про затвердження Порядку розгля-

ду скарг на рішення комісії Державної 

фіскальної служби про відмову в ре-

єстрації податкової накладної/розра-

хунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних» 58-59 10

Постанова КМУ 
від 28.12.16 р. № 1069 (витяг)

«Про затвердження переліку видів 

продукції, щодо яких органи держав-

ного ринкового нагляду здійснюють 

державний ринковий нагляд» 66-67 10

Затверджений наказом Міністерства 
фінансів України 
від 28.12.15 р. № 1204 (витяг)

«Порядок відправлення контролюючи-

ми органами податкових повідомлень-

рішень платникам податків» 68-69 11

ЗІР, категорія 102.23.02

«Відображення в декларації з податку 

на прибуток підприємств результатів 

документальної перевірки» 68-69 19

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЗІР, категорія 102.25

«Відповідальність за неподання уточ-

нюючої декларації відповідно до по-

даткового повідомлення-рішення за 

формою «П» 68-69 20

Лист Державної фіскальної 

служби України від 24.02.17 р. 

№ 4757/7/99-99-14-02-02-17 

(з коментарем)

«Податковий кредит перевіряють на 

реальність, незважаючи на реєстрацію 

податкової накладної в ЄРПН» 68-69 21

Постанова правління 

Пенсійного фонду України 

від 29.05.17 р. № 11-1

«Про Порядок обміну інформацією 

про відомості, які містять ознаки ви-

користання праці неоформлених пра-

цівників і порушень законодавства 

про працю» 72-73 9

Додаток до листа Державної 

фіскальної служби України 

від 23.12.16 р. № 40795/7/99-99-

11-04-04-17 (з коментарем)

«Методичні рекомендації щодо від-

робітку суб'єктів господарювання, які 

задекларували показники податкової 

звітності за нереальними господар-

ськими операціями» 74-75 7

Лист Державної фіскальної 

служби України від 02.11.16 р. 

№ 35277/7/99-99-14-02-02-17 

(з коментарем)

«Про рекомендації щодо приведення 

інформації з окремих питань в актах 

документальних перевірок вигодона-

бувачів схемного податкового кре-

диту» 74-75 23

Консультації

Оскаржимо в суді відмову в реєстрації 

ПН: алгоритм дій і зразок позову 66-67 34

Податкові перевірки: види, порядок 

оформлення та оскарження резуль-

татів 68-69 43

Як відобразити в обліку результати пе-

ревірки за податком на прибуток 68-69 48

Відображаємо в обліку та звітності ре-

зультати перевірок за ПДВ 68-69 56

Відображаємо в обліку результати пе-

ревірки ПДФО, ВЗ та ЄСВ 68-69 59
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ДФС знайшла помилку в акцизному 

податку: як відобразити в обліку 68-69 64

Донараховані екоподаток і рентна пла-

та: облік і відображення у звітності 68-69 66

Облік донарахувань за річною декла-

рацією: земельний податок та інші 68-69 68

Відповіді на запитання

Чи може військкомат прийти з пере-

віркою на підприємство? 66-67 48

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

(АДМІНІСТРАТИВНА, 

КРИМІНАЛЬНА, ФІНАНСОВА)

Нормативні документи

Затверджений наказом 

Міністерства фінансів України 

від 28.12.15 р. № 1204 (витяг)

«Порядок відправлення контролюючи-

ми органами податкових повідомлень-

рішень платникам податків» 68-69 11

ЗІР, категорія 101.27

«Як застосовуються штрафи при по-

милці в обов'язкових реквізитах по-

даткової накладної» 68-69 24

Лист Державної фіскальної 

служби України від 13.05.17 р. 

№ 11856/7/99-99-12-03-03-17

«Рекомендаці ї щодо зас тосування 

санкцій до платників акцизного по-

датку за вчинені правопорушення» 68-69 25

Довідкова інформація

Посилена відповідальність за пору-

шення у сфері містобудування 52 26

«Алкогольні» і «тютюнові» штрафи: 

попереджений – отже озброєний 70 23

Консультації

Яка відповідальність роботодавця за 

невидачу авансу на відрядження? 64-65 38

Штрафні (фінансові) санкції за по-

рушення податкового законодавства 

(передбачені нормами Податкового 

кодексу) 68-69 72

Відповідальність за порушення зако-

нодавства у сфері ЗЕД 68-69 76

Розрахункові документи оформлені 

з порушенням: які наслідки для під-

приємства? 76-77 30

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ПК

Нормативні документи

Лист Державної фіскальної 

служби України від 28.03.17 р. 

№ 6386/6/99-99-15-02-02-15

«Нарахування амортизації на основні 

засоби, передані юридичною особою 

військовим комісаріатам» 58-59 25

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 07.06.17 р. 

№ 534/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Відображення в додатку АВ до декла-

рації з податку на прибуток частини 

чистого прибутку (доходу)» 58-59 27

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 24.05.17 р. 

№ 333/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

(Витяг)

«Віднесення заборгованостей до ка-

тегорії «безнадійна» у разі укладення 

договору про збільшення терміну по-

зовної давності» 58-59 28

Лист Державної фіскальної 

служби України від 06.04.17 р. 

№ 7207/6/99-99-15-02-02-15

«Віднесення заборгованості до катего-

рії «безнадійна» 58-59 28

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 06.06.17 р. 

№ 466/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Порядок розрахунку авансових вне-

сків з податку на прибуток при виплаті 

дивідендів, якщо за результатами по-

даткового (звітного) року отримано 

збиток» 58-59 29

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної  

служби України від 07.06.17 р. 

№ 533/6/99-99-15-02-02-15/ІПК; 

від 26.06.17 р. № 816/6/99-99-15-

02-02-15/ІПК

«Коригування фінансового результату 

до оподаткування на вартість товарів, 

придбаних у неприбуткових органі-

зацій» 58-59 30

Лист Державної фіскальної 

служби України від 23.12.16 р. 

№ 27818/6/99-99-15-02-02-15

«Коригування фінрезультату до опо-

даткування на суму прощених процен-

тів за кредитом з пов'язаною особою – 

нерезидентом» 58-59 33

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 06.06.17 р. 

№ 465/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Коригування фінрезультату на суму 

процентів за кредитом з пов'язаною 

особою – резидентом (гарант – 

пов'язана особа – нерезидент)» 58-59 34
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної 

служби України від 07.04.17 р. 

№ 7308/6/99-99-15-02-02-15

«Податковий облік витрат на ПММ для 

автомобілів працівників» 58-59 35

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 23.06.17 р. 

№ 809/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

(з коментарем)

«Коригування фінрезультату на різниці 

у платника, що перейшов зі спрощеної 

системи» 58-59 36

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 16.06.17 р. 

№ 692/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Коригування фінрезультату платни-

ком податку на прибуток, який перей-

шов зі сплати єдиного податку четвер-

тої групи» 58-59 39

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 24.04.17 р.

«Податковий облік формування і ви-

користання забезпечень, створених 

для виплат пільгових пенсій» 58-59 40

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 01.06.17 р. 

№ 435/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Надання звітності підприємством, 

у якого відсутня діяльність і немає 

штатних працівників» 58-59 41

Лист Державної фіскальної 

служби України від 30.06.17 р. 

№ 16989/7/99-99-15-02-01-17

«Про набуття чинності наказом Мінфі-

ну від 28.04.17 р. № 467» 58-59 44

Постанова КМУ 

від 04.07.17 р. № 480

«Про затвердження переліку організа-

ційно-правових форм нерезидентів, 

що не сплачують податок на прибу-

ток (корпоративний податок), у тому 

числі податок з доходів, отриманих за 

межами держави реєстрації таких не-

резидентів, та/або не є податковими 

резидентами держави, у якій вони за-

реєстровані як юридичні особи» 64-65 10

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 24.05.17 р. 
№ 320/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Оподаткування операції з придбання 

у нерезидента комп'ютерної програми» 64-65 15

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 30.06.17 р. 
№ 929/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Коригування фінансового результату 

до оподаткування на суму виконавчо-

го збору і виконавчих витрат» 66-67 18

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 18.05.17 р. 
№ 246/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Обкладення податком на прибуток 

операції зі збільшення додаткового ка-

піталу» 66-67 19

ЗІР, категорія 102.23.02

«Відображення в декларації з податку 

на прибуток підприємств результатів 

документальної перевірки» 68-69 19

ЗІР, категорія 102.25

«Відповідальність за неподання уточ-

нюючої декларації відповідно до по-

даткового повідомлення-рішення за 

формою «П» 68-69 20

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 10.08.17 р. 
№ 1553/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 
(з коментарем)

«Коригування фінансового результату 

до оподаткування на суму списаної 

дебіторської заборгованості» 72-73 13

Індивідуальна податкова 
консультація Головного управління 
Державної фіскальної служби 
України в Дніпропетровській області 
від 22.08.17 р. № 1707/ІПК/04-36-
12-32-20 (з коментарем)

«Обкладення податком на прибуток 

і ПДВ при визнанні дебіторської за-

боргованості безнадійною» 72-73 14

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 17.08.17 р. 
№ 1637/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Облік сум від’ємного значення об'єкта 

оподаткування минулих податкових 

періодів реорганізованого (приєдна-

ного) до товариства платника» 72-73 17



5

ПУТІВНИК ЗА IІI КВАРТАЛ 2017 РОКУ

WWW.BALANCE.UA

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Постанова КМУ від 29.03.17 р. № 191

«Про затвердження порядку визна-

чення середньозваженого значення 

показника рентабельності для зістав-

ної юридичної особи для цілей транс-

фертного ціноутворення» 74-75 38

Лист Державної фіскальної 
служби України від 26.05.17 р. 
№ 13539/7/99-99-15-02-01-17 
(з коментарем)

«Про набуття чинності постанови КМУ 

від 29.03.17 р. № 191» 74-75 39

Лист Державної фіскальної 
служби України від 14.08.17 р. 
№ 21674/7/99-99-14-01-02-17

«Як платникам застосовувати поло-

ження постанови КМУ від 04.07.17 р. 

№ 480 для цілей ТЦУ» 74-75 43

Лист Державної фіскальної 
служби України від 06.10.16 р. 
№ 21688/6/99-99-15-02-02-15 
(з коментарем)

«Облік доходів від курсової різниці 

для визначення вартісного критерію 

обсягу господарських операцій для 

цілей ТЦУ» 74-75 45

Лист Державної фіскальної 
служби України від 13.04.17 р. 
№ 7825/6/99-99-15-02-02-15 
(з коментарем)

«Визнання операцій з унесення учас-

ником підприємства до статутного ка-

піталу основних засобів (обладнання) 

контрольованими» 74-75 48

Лист Державної фіскальної 
служби України від 09.12.16 р. 
№ 26705/6/99-99-15-02-02-15

«Вибір зіставних операцій при застосу-

ванні методу порівняльної неконтро-

льованої ціни» 74-75 51

Лист Державної фіскальної 
служби України від 26.04.17 р. 
№ 9015/6/99-99-15-02-02-15 
(з коментарем)

«Операції з виплати роялті відобража-

ються у звіті про контрольовані опе-

рації» 74-75 52

Лист Державної фіскальної 
служби України від 10.07.17 р. 
№ 17973/7/99-99-15-02-01-17

«Особливості ск ладання звіт у про 

контрольовані операції за новою фор-

мою та порядок його заповнення» 74-75 55

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної 

служби України від 10.10.16 р. 

№ 33080/7/99-99-12-03-07-17

«Незбіг інформації між основною час-

тиною звіту про контрольовані опера-

ції та його застосуванням не призво-

дить до штрафних санкцій» 74-75 57

Консультації

Як в окремих випадках визначити ба-

лансову вартість ОЗ та НА в податко-

вому обліку 53 18

Як відкоригувати фінрезультат на суму 

амортизації ОЗ та НА 53 25

Взаємовигідні відносини постачаль-

ника і покупця на практичних при-

кладах 54-55 40

Дебіторку помилково списали: чи 

обов'язково виправляти помилку? 54-55 48

Звітуємо за податком на прибуток за 

півріччя 2017 року 58-59 48

Як виправити помилки минулих періо-

дів у поточній декларації 58-59 51

Огляд публікацій з питань обчислення 

податку на прибуток 58-59 58

Прискорена податкова амортизація ОЗ 

четвертої групи 62 20

Як відобразити в обліку результати 

перевірки з податку на прибуток 68-69 48

Облік податкових різниць, пов'язаних 

зі зміною вартості ОЗ та НА 71 20

Звітність з ТЦУ за 2016 рік: старі пра-

вила – у новій формі 74-75 58

Як установити відповідність принципу 

«витягнутої руки»: 5 методів 74-75 69

ТЦУ: відповіді на окремі запитання 

в листах ДФС 74-75 75

Відповіді на запитання

Чи можна встановити прискорений 

строк податкової амортизації для кон-

диціонера? 58-59 56

Як застосувати нульову ставку податку 

на прибуток новоствореному підпри-

ємству? 58-59 57

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПК

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 12.06.17 р. 

№ 581/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

(з коментарем)

«Дата нарахування податкових зобов'я-

зань згідно з п. 198.5 ПК» 54-55 23



6

ПУТІВНИК ЗА IІI КВАРТАЛ 2017 РОКУ

WWW.BALANCE.UA

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Наказ Міністерства фінансів України 
від 13.06.17 р. № 566

«Про затвердження Порядку роботи 

комісії Державної фіскальної служби 

України, яка приймає рішення про ре-

єстрацію податкової накладної/розра-

хунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних або відмову 

в такій реєстрації» 56-57 7

Наказ Державної фіскальної служби 
України від 30.06.17 р. № 461

«Про затвердження Переліку кодів то-

варів згідно з УКТЗЕД» 56-57 11

Індивідуальна податкова 
консультація Головного управління 
Державної фіскальної служби 
України в м. Києві від 13.06.17 р. 
№ 604/ІПК/10/26-15-12-01-18

«Відображення вартості експедитор-

ських послуг і послуг з перевезення 

в податковій накладній» 56-57 21

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 29.06.17 р. 
№ 873/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

«Порядок зазначення номенклатури 

товарів у податковій накладній» 56-57 23

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 29.06.17 р. 
№ 875/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

«Віднесення до податкового кредиту 

ПДВ за податковими накладними, ви-

писаними на дату не першої події» 56-57 24

Постанова від 04.07.17 р. № 485 
(з коментарем)

«Про затвердження Порядку розгля-

ду скарг на рішення комісії Державної 

фіскальної служби про відмову в ре-

єстрації податкової накладної/розра-

хунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних» 58-59 10

Лист Державної фіскальної 
служби України від 07.07.17 р. 
№ 17830/7/99-99-07-04-0617

«Виконання вимог Наказу № 567» 58-59 12

Наказ Державної фіскальної 
служби України від 26.06.17 р. 
№ 450 (з коментарем)

«Про затвердження Регламенту комісії 

ДФС, яка приймає рішення про реє-

страцію податкової накладної/розра-

хунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних або відмову 

в такій реєстрації» 58-59 13

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Офісу великих 

платників Державної фіскальної 

служби України від 20.06.17 р. 

№ 732/ІПК/28-10-01-03-11 

(Витяг)

«Особливості розрахунку прискореної 

амортизації основних засобів четвер-

тої групи» 58-59 24

Закон України 

від 13.07.17 р. № 2143-VIII

«Про внесення змін до підрозділу 10 

розділу XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України щодо 

незастосування штрафних санкцій за 

несвоєчасну реєстрацію податкових 

та акцизних накладних у результаті 

несанкціонованого втручання в робо-

ту комп'ютерних мереж платників по-

датків» 60 8

Постанова КМУ 

від 16.10.14 р. № 569 

(з коментарем)

«Деякі питання електронного адмі-

ністрування податку на додану вар-

тість» 60 9

Лист Державної фіскальної 

служби України від 20.07.17 р. 

№ 19075/7/99-99-12-02-01-17 

(з коментарем)

«Про штрафи за несвоєчасну реєстра-

цію податкових та акцизних наклад-

них у результаті форс-мажору» 60 19

Лист Державної фіскальної 

служби України від 26.07.17 р. 

№ 19796/7/99-99-12-02-01-17

«Несанкціоноване втручання в робо-

ту комп'ютерних мереж платників по-

датків» 63 8

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 24.05.17 р. 

№ 320/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Оподаткування операції з придбан-

ня у нерезидента комп'ютерної про-

грами» 64-65 15

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 25.07.17 р. 

№ 1346/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

«Заповнення графи 2 податкової на-

кладної» 64-65 18
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна 

податкова консультація 

Державної фіскальної служби 

України від 24.07.17 р. 

№ 1324/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

(з коментарем)

«Порядок заповнення графи 2 розді-

лу Б зведеної податкової накладної, 

яка складається згідно з п. 198.5 По-

даткового кодексу» 64-65 19

Наказ Міністерства фінансів 

України від 21.07.17 р. № 654 

(з коментарем)

«Про внесення змін до наказу Мініс-

терства фінансів України від 13 червня 

2017 року № 567» 66-67 15

Індивідуальна 

податкова консультація 

Державної фіскальної служби 

України від 28.07.17 р. 

№ 1421/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

(з коментарем)

«Відображення податкового кредиту 

у разі компенсації суми митних пла-

тежів» 66-67 20

Індивідуальна 

податкова консультація 

Державної фіскальної служби 

України від 11.07.17 р. 

№ 1115/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

«Обк ладення ПДВ операції з при-

дбання господарських матеріалів для 

поточних потреб загального користу-

вання» 66-67 21

Індивідуальна 

податкова консультація 

Державної фіскальної служби 

України від 29.06.17 р. 

№ 873/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

(з коментарем)

«Зазначення номенклатури товарів, 

які мають ознаки однорідних та іден-

тичних» 66-67 22

Лист Державної фіскальної 

служби України від 24.02.17 р. 

№ 4757/7/99-99-14-02-02-17 

(з коментарем)

«Податковий кредит перевіряють на 

реальність, незважаючи на реєстрацію 

податкової накладної в ЄРПН» 68-69 21

ЗІР, категорія 101.27

«Як застосовуються штрафи при по-

милці в обов'язкових реквізитах по-

даткової накладної» 68-69 24

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 
консультація Головного управління 
Державної фіскальної служби 
України в Дніпропетровській області 
від 22.08.17 р. № 1707/ІПК/04-36-12-
32-20 (з коментарем)

«Обкладення податком на прибуток 

і ПДВ при визнанні дебіторської за-

боргованості безнадійною» 72-73 14

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 23.08.17 р. 
№ 1730/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
(з коментарем)

«Дата нарахування податкових зобов'я-

зань згідно з п. 198.5 Податкового ко-

дексу» 72-73 19

Індивідуальна податкова 
консультація Головного 
управління Державної 
фіскальної служби України 
в Одеській області від 30.06.17 р. 
№ 910/ІПК/15-32-12-02-09

«Визначення коду товарів/послуг при 

складанні податкових накладних у разі 

постачання комплексу будівельно-ре-

монт них робіт» 72-73 21

Лист Державної фіскальної 
служби України від 06.09.17 р. 
№ 2723/99-99-07-05-01-18  
(з коментарем)

«Про систему моніторингу відповід-

ності податкових накладних/розра-

хунків коригування критеріям оцінки 

ступеня ризику» 74-75 33

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 05.05.17 р. 
№ 77/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 
(витяг)

«Обк ладення ПДВ операцій з при-

дбання продовольчих товарів для по-

треб підприємства» 76-77 9

Довідкова інформація

Визначаємо коди послуг у податкових 

накладних 52 20

Нормативна база СМКОР 56-57 26

Як без помилок заповнити таблицю 

даних платника ПДВ 61 21

Таблиця-підказка: коли ПН/РК не про-

йдуть реєстрацію 70 19

Консультації

Взаємовигідні відносини постачаль-

ника і покупця на практичних при-

кладах 54-55 40

Реєстрація ПН/РК та ї ї припинення: як 

це має працювати 56-57 27

Які ПН/РК не підлягають моніторингу 56-57 32
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Критерії оцінки ризику: коли припиня-
ється реєстрація ПН/РК 56-57 34

Припинення реєстрації ПН: алгоритм 
дій платника ПДВ 56-57 36

Подаємо документи через електрон-
ний кабінет: алгоритм дій 56-57 40

Робота комісії ДФС і строки прийняття 
рішення про реєстрацію ПН/РК 56-57 46

ПН з помилкою пройшла реєстрацію 
в ЄРПН: чи потрібно виправляти по-
милку? 56-57 47

Як виправити помилки в ПН 56-57 50

Графа 7 ПН: скільки знаків після коми 
можна зазначити 56-57 52

Роль первинних документів при запо-
вненні ПН 56-57 53

Складання ПН експедитором 56-57 56

Відповідальність постачальника і по-
купця за неправильне оформлення ПН 
та РК 56-57 58

Що покупцеві включити до договору, 
щоб уникнути втрат через неправильні 
ПН постачальника 56-57 61

Реклама інтернет-магазину: як не втра-
тити витрати і податковий кредит 60 30

Після повернення з відрядження пра-
цівник надав квитки, рахунки, чеки: 
коли відображати податковий кредит 
з ПДВ? 64-65 52

Оскаржимо в суді відмову в реєстрації 
ПН: алгоритм дій і зразок позову 66-67 34

Відображаємо в обліку та звітності ре-
зультати перевірок з ПДВ 68-69 56

ПН виписана помилково як на пільго-
вуване постачання: як виправити по-
милку? 72-73 33

Офісні чай, кава, солодощі: особли-
вості обліку та оподаткування 76-77 59

Відповіді на запитання

До декларації з ПДВ не включили суму 
імпорту: як це виправити? 54-55 50

Чи потрібно реєструвати РК до ПН, 
яка раніше не підлягала обов'язковій 
реєстрації? 58-59 65

Чи потрібно нараховувати компен-
суючі зобов'язання з ПДВ при купівлі 
санітарно-гігієнічних засобів? 66-67 42

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Нормативні документи

Наказ Міністерства фінансів України 
від 19.05.17 р. № 514 (Витяг)

«Про затвердження Порядку інформу-
вання роботодавців платника податків 
про наявність порушень застосування 
податкової соціальної пільги, позбав-
лення платника податків або віднов-
лення його права на податкову соці-
альну пільгу і форми повідомлення 
про наявність порушень» 54-55 11

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної 
служби України від 22.05.17 р. 
№ 12807/7/99-99-13-01-01-17

«Оподаткування і відображення у фор-

мі № 1ДФ доходів у вигляді дивіден-

дів і відповіді на актуальні запитання 

з обк ладення ПДФО та військовим 

збором» 54-55 26

Лист Державної фіскальної 
служби України від 10.05.17 р. 
№ 7955/5/99-99-13-01-01-16

«Обкладення сум індексації заробітної 

плати ПДФО, військовим збором і ві-

дображення у формі № 1ДФ» 64-65 20

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 20.07.17 р. 
№ 1287/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Сума надбавки за вахтовий метод ро-

боти обкладається ПДФО і військовим 

збором» 66-67 25

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 20.07.17 р. 
№ 1288/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Обкладення ПДФО і військовим збо-

ром доходу, отриманого у вигляді по-

дарунка» 66-67 26

ЗІР, категорія 103.26

«Працівникові нарахована та утримана 

зменшена сума ПДФО: яка відпові-

дальність» 68-69 42

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 18.07.17 р. 
№ 1263/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

«Перерахунок ПДФО, військового збо-

ру та ЄСВ із сум середнього заробітку 

працівників, призваних на військову 

службу» 72-73 22

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 01.09.17 р. 
№ 1785/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Витрати на проїзд відрядженого пра-

цівника у таксі та «СВ», що відшкодо-

вуються роботодавцем, не включають-

ся до доходу працівника» 76-77 10

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 12.09.17 р. 
№ 1925/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Не оподатковується вартість палива, 

придбаного працівником у відряджен-

ні для свого автомобіля, за яке він 

розрахувався платіжною (паливною) 

карткою підприємства» 76-77 11
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної 

служби України від 28.11.16 р. 

№ 25705/6/99-99-13-02-03-15

«Чи обк ладається ПДФО сума від-

шкодування витрат працівникові, який 

у відрядженні знімав номер з дво-

спальним ліжком» 76-77 12

ЗІР, категорія 103.17

«Чи є об'єктом обкладення ПДФО сума 

витрат, відшкодована підприємством 

відрядженому працівникові на прожи-

вання в двомісному номері?» 76-77 14

ЗІР, категорія 107.12

«Чи надаються підприємцями-єдин-

никами іншим суб'єктам господарю-

вання для уникнення подвійного опо-

даткування підтвердні документи про 

застосування спрощеної системи опо-

даткування?» 76-77 16

ЗІР, категорія 103.07

«Яким чином податковий агент на-

раховує та утримує ПДФО з доходу 

у вигляді надмірно витрачених коштів, 

отриманих особою на відрядження або 

під звіт і не повернених у встановлені 

строки?» 76-77 21

Консультації

Перерахунок ПДФО за дивідендами 

у формі № 1ДФ 54-55 51

Чи вважається додатковим благом 

оплата таксі під час відрядження? 64-65 53

Директор витратив на особисті цілі 

гроші з КПК: якими будуть податкові 

наслідки і що робити? 64-65 55

Чи можна вважати подарунком оплату 

проїзду? 66-67 44

Відображаємо в обліку результати пе-

ревірки ПДФО, ВС та ЄСВ 68-69 59

Офісні чай, кава, солодощі: особли-

вості обліку та оподаткування 76-77 59

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В ПК

Консультації

Облік донарахувань за річною декла-

рацією: земельний податок тощо 68-69 68

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Нормативні документи

Лист Державної фіскальної 

служби України від 19.06.17 р. 

№ 15789/7/99-99-15-03-03-17

«За який період декларація акцизного 

податку подається за новою формою» 54-55 30

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 16.06.17 р. 
№ 683/6/99-99-12-02-02-15/ІПК

«Придбане пальне до реєстрації плат-

ником акцизного податку: як зареє-

струвати його обсяги при реалізації 

в СЕАРП?» 54-55 31

Індивідуальна податкова 
консультація Офісу 
великих платників податків 
Державної фіскальної 
служби України від 09.06.17 р. 
№ 564/ІПК/28-10-01-03-11

«У разі повернення якісних підакциз-

них товарів акцизний податок не ко-

ригується» 54-55 33

Лист Державної фіскальної 
служби України від 13.05.17 р. 
№ 11856/7/99-99-12-03-03-17

«Рекомендаці ї щодо зас тосування 

санкцій до платників акцизного по-

датку за вчинені правопорушення» 68-69 25

Консультації

Акциз у роздрібній торгівлі та в ресто-

ранному бізнесі 63 28

ДФС знайшла помилку в акцизному 

податку: як відобразити в обліку 68-69 64

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Консультації

Донараховані екоподаток і рентна пла-

та: облік і відображення у звітності 68-69 66

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

Нормативні документи

Лист Державної фіскальної 

служби України від 22.05.17 р. 

№ 12807/7/99-99-13-01-01-17

«Оподаткування і відображення у фор-

мі № 1ДФ доходів у вигляді дивіден-

дів і відповіді на актуальні запитання 

щодо обкладення ПДФО і військовим 

збором» 54-55 26

Лист Державної фіскальної 

служби України від 10.05.17 р. 

№ 7955/5/99-99-13-01-01-16

«Обкладення сум індексації заробітної 

плати ПДФО, військовим збором і ві-

дображення у формі № 1ДФ» 64-65 20

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 20.07.17 р. 

№ 1287/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Сума надбавки за вахтовий метод ро-

боти обкладається ПДФО і військовим 

збором» 66-67 25
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 20.07.17 р. 
№ 1288/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Обкладення ПДФО і військовим збо-

ром доходу, отриманого у вигляді по-

дарунка» 66-67 26

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 18.07.17 р. 
№ 1263/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

«Перерахунок ПДФО, військового збо-

ру та ЄСВ із сум середнього заробітку 

працівників, призваних на військову 

службу» 72-73 22

Консультації

Відображаємо в обліку результати пе-

ревірки ПДФО, ВС та ЄСВ 68-69 59

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 
ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 16.05.17 р. 
№ 210/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

«Обкладення податком на нерухомість 

будівель на території ринку» 54-55 34

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Нормативні документи

Лист Державної фіскальної 
служби України від 03.05.17 р. 
№ 11017/7/99-99-12-02-03-17

«Позначення коду водного об'єкта при 

заповненні декларації з рентної плати» 72-73 25

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЄСВ. ЗВІТНІСТЬ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 18.07.17 р. 
№ 1263/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

«Перерахунок ПДФО, військового збо-

ру та ЄСВ із сум середнього заробітку 

працівників, призваних на військову 

службу» 72-73 22

Консультації

Відображаємо в обліку результати пе-

ревірки ПДФО, ВС та ЄСВ 68-69 59

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ЄДИНИЙ ПОДАТОК В ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Консультації

Як юрособі-є диннику відобразити 
в обліку та звітності результати подат-
кової перевірки? 68-69 70

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 25.07.17 р. 
№ 1351/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК

«Витрати фізособи-загальносистем-
ника на утримання вантажного авто-
мобіля» 66-67 27

Консультації

Чи може загальносистемник направи-
ти себе у відрядження, а витрати на 
відрядження віднести до витрат? 64-65 64

Що робити підприємцеві у разі зміни 
прізвища? 72-73 46

Відповіді на запитання

Що робити підприємцеві, якщо на-
йманий працівник не виходить на ро-
боту з невідомої причини? 54-55 63

Чи зобов'язаний роботодавець-під-
приємець вести військовий облік? 58-59 80

Чи можуть зараз оштрафувати підпри-
ємця за нереєстрацію трудового дого-
вору в 2013 році? 66-67 62

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Головного управління 
Державної фіскальної служби 
України в Харківській області 
від 18.08.17 р. № 1663/ІПК/8/20-
40-13-11-12 (з коментарем)

«Оподаткування доходу єдинника дру-
гої групи, нарахованого за період пе-
ребування в третій групі» 72-73 27

ЗІР, категорія 107.12

«Чи надаються підприємцями-єдин-
никами іншим суб'єктам господарю-
вання для уникнення подвійного опо-
даткування підтвердні документи про 
застосування спрощеної системи опо-
даткування?» 76-77 16

Консультації

Що робити підприємцеві у разі зміни 
прізвища? 72-73 46

Відповіді на запитання

Що робити підприємцеві, якщо на-
йманий працівник не виходить на ро-
боту з невідомої причини? 54-55 63

Чи зобов'язаний роботодавець-під-
приємець вести військовий облік? 58-59 80

Чи можуть зараз оштрафувати підпри-
ємця за нереєстрацію трудового дого-
вору в 2013 році? 66-67 62

Чи може підприємець-єдинник сам 
собі надати поворотну фінансову до-
помогу? 74-75 94
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ 

І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Нормативні документи

Лист Національного банку України 
від 18.07.17 р. № 57-0007/49965

«Використання суб'єктами господарю-
вання печатки» 63 9

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України 
Головного управління ДФС 
у Запорізькій області від 23.06.17 р. 
№ 789/ІПК/08-01-13-09-08

«Про оформлення закупівлі сільгосп-
продукції» 63 11

Листи Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі України від 
24.06.16 р. № 3631-04/19071-07; 
Міністерства фінансів України 
від 08.07.16 р. № 31-11410-07-10/19787

«Бухгалтерський облік на підприєм-
ствах ресторанного господарства» 63 13

Консультації

Форми ведення бухгалтерського об-
ліку 53 8

Взаємовигідні відносини постачаль-
ника і покупця на практичних при-
кладах 54-55 40

Як списати з балансу невиплачені ди-
віденди 58-59 66

Створення веб-сайту: як відобразити 
в обліку 60 26

Практика інтернет-продажів: оформ-
лення та облік у продавця і покупця 60 33

Форми організації бухгалтерського 
обліку 62 10

Документообіг на підприємствах рес-
торанного господарства 63 15

Облік у ресторанному бізнесі: вибира-
ємо метод 63 19

Як відобразити в обліку результати 

перевірки з податку на прибуток 68-69 48

Відображаємо в обліку та звітності ре-

зультати перевірок з ПДВ 68-69 56

Відображаємо в обліку результати пе-

ревірки ПДФО, ВС та ЄСВ 68-69 59

ДФС знайшла помилку в акцизному 

податку: як відобразити в обліку 68-69 64

Донараховано екоподаток і рентну пла-

ту: облік і відображення у звітності 68-69 66

Облік донарахувань за річною декла-

рацією: земельний податок тощо 68-69 68

Облікова політика: навіщо потрібна, 

хто і коли затверджує 71 14

Якими документами підрядник може 

підтвердити виконання робіт? 72-73 35

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Чи може непрацівник підприємства 
придбавати товари для потреб під-
приємства? 76-77 57

Облік розрахунків з підзвітними осо-
бами 76-77 62

Відповіді на запитання

Чи може на первинному документі 
бути відсутня печатка підприємства? 58-59 70

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 
У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Нормативні документи

Лист Міністерства фінансів 
України від 22.07.09 р. 
№ 31-34000-20-10/19944

«Суми донарахованих податків визна-
ються для цілей бухобліку помилкою» 68-69 16

Лист Міністерства фінансів 
України від 17.07.13 р. 
№ 31-08410-07-29/21303

«Відображення у фінзвітності помилок 
минулих періодів» 68-69 16

Лист Міністерства фінансів 
України від 15.10.10 р. 
№ 31-34010-10-10/28122

«Виправлення помилок оформляється 
бухгалтерською довідкою» 68-69 17

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Нормативні документи

Лист Міністерства фінансів 
України від 28.02.11 р. 
№ 31-34010-07-25/5584

«Повторне оприлюднення фінансової 
звітності» 68-69 17

Лист Міністерства фінансів 
України від 22.09.03 р. 
№ 31-04220-20-10/2515

«Поріг істотності помилок для цілей 
повторного оприлюднення фінансової 
звітності» 68-69 18

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Довідкова інформація

Підвищення фінансової грамотності 
топ-менеджерів: у чому вигода під-
приємства і бухгалтера 74-75 77

Консультації

Як управляти відстроченням платежу 
з вигодою для підприємства-продавця 74-75 78

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ПОЛІПШЕНЬ 

Консультації

Як в окремих випадках визначити ба-
лансову вартість ОЗ та НА в податко-
вому обліку 53 18

Як відкоригувати фінрезультат на суму 
амортизації ОЗ та НА 53 25

Прискорена податкова амортизація ОЗ 
четвертої групи 62 20
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Облік податкових різниць, пов'язаних 

зі зміною вартості ОЗ та НА 71 20

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
ДИВІДЕНДИ

Консультації

Як списати з балансу невиплачені ди-

віденди 58-59 66

БЕЗНАДІЙНА 
І СУМНІВНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

СПИСАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗІ СТРОКОМ 

ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ, ЩО МИНУВ

Консультації

Які строки давності щодо відшкоду-

вання витрат на відрядження? 64-65 48

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Нормативні документи

Лист Міністерства соціальної 
політики України від 25.05.17 р. 
№ 420/0/126-17/243

«Надання інформації про вакансії до 

центру зайнятості» 54-55 35

Постанова правління 
Пенсійного фонду України 
від 29.05.17 р. № 11-1

«Про Порядок обміну інформацією 

про відомості, які містять ознаки ви-

користання праці неоформлених пра-

цівників і порушень законодавства 

про працю» 72-73 9

Консультації

Працевлашт ування іноземців по-

новому 74-75 82

Відповіді на запитання

Чи можна видати трудову книжку не ї ї 

власникові? 58-59 75

Чи зберігається робоче місце за се-

зонним працівником, призваним на 

військову службу? 66-67 49

Чи зобов'язане підприємство подавати 

дані до Єдиного держреєстру військо-

возобов'язаних? 66-67 51

МАТЕРІАЛЬНА 
І ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Нормативні документи

Лист Міністерства юстиції 
України від 23.02.17 р. 
№ 6508/105-0-2-17/7

«Про відповідальність бухгалтера за 

шкоду, завдану підприємству» 54-55 19

Довідкова інформація

З ким може бути укладений договір 

про повну матеріальну відповідаль-

ність 61 12

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультації

Працівник відмовляється їхати у від-

рядження: чи має право роботодавець 

його покарати? 64-65 41

Як можна покарати працівника за не-

своєчасну здачу авансового звіту? 64-65 47

ОПЛАТА ПРАЦІ
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ І ЗА ДОГОВОРАМИ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Нормативні документи

Лист Міністерства 

соціальної політики України 

від 11.11.16 р. № 1564/13/84-16

«Щодо оплати днів «перехідного» від-

рядження» 64-65 35

Постанова правління 

Пенсійного фонду України 

від 29.05.17 р. № 11-1

«Про Порядок обміну інформацією 

про відомості, які містять ознаки ви-

користання праці неоформлених пра-

цівників і порушень законодавства 

про працю» 72-73 9

Консультації

Як оформити та оплачувати відряджен-

ня, якщо працівник виїхав або приїхав 

у вихідний або святковий день? 64-65 46

Табель обліку використання робочого 

часу: відповіді на актуальні запитання 72-73 41

ІНДЕКСАЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ 
ГРОШОВИХ ДОХОДІВ

Нормативні документи

Лист Державної фіскальної 
служби України від 10.05.17 р. 
№ 7955/5/99-99-13-01-01-16

«Обкладення сум індексації заробітної 

плати ПДФО, військовим збором і ві-

дображення у формі № 1ДФ» 64-65 20

Довідкова інформація

Індексація грошових доходів громадян 

за червень 2017 року 52 12

Індексація грошових доходів громадян 

за липень 2017 року 61 27

Індексація грошових доходів громадян 

за серпень 2017 року 70 25

Консультації

Якщо заборгованість із зарплати ви-

плачується в липні 2017 року 58-59 79

Якщо заборгованість із зарплати ви-

плачується в серпні 2017 року 66-67 61

Якщо заборгованість із зарплати ви-

плачується у вересні 2017 року 74-75 93



13

ПУТІВНИК ЗА IІI КВАРТАЛ 2017 РОКУ

WWW.BALANCE.UA

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА

Нормативні документи

Лист Міністерства соціальної 
політики України від 10.05.17 р. 
№ 1380/0/101-17/282

«Застосування п. 10 Порядку обчис-

лення середньої заробітної плати» 64-65 22

Консультації

Як коефіцієнт підвищення окладу впли-

ває на розрахунок середньої зарплати 58-59 76

ВІДПУСТКИ

Нормативні документи

Лист Міністерства соціальної 
політики України від 20.04.17 р. 
№ 1227/0/101-17/282

«Визначення коефіцієнтів коригування 

при розрахунку відпусткових» 54-55 37

Консультації

Як коефіцієнт підвищення окладу впли-

ває на розрахунок середньої зарплати 58-59 76

Соціальна відпустка на дітей: порядок 

надання 66-67 51

АЛІМЕНТИ, УТРИМАННЯ

Відповіді на запитання

Як утримати із зарплати співробітника 

надмірно виплачену йому суму? 72-73 39

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ
ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ 

ЗА РАХУНОК СОЦСТРАХУ 
(ЛІКАРНЯНІ ЛИСТКИ ТОЩО)

Консультації

Бухгалтерський мінімум за лікарня-

ними 66-67 54

Лікарняні на практичних прикладах: 

від нарахування до звітності 74-75 86

Відповіді на запитання

Лікарняний листок виданий за кордо-

ном: чи є право на декретні в Україні? 54-55 62

ВІДРЯДЖЕННЯ
ВІДРЯДЖЕННЯ ПО УКРАЇНІ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 18.07.17 р. 

№ 1261/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Підтвердні документи, які засвідчу-

ють вартість витрат на відрядження» 64-65 23

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 15.06.17 р. 

№ 649/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Підтвердні документи на проїзд пові-

тряним транспортом» 64-65 24

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Державної фіскальної 

служби України від 15.12.16 р. 

№ 27169/6/99-99-13-02-03-15 

(з коментарем)

«Підтвердні документи на проїзд за-

лізничним транспортом» 64-65 25

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 31.07.17 р. 

№ 1443/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

(Витяг)

«Відшкодовані витрати за користуван-

ня послугами таксі – не дохід праців-

ника» 64-65 27

Лист Державної фіскальної 

служби України від 10.05.17 р. 

№ 7601/5/99-99-14-05-01-16

«Підтвердні документи при пасажир-

ських автоперевезеннях» 64-65 28

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 18.05.17 р. 

№ 238/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Відшкодовані витрати на проїзд 

у разі затримки у відрядженні на ви-

хідні, святкові та неробочі дні – не 

дохід працівника» 64-65 31

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 13.05.17 р. 

№ 175/5/99-99-13-02-03-16/ІПК 

(з коментарем)

«Обкладення ПДФО суми надмірно 

витрачених коштів, отриманих на від-

рядження, не поверненої в установле-

ний строк у зв'язку із хворобою пра-

цівника» 64-65 32

Лист Міністерства 

соціальної політики України 

від 11.11.16 р. № 1564/13/84-16

«Щодо оплати днів «перехідного» від-

рядження» 64-65 35

Лист Державної фіскальної 

служби України від 28.11.16 р. 

№ 25705/6/99-99-13-02-03-15

«Чи обк ладається ПДФО сума від-

шкодування витрат працівникові, який 

у відрядженні знімав номер з дво-

спальним ліжком» 76-77 12

ЗІР, категорія 103.17

«Чи є об'єктом обкладення ПДФО сума 

витрат, відшкодована підприємством 

відрядженому працівникові на прожи-

вання у двомісному номері?» 76-77 14
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЗІР, категорія 103.07

«Яким чином податковий агент на-

раховує та утримує ПДФО з доходу 

у вигляді надмірно витрачених коштів, 

отриманих особою на відрядження або 

під звіт і не повернених у встановлені 

строки?» 76-77 21

Консультації

Чи можна відправити у відрядження 

засновника підприємства? 64-65 37

Яка відповідальність роботодавця за 

невидачу авансу на відрядження? 64-65 38

На який строк можна відправити пра-

цівника у відрядження? 64-65 39

Чи вважається відрядженням поїздка 

працівника до філії підприємства, що 

знаходиться в іншому місті? 64-65 39

Чим відрізняється відрядження від ро-

боти роз'їзного характеру? 64-65 40

Працівник відмовляється їхати у від-

рядження: чи має право роботодавець 

його покарати? 64-65 41

Як бути, якщо працівник у відрядженні 

захворів? 64-65 42

Чи можна працівника, який знаходить-

ся у відрядженні, направити в інше 

відрядження? 64-65 43

Чи можна продовжити строк відря-

дження? 64-65 44

У відрядженні відпала необхідність: 

що робити роботодавцеві та праців-

никові? 64-65 45

Що робити, коли у тривале відряджен-

ня відправили вагітну працівницю? 64-65 46

Як оформити та оплачувати відряджен-

ня, якщо працівник виїхав або приїхав 

у вихідний або святковий день? 64-65 46

Як можна покарати працівника за не-

своєчасну здачу авансового звіту? 64-65 47

Які строки давності щодо відшкоду-

вання витрат на відрядження? 64-65 48

Як ураховувати витрати на сплату 

штрафу за порушення ПДД в автовід-

рядженні? 64-65 51

Після повернення з відрядження пра-

цівник надав квитки, рахунки, чеки: 

коли відображати податковий кредит 

з ПДВ? 64-65 52

Чи вважається додатковим благом 

оплата таксі під час відрядження? 64-65 53

Якими документами підтвердити ви-

трати на проїзд у таксі? 64-65 54

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Директор витратив на особисті цілі 

гроші з КПК: якими будуть податкові 

наслідки і що робити? 64-65 55

Чи вважається відрядженням поїзд-

ка на т урбазу на виїзні виробничі 

збори 72-73 37

Як ураховувати витрати відрядженого 

працівника на оплату камери схову? 76-77 51

Відряд жений працівник проживав 

один у двомісному номері: це додат-

кове благо? 76-77 52

Підприємство відшкодовує двом пра-

цівникам витрати на проїзд у купе 

на чотирьох: чи будуть податкові на-

слідки? 76-77 54

Оплата підзвітним особам проживан-

ня в зйомній квартирі: які документи 

слід подати? 76-77 55

Чи можна виплатити відрядженому 

працівникові добові, якщо у нього не-

має документів, що підтверджують 

проживання і проїзд? 76-77 56

ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 18.07.17 р. 

№ 1261/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Підтвердні документи, які засвідчу-

ють вартість витрат на відрядження» 64-65 23

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 15.06.17 р. 

№ 649/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Підтвердні документи на проїзд повіт-

ряним транспортом» 64-65 24

Лист Державної фіскальної 

служби України від 15.12.16 р. 

№ 27169/6/99-99-13-02-03-15 

(з коментарем)

«Підтвердні документи на проїзд за-

лізничним транспортом» 64-65 25

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 31.07.17 р. 

№ 1443/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

(Витяг)

«Відшкодовані витрати за користуван-

ня послугами таксі – не дохід праців-

ника» 64-65 27

Лист Державної фіскальної 

служби України від 10.05.17 р. 

№ 7601/5/99-99-14-05-01-16

«Підтвердні документи при пасажирсь-

ких автоперевезеннях» 64-65 28
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 18.05.17 р. 

№ 238/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Відшкодовані витрати на проїзд у разі 

затримки у відрядженні на вихідні, 

святкові та неробочі дні – не дохід 

працівника» 64-65 31

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 13.05.17 р. 

№ 175/5/99-99-13-02-03-16/ІПК 

(з коментарем)

«Обкладення ПДФО суми надмірно 

витрачених коштів, отриманих на від-

рядження, не поверненої в установле-

ний строк у зв'язку з хворобою пра-

цівника» 64-65 32

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 16.05.17 р. 

№ 204/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

«Відшкодовані витрати на оформлен-

ня візи, здійснені у відрядженні за 

кордон, – не дохід працівника» 64-65 34

Лист Міністерства 

соціальної політики України 

від 11.11.16 р. № 1564/13/84-16

«Щодо оплати днів «перехідного» від-

рядження» 64-65 35

Лист Державної фіскальної 

служби України від 28.11.16 р. 

№ 25705/6/99-99-13-02-03-15

«Чи обк ладається ПДФО сума від-

шкодування витрат працівникові, який 

у відрядженні знімав номер з дво-

спальним ліжком» 76-77 12

ЗІР, категорія 103.17

«Чи є об'єктом обкладення ПДФО сума 

витрат, відшкодована підприємством 

відрядженому працівникові на прожи-

вання у двомісному номері?» 76-77 14

ЗІР, категорія 103.07

«Яким чином податковий агент на-

раховує та утримує ПДФО з доходу 

у вигляді надмірно витрачених коштів, 

отриманих особою на відрядження або 

під звіт і не повернених у встановлені 

строки?» 76-77 21

Консультації

Чи можна відправити у відрядження 

засновника підприємства? 64-65 37

Яка відповідальність роботодавця за 

невидачу авансу на відрядження? 64-65 38

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

На який строк можна відправити пра-
цівника у відрядження? 64-65 39

Чи вважається відрядженням поїздка 
працівника до філії підприємства, що 
знаходиться в іншому місті? 64-65 39

Працівник відмовляється їхати у від-
рядження: чи має право роботодавець 
його покарати? 64-65 41

Як бути, якщо працівник у відрядженні 
захворів? 64-65 42

Чи можна працівника, який знаходить-
ся у відрядженні, направити в інше 
відрядження? 64-65 43

Чи можна продовжити строк відря-
дження? 64-65 44

У відрядженні відпала необхідність: 
що робити роботодавцеві та праців-
никові? 64-65 45

Що робити, коли у тривале відря-
дження відправили вагітну праців-
ницю? 64-65 46

Як оформити та оплачувати відря-
дження, якщо працівник виїхав або 
приїхав у вихідний або святковий 
день? 64-65 46

Як можна покарати працівника за не-
своєчасну здачу авансового звіту? 64-65 47

Які строки давності щодо відшкоду-
вання витрат на відрядження? 64-65 48

Як ураховувати витрати на сплату 
штрафу за порушення ПДД в автовід-
рядженні? 64-65 51

Якими документами підтвердити ви-
трати на проїзд у таксі? 64-65 54

Що змінилося в оформленні закор-
донвідряджень після запровадження 
безвізу з Євросоюзом? 64-65 56

Як правильно виплачувати добові за 
день перетину кордону України? 64-65 59

Як виплатити добові на закордон-
відряд ження, щоб не налетіти на 
штраф? 64-65 61

Застосовуємо курси валют при закор-
донвідрядженні: таблиця-підказка 64-65 62

Як обліковувати витрати відрядже-
ного працівника на оплату камери 
схову? 76-77 51

Відряд жений працівник проживав 
один у двомісному номері: це додат-
кове благо? 76-77 52

Підприємство відшкодовує двом пра-
цівникам витрати на проїзд у купе 
на чотирьох: чи будуть податкові на-
слідки? 76-77 54

Оплата підзвітною особою проживан-
ня у зйомній квартирі: які документи 
слід подати? 76-77 55
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Чи можна виплатити відрядженому 
працівникові добові, якщо у нього не-
має документів, що підтверджують 
проживання та проїзд? 76-77 56

ГРОШОВИЙ ОБІГ
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЇХ ВЕДЕННЯ

Нормативні документи

Лист Національного банку України 
від 18.07.17 р. № 57-0007/49965

«Використання суб'єктами господарю-
вання печатки» 63 9

ЗІР, категорія 109.13

«Чи поширює ться обмеження гра-
ничної суми готівкового розрахунку 
на розрахунки із самозайнятою осо-
бою?» 76-77 17

ЗІР, категорія 109.15

«Чи оприбутковується в касі підпри-
ємства готівка, отримана довіреною 
особою підприємства із застосуван-
ням корпоративного (особис того) 
спеціального платіжного засобу, і чи 
ск ладається звіт про використання 
коштів?» 76-77 19

ЗІР, категорія 103.17

«У який строк працівник повинен по-
вернути кошти, видані на відрядження 
або під звіт, за умови, що відрядження 
не відбулося?» 76-77 22

Консультації

Розрахункові документи оформлені 
з порушенням: які наслідки для під-
приємства? 76-77 30

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ (ВІДКРИТТЯ 
І ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ, КПК, РОЗРАХУНКИ 

В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, ОБМІН ВАЛЮТ)

Нормативні документи

Лист Національного банку України 
від 18.07.17 р. № 57-0007/49965

«Використання суб'єктами господарю-
вання печатки» 63 9

РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

Нормативні документи

ЗІР, категорія 109.14

«Чи може підзвітна особа здати Звіт 
про використання коштів, виданих на 
відрядження або під звіт, і невико-
ристані кошти через іншу матеріально 
відповідальну особу?» 76-77 18

ЗІР, категорія 109.14

«Чи передбачені строки повернення 
коштів підприємством працівникові, 
який витратив власні кошти на госпо-
дарські потреби (послуги) або у від-
рядженні?» 76-77 19

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЗІР, категорія 109.15

«Які строки звітності підзвітної осо-

би, яка витратила власні кошти на за-

купівлю товарів (послуг) для потреб 

підприємства, і чи передбачена від-

повідальність за несвоєчасну звітність 

такої особи?» 76-77 20

ЗІР, категорія 109.21

«Чи може бухгалтерія не прийняти звіт 

від довіреної особи про використання 

коштів, виданих під звіт, разом з не-

витраченим залишком готівки у разі 

неподання документів про отримання 

готівки з поточного рахунка?» 76-77 23

Консультації

Обмеження для готівкових розрахун-

ків при підзвітних закупівлях 76-77 24

Закупівлі в юросіб через підзвітну 

особу 76-77 38

Закупівлі у підприємців 76-77 40

Чи може бути нефіскальний чек РРО 

документом, що підтверджує підзвітні 

витрати? 76-77 43

Закупівля сільгосппродукції у фізосіб 76-77 44

Послуги приватного нотаріуса оплаче-

но готівкою через підзвітну особу: які 

документи потрібні? 76-77 47

Товар придбано підзвітною особою 

через Інтернет: які документи слід по-

дати до бухгалтерії? 76-77 50

Чи може одна підзвітна особа відзві-

тувати за іншу? 76-77 58

Офісні чай, кава, солодощі: особли-

вості обліку та оподаткування 76-77 59

Придбання товару підзвітною особою 

за свій рахунок: у який строк слід по-

дати звіт? 76-77 61

Облік розрахунків із підзвітними осо-

бами 76-77 62

РРО, КОРО, РК

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 14.06.17 р. 

№ 637/Г/99-99-14-05-01-14/ІПК

«Розрахунки при роботі з монтажу до-

мофонів: чи потрібний РРО?» 54-55 38

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 02.06.17 р. 

№ 455/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

«Використання РРО при продажу алко-

гольних напоїв» 63 10
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 
консультація Головного 
управління Державної фіскальної 
служби України в Київській 
області від 16.05.17 р. 
№ 209/ІПК/10-36-14-06-22

«Застосування РРО при виїзній тор-

гівлі» 72-73 29

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 03.07.17 р. 
№ 937/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

«Готівку, яка не помістилася у скринь-

ку РРО, можна зберігати в сейфі» 72-73 30

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 11.07.17 р. 
№ 1129/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

«РРО застосовують при оплаті товару 

через Інтернет платіжною карткою» 72-73 32

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 29.08.17 р. 
№ 1743/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

«У разі продажу товарів інтернет-

магазин може видати чек РРО при пе-

редачі товару, не чекаючи зарахування 

грошей» 76-77 15

Консультації

Розрахунки в інтернет-магазині 60 38

Застосування РРО на підприємствах 

ресторанного бізнесу 63 25

Обмеження для готівкових розрахун-

ків при підзвітних закупівлях 76-77 24

Коли продавець повинен видати ка-

совий чек 76-77 26

Розрахункові документи оформлено 

з порушенням: які наслідки для під-

приємства? 76-77 30

Коли видаються розрахункові квитанції 76-77 32

Хто не зобов'язаний видавати чеки 

РРО і розрахункові квитанції 76-77 35

ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ПЛАТЕЖУ

Консультації

Чи можна перераховувати підзвітні 

гроші на зарплатну картку? 76-77 37

ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТОРГІВЛЯ ОПТОВА І РОЗДРІБНА

Консультації

Інтернет-магазин: правовий аспект 60 23

Створення веб-сайту: як відобразити 

в обліку 60 26

Реклама інтернет-магазину: як не втра-

тити витрати і податковий кредит 60 30

Практика інтернет-продажів: оформ-

лення та облік у продавця і покупця 60 33

Розрахунки в інтернет-магазині 60 38

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ТОРГІВЛЯ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ 
І ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

Довідкова інформація

«Алкогольні» і «тютюнові» штрафи: 

попереджений – отже, озброєний 70 23

ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України 
Головного управління ДФС 
у Запорізькій області від 23.06.17 р. 
№ 789/ІПК/08-01-13-09-08

«Про оформлення закупівлі сільгосп-
продукції» 63 11

Листи Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі України 
від 24.06.16 р. № 3631-04/19071-07; 
Міністерства фінансів України 
від 08.07.16 р. № 31-11410-07-10/19787

«Бухгалтерський облік на підприєм-
ствах ресторанного господарства» 63 13

Консультації

Документообіг на підприємствах рес-
торанного господарства 63 15

Облік у ресторанному бізнесі: вибира-
ємо метод 63 19

Застосування РРО на підприємствах 
ресторанного бізнесу 63 25

Акциз у роздрібній торгівлі та в ресто-
ранному бізнесі 63 28

Застосування регульованих цін у торгівлі 63 31

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
РОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ 
(СТРОКИ І ВИДИ РОЗРАХУНКІВ)

Нормативні документи

Лист Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі України 
від 27.06.17 р. № 4102-13/21541-07

«Розрахунки за експортними опера-
ціями» 68-69 40

ЕКСПОРТНІ ТА ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ. 
КУРСОВІ РІЗНИЦІ

Консультації

Повернення передоплати при експорті 54-55 54

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІК

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 17.05.17 р. 
№ 225/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Визначення кола осіб неприбуткової 
організації, які мають право на отри-
мання рішення про включення такої 
організації до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій» 54-55 21
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Лист Державної фіскальної 
служби України від 13.04.17 р. 
№ 7896/6/99-99-15-02-02-15

«Оподаткування доходів неприбутко-

вої організації від продажу основних 

засобів» 54-55 22

Лист Державної фіскальної 
служби України від 26.06.16 р. 
№ 897/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

«Виплати за цивільно-правовими до-

говорами неприбутковими організа-

ціями» 66-67 19

ОПЕРАЦІЇ
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

Консультації

Припиняємо зобов'язання шляхом 

взаємозаліку 53 3

Договір застави 62 3

Укладаємо договір купівлі-продажу 71 3

Договір постачання 71 8

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗА РІЗНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Консультації

Взаємовигідні відносини постачальни-

ка і покупця на практичних прикладах 54-55 40

Зберігання товару заміс ть оренди 

складу: економія без ризику 66-67 29

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 

НА ПІДПРИЄМСТВІ

Консультації

Як захиститися від шахрайства в інтер-

нет-торгівлі 60 44

Подання касаційної скарги у ВГСУ: 

строки сплати і розмір судового збору 66-67 46

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА)
ДЕРЖАВНІ (КОМУНАЛЬНІ) ПІДПРИЄМСТВА. 

ПІДПРИЄМСТВА З ДЕРЖАВНОЮ 
ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ

Нормативні документи

Лист Державної фіскальної 
служби України від 07.06.17 р. 
№ 12238/6/99-99-15-02-02-15

«Строки подання та сплати частини 

чистого прибутку (доходу)» 66-67 17

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 
ДОЗВОЛИ, ЩО ВИДАЮТЬСЯ ДЕРЖОРГАНАМИ

Консультації

Зовнішня реклама в населених пунк-

тах: що потрібно знати СГ? 58-59 71

ЦІНОУТВОРЕННЯ
РЕГУЛЬОВАНІ ЦІНИ

Консультації

Застосування регульованих цін у тор-

гівлі 63 31

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Довідкова інформація

Міськрада-орендодавець при віднов-

ленні договору оренди земельної ді-

лянки комунальної власності не має 

права збільшувати розмір орендної 

плати без узгодження з орендарем 58-59 9

Предмет спору: орган Держпраці ви-

знав цивільно-правові договори тру-

довими й оштрафував підприємство за 

допуск фізособи до роботи без оформ-

лення з ним трудового договору 61 19

Держпраці не має права застосову-

вати штраф за порушення трудового 

законодавства, якщо цей штраф був 

запроваджений пізніше, ніж допущене 

порушення 64-65 9

Односторонній акт приймання-пере-

дачі послуг, підписаний виконавцем, 

є підставою для оплати його послуг, 

якщо замовник не підписав цей акт 

і не висловив зауважень з приводу 

отриманої послуги у строк, передба-

чений договором 66-67 9

Предмет спору: визнання недійсним 

договору постачання в частині визна-

чення ціни товару в інвалютному ек-

віваленті 70 17

ДПІ не має права обмежувати строк 

служби РРО, який використовується 

суб'єктом господарювання 72-73 8

ДОВІДКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Довідкова інформація

Мотивуючі цитати успішних людей 52 1

Посміхніться 52 15

Інформація для розрахунків 52 30

Право. Облік. Податки 53 28

Відповіді на тести, опубліковані в «БА-
ЛАНСІ», 2017, № 45 (спецвипуск «Про-
сто про облік») 53 32

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 54-55 5

Затверджено перелік кодів товарів 
згідно з УКТЗЕД. Декларація з податку 
на прибуток за півріччя подається за 
оновленою формою 54-55 9

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 56-57 6

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 58-59 4

Посміхніться 61 15

Інформація для розрахунків 61 29

Право. Облік. Податки 62 28

Відповіді на тести, опубліковані в «БА-
ЛАНСІ», 2017, № 53 (спецвипуск «Про-
сто про облік») 62 32
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Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 64-65 6

Додаткова інформація про набуття 
чинності окремих документів у зв'яз ку 
з їх офіційним опублікуванням 64-65 36

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 66-67 3

Затверджено форму спрощеної декла-
рації з податку на прибуток для нульо-
виків. Оновлено перелік розрахунково-
касових операцій, звільнених від ПДВ. 
Розмір облікової ставки НБУ залишив-
ся без змін. Оновлено форму декла-
рації з транспортного податку. Змінено 
форму книги для обчислення доходу 
фізосіб, які подають декларацію про 
доходи. Затверджено форму картки 
обліку даних інспектора праці. Інфор-
мація про інспекційні відвідування ін-
спектора праці фіксується в Реєстрі. Як 
ПФУ, Держпраці та ДФС обмінюються 
інформацією про неоформлених пра-
цівників. Затверджено форму дозволу 
на спецводокористування. Банки пра-
цюватимуть 19 серпня 66-67 4

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 68-69 4

Додаткова інформація про набуття 

чинності окремих документів у зв'язку 

з їх офіційним опублікуванням 68-69 58

Інформація для розрахунків 70 27

Що треба знати бухгалтерові про об-

лікову ставку НБУ 70 30

Право. Облік. Податки 71 28

Відповіді на тести, опубліковані в «БА-

ЛАНСІ», 2017, № 62 (спецвипуск «Про-

сто про облік») 71 31

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 72-73 3

Додаткова інформація про набуття 

чинності окремих документів у зв'язку 

з їх офіційним опублікуванням 72-73 40

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 74-75 3

Електронна звітність подаватиметься 
за новим порядком. Не оподаткову-
ються доходи нерезидентів-інвесто-
рів, отримані за державними цінними 
паперами. На яких фондових біржах 
слід розміщувати іноземні боргові ЦП 
нерезидентам для зниження подат-
ків від позик резидентам. Установлена 
форма Повідомлення про укладення 
форвардного або ф'ючерсного конт-
ракту. Як змінилася форма запрошення 
до контролюючого органу. Розширено 
зміст акта документальної перевірки 
платника податків 74-75 4

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Додаткова інформація про набуття 
чинності окремих документів у зв'язку 
з їх офіційним опублікуванням 74-75 74

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 76-77 4

Додаткова інформація про набуття 
чинності окремих документів у зв'язку 
з їх офіційним опублікуванням 76-77 42

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Довідкова інформація

Зміни в законодавс тво, що діють 
з липня 2017 року 52 4

Огляд деяких документів, що набули 
чинності в червні 2017 року 52 8

Як буде оскаржуватися відмова в реє-
страції ПН/РК у ЄРПН. Про припинення 
ризикових накладних з 1 липня 52 14

Про типові помилки у звітності з рент-
ної плати за спецводокористування за 
I квартал 2017 року 52 19

За несвоєчасну реєстрацію податко-
вих накладних у зв'язку з кібератакою 
не штрафуватимуть. Обговорюється 
законопроект про запровадження по-
датку на виведений капітал. Як діяти 
у разі отримання квитанції про при-
пинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН 54-55 6

Окремий недолік фіскального чека 
не тягне за собою невизнання ви-
трат, здійснених працівником у зв'язку 
з відрядженням, і як наслідок – обкла-
дення їх ПДФО як сум, отриманих під 
звіт і не повернених працівником 54-55 10

Як ДФС доводить нереальність госпо-
дарських операцій 56-57 3

Проект про скасування штрафів за не-
своєчасну реєстрацію ПН уже в Раді 56-57 25

НБУ зберіг облікову ставку незмінною. 
Планується врегулювати правовий ме-
ханізм дії колективних договорів. Уряд 
допоможе уникнути надмірного тиску 
на бізнес. Порядок здійснення держ-
контролю за дотриманням законодав-
ства про працю хочуть удосконалити. 
Де знайти інформацію про видані ін-
спекторам праці посвідчення? 58-59 5

Створюються умови для детінізації 
розрахунків у сфері торгівлі та послуг. 
Штрафи для суб'єктів ЗЕД планують 
замінити спецсанкціями 60 5

Якщо за пропонований в інтернет-
магазині товар від вас вимагають 
передоплату, це може бути шахрай-
ством. Покупець не має права вима-
гати заміни товару або повернення 
грошей за наявності у товару недо-
ліків, які не впливають на можливість 
повноцінної експлуатації товару та які 
можна усунути в ході ремонту 60 6
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Зміни до законодавства, що діють із 

серпня 2017 року 61 3

Огляд деяких документів, що набули 

чинності в липні 2017 року 61 7

Можливе посилення відповідальності 

за затримку виплати зарплати. Уточ-

нюється критерій ризиків, достатніх 

д ля припинення реєс траці ї ПН/РК 

у ЄРПН. Оновлюються форми дові-

док, необхідних для ввезення нафто-

продуктів для виробництва етилену 

з оформленням податкового векселя. 

Обговорюється законопроект про по-

дання єдиної звітності з ЄСВ та ПДФО. 

Обговорюється законопроект про за-

хист національного товаровиробника 

від демпінгового імпорту 61 10

Мінфін збирає думки про систему 

припинення реєстрації ризикових по-

даткових накладних. ДФС повідоми-

ла про застосування з 1 серпня нової 

форми акцизної накладної. З 1 серпня 

почав роботу Фонд соціального стра-

хування України 63 7

Як продовжуватимуть граничні строки 

подання декларацій і заяв. Як плати-

ти фізособам податок на нерухомість 

за звітний 2016 рік. Що зміниться 

в порядку обліку платників податків 

і зборів. Як обліковуватимуть плат-

ників ЄСВ. Фіскальні чеки доповнять 

кодом УКТЗЕД 64-65 7

Кількість ознак, що дозволяють ви-

вести з-під моніторингу ПН/РК, може 

збільшитися. Обговорюється проект 

Закону про валюту. 66-67 8

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Бездоказові затверд ження органу 
ДФС про нереальність господарських 
операцій  з контрагентом не є підста-
вою для визнання завищеними витрат 
платника податків. Протокол про адмі-
ністративне правопорушення з непра-
вильним посиланням  на норму КУпАП 
не може бути підставою для притяг-
нення посадової особи підприємства 
до адміністративної відповідальності. 
Платник податків має право включити 
до податкового кредиту суми ПДВ за 
отриманими послугами, якщо ці по-
слуги були використані в його госпо-
дарській діяльності 68-69 8

Зміни до законодавства, що діють 
з вересня 2017 року 70 4

Огляд деяких документів, що набули 
чинності в серпні 2017 року 70 10

Чи зможе український бізнес працю-
вати з Bitcoin? 70 14

Пропонує ться в разі неотримання 
платником рішення в установлений 
строк припинені ПН/РК реєструвати 
в ЄРПН автоматично. Як банки від-
криватимуть рахунки умовного збері-
гання (ескроу) 72-73 7

Мінфін спростить реєстрацію податко-
вих накладних у ЄРПН 74-75 27

Верховна Рада розглядає проект держ-
бюджету на 2018 рік. Пропонується 
продовжити тестовий режим робо-
ти системи блокування ПН. ДФС за-
провадила новий сервіс для платни-
ків ПДВ 76-77 5

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Довідкова інформація

Індекс інфляції  в червні 2017 року 56-57 9

Індекс інфляції в липні 2017 року 66-67 24

Індекс інфляції в серпні 2017 року 74-75 29
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НОВИНИ ТИЖНЯ

Довідкова інформація

Оновлено довідники пільг. Унесено 

зміни до деяких форм декларацій. За-

проваджено відповідальність за пра-

вопорушення у сфері обороту харчо-

вих продуктів. Спрощено дострокове 

погашення кредитів від нерезидентів. 

Діють нові «зелені» тарифи для до-

могосподарств. Установлено тариф на 

електроенергію для поселення внут-

рішніх переселенців 58-59 7

До уваги платників рентної плати – 

гірничих підприємств! НБУ продовжує 

лібералізацію валютного регулювання. 

Пропорції розподілу ЄСВ змінено. Удо-

сконалено форми деяких заяв у сфері 

держреєстрації підприємців. Оновле-

но форми статспостережень щодо ста-

ну ділової активності підприємств. За-

тверджено форми типових рішень про 

встановлення пільг зі сплати земпо-

датку і податку на нерухомість. Онов-

лено форму податкової декларації про 

майновий стан і доходи. Унесено змі-

ни до Порядку надання спецдозволів 

на користування надрами 60 2

Оновлено порядок застосування по-

даткової застави. Оновлено порядок 

перевірки стану збереження заставно-

го майна. Оновлено порядок викорис-

тання джерел погашення податкового 

борг у. Оновлено форми докумен-

тів, необхідних для реалізації ст. 95 

ПК. Затверджено Закон про комер-

ційний облік у сфері тепло- і водо-

постачання 63 4

Затверджено форму спрощеної декла-

рації з податку на прибуток для нульо-

виків. Оновлено перелік розрахунково-

касових операцій, звільнених від ПДВ. 

Розмір облікової ставки НБУ залишив-

ся без змін. Оновлено форму декла-

рації з транспортного податку. Змінено 

форму книги для обчислення доходу 

фізосіб, які подають декларацію про 

доходи. Затверджено форму картки 

обліку даних інспектора праці. Інфор-

мація про інспекційні відвідування ін-

спектора праці фіксується в Реєстрі. Як 

ПФУ, Держпраці та ДФС обмінюються 

інформацією про неоформлених пра-

цівників. Затверджено форму дозволу 

на спецводокористування. Банки пра-

цюватимуть 19 серпня 66-67 4

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Знижено окремим держпідприємствам 
ставку відрахування частини чистого 
прибутку з 75 до 40 %. Затверджено 
порядок роботи електронного кабінету. 
Плата за участь у закупівлі встановлена 
з урахуванням ПДВ. Оновлено регла-
мент комп'ютерної обробки звітності 
в податкових органах. Як формується 
єдина справа документів за перевір-
ками. Пенсійний фонд рідше переві-
рятиме СГ з високим ступенем ризику. 
Урегульовано порядок застосування 
електронного підпису в банках 68-69 5

Посилено заходи із забезпечення кі-
бербезпеки України. В'їзд/виїзд іно-
земців з держав міграційного ризи-
ку буде можливий за біометричними 
паспортами. Що змінилося в порядку 
направлення податкових вимог. За-
тверджено форму акта про резуль-
тати перевірки з питань дотримання 
принципу «витягнутої руки». Розши-
рено функції МВС. Уточнено функції 
Держпраці 72-73 4

Електронна звітність подаватиметься 
за новим порядком. Не оподаткову-
ються доходи нерезидентів-інвесто-
рів, отримані за державними цінними 
паперами. На яких фондових біржах 
слід розміщувати іноземні боргові ЦП 
нерезидентам для зниження податків 
від позик резидентам. Установлено 
форму Повідомлення про укладення 
форвардного або ф'ючерсного конт-
ракту. Як змінилася форма запрошення 
до контролюючого органу. Розширено 
зміст акта документальної перевірки 
платника податків 74-75 4

Унесено зміни до Порядку направлен-
ня податкових повідомлень-рішень. 
Уточнено Порядок застосування ад-
мінарешту майна платника. Оновле-
но Порядок повернення передопла-
ти і переплаченого мита. Пов'язаних 
з банком осіб повідомлятимуть про 
внесення їх до переліку таких осіб 76-77 7

РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО КЛУБУ «БАЛАНС»

МАТЕРІАЛИ КОНГРЕСУ

Довідкова інформація

11-й щорічний Конгрес бухгалтерів 

України 54-55 1

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ
ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ

Довідкова інформація

Дотепні та мудрі вислови Марка Твена 61 1

10 професійних навиків ідеального го-

ловбуха 70 1


