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ПУТІВНИК ЗА IV КВАРТАЛ 2017 РОКУ

WWW.BALANCE.UA

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

Найменування теми
№ 

стор.

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ 2

Адміністрування податків, зборів, платежів 2

Взаємовідносини з держорганами 2

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2

Перевірки. Оскарження рішень 
контролюючих органів

2

Відповідальність платників податків 
(адміністративна, кримінальна, фінансова)

3

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 3

Податок на прибуток у ПК 3

Податок на додану вартість у ПК 5

Податок на доходи фізичних осіб 8

Акцизний податок 9

Збір за паркування, туристичний збір 9

Військовий збір 9

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки

9

Рентна плата за спеціальне використання води 9

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 9

Порядок нарахування ЄСВ. Звітність 9

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

10

Єдиний податок у юридичних осіб 10

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 10

Загальна система оподаткування 10

Спрощена система оподаткування 10

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 11

Організація і ведення бухгалтерського обліку 11

Фінансова звітність 12

Управлінський облік 12

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 12

Облік основних засобів та їх поліпшень 12

Транспорт на підприємстві 12

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 12

Облік операцій із землею 12

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
І КОМУНІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

12

Телефон. Мобільний зв'язок 12

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 12

Облік 12

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 12

Правові аспекти 12

ЗАПАСИ 12

Облік запасів 12

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 13

Порядок проведення 13

Відображення в обліку результатів 
інвентаризації

13

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 13

Дивіденди 13

КРЕДИТИ, ПОЗИКИ 13

Банківські кредити 13

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 13

Кадрове діловодство 13

Найменування теми
№ 

стор.

Матеріальна та дисциплінарна 
відповідальність

14

Охорона праці 14

ОПЛАТА ПРАЦІ 14

Виплати працівникам і за договорами 
цивільно-правового характеру

14

Індексація і компенсація грошових доходів 14

Середня зарплата 14

Аліменти, утримання 14

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ 14

Допомога працівникам за рахунок соцстраху 
(лікарняні листки тощо)

14

Допомога (матеріальна, благодійна), 
подарунки

15

ВІДРЯДЖЕННЯ 15

Відрядження по Україні 15

Закордонні відрядження 15

ГРОШОВИЙ ОБІГ 15

Касові операції, відповідальність 
за порушення порядку їх ведення

15

РРО, КОРО, РК 15

ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 15

Торгівля оптова і роздрібна 15

ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 15

Промисловість 15

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 16

Митне оформлення, режими, платежі 16

Зовнішньоекономічні контракти 16

Розрахунки з нерезидентами 
(строки і види розрахунків)

16

Експортні та імпортні операції. Курсові різниці 16

ОПЕРАЦІЇ 16

Господарські договори 16

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 16

Претензійно-позовна робота на підприємстві 16

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА) 16

Створення, реорганізація і ліквідація 16

Державні (комунальні) підприємства. 
Підприємства з державною часткою власності

16

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 16

Ліцензування 16

ЦІНОУТВОРЕННЯ 16

Вільні ціни 16

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 16

Огляд судової практики 16

Довідково-аналітична інформація 17

Перспективне законодавство 18

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 20

Індекс інфляції 20

Новини тижня 20

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ 20

Це цікаво знати 20

ХОРОШІ ПОРАДИ 20

Хороші поради 20
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ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ВИДАННІ «БАЛАНС» 
у IV кварталі 2017 року

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РОЗРАХУНКИ 
З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, 

ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ

Нормативні документи
Наказ Міністерства фінансів 
України від 27.09.17 р. № 811 
(з коментарем) 

«Про затвердження Порядку надання 

узагальнюючих податкових консуль-

тацій» 89 12

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 27.10.17 р. 
№ 2418/6/99-99-15-01-01-15/ІПК 

«Сплата податків і подання звітів, по-

відомлення про прийняття на роботу, 

повідомлення за формою № 20-ОПП 

у разі зміни місцезнаходження юр-

особи» 92-93 12

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ДЕРЖОРГАНАМИ

Нормативні документи
Наказ Міністерства фінансів України
від 18.07.17 р. № 644 

«Про затвердження форми Повідо-

млення про запрошення платника 

податків, зборів, платежів або його 

представників до контролюючого ор-

гану» 80-81 10

Лист Державної фіскальної 
служби України від 06.09.17 р. 
№ 23766/7/99-99-14-03-03-17 

«Про набуття чинності наказу Мініс-

терства фінансів України від 21.07.17 р. 

№ 658» 80-81 12

Затверджений наказом Міністерства 
фінансів України
від 06.06.17 р. № 557 

«Порядок обміну електронними до-

кументами з контролюючими орга-

нами» 86 5

Затверджений наказом 
Міністерства фінансів України
від 14.07.17 р. № 637 

«Порядок функціонування електрон-

ного кабінету» 86 16

Затверджений наказом 
Міністерства фінансів України
від 07.11.11 р. № 1393 

«Порядок подання документів вели-

кого платника податків в електронній 

формі при проведенні документаль-

ної перевірки» 86 22

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Додаток 1 до наказу ДПС України

від 14.06.12 р. № 516 

«Методичні рекомендації щодо при-

ймання і комп'ютерної обробки по-

даткової звітності платників податків 

в органах ДПС України» (Витяг) 86 24

Лист Державної фіскальної 

служби України від 03.03.17 р. 

№ 4451/6/99-99-14-03-03-15 

«Використання документів, створених 

в електронному вигляді» 86 43

Інформація із сайта ДФС, 

http:www//sfs.gov.ua 

«Податкова декларація з податку на 

прибуток в електронному кабінеті» 86 44

Інформація із сайта ДФС, 

http://sfs.gov.ua  

«Особливості приймання Таблиці да-

них платника податків» 86 45

Інформація із сайта територіальних 

органів ДФС у Запорізькій області, 

http://zp.sfs.gov.ua 

«Рекомендації щодо відправлення 

сканованих копій документів для під-

твердження реальності здійснення 

операції за податковими накладними 

з ПДВ» 86 46

Наказ Міністерства фінансів України

від 20.10.17 р. № 861 

«Про затвердження Порядку застосу-

вання норм пунктів 102.6–102.7 статті 

102 розділу 9 розділу II Податкового 

кодексу України» 100-101 15

Консультації

Чи може орган ДФС вимагати у під-

приємства документи, строк збері-

гання яких закінчився 102-103 68

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІРКИ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної 

служби України від 13.04.16 р. 

№ 8191/6/99-99-19-03-02-15 

«Про проведення інвентаризації під 

час перевірок контролюючими орга-

нами» 80-81 32

ЗІР, категорія 133.01 

«Чи може платник податків оскар-

жити в одній скарзі декілька рішень 

контролюючого органу?» 82-83 24
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 03.10.17 р. 

№ 2112/6/99-99-14-03-03-15/ІПК 

«Про надання платником податків 

під час виїзної перевірки документів 

в електронному вигляді» 90-91 10

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 25.10.17 р. 

№ 2381/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

(з коментарем) 

«Відображення у звітній Декларації 

з податку на прибуток збитків, визна-

чених контролюючим органом у по-

датковому повідомленні-рішенні» 90-91 11

Лист Державної служби 
України з питань праці 
від 08.09.17 р. № 9135/4/4.1-ДП-17 

«Проведення перевірок дотримання 

законодавства про працю» 90-91 28

Консультації

Оскарження результатів перевірки 

з ЄСВ у судовому порядку 100-101 54

Особливості проведення перевірок 

органами ДАБК: порядок і штрафи 102-103 65

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
(АДМІНІСТРАТИВНА, 

КРИМІНАЛЬНА, ФІНАНСОВА)

Нормативні документи
Лист Державної служби 
України з питань праці
від 21.08.17 р. № 8692/3/4.3-ДП-17 

«Штрафи за порушення строків ви-

плати працівникам зарплати» 90-91 30

Довідкова інформація

А дмініс тративна відповідальніс ть 

у сфері оцінки впливу на навколишнє 

середовище 96 19

Консультації

Повідомлення ДФС про прийняття 

співробітника: штрафонебезпечні си-

туації 100-101 58

Особливості проведення перевірок 

органами ДАБК: порядок і штрафи 102-103 65

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ПК

Нормативні документи
Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 29.08.17 р. 
№ 1756/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Коригування фінрезультату до опо-

даткування на суму списання недо-

стач цінностей понад норми, виявлені 

під час інвентаризації, і недостач від 

крадіжок» 80-81 30

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Головного 

управління Державної 

фіскальної служби України 

в Дніпропетровській обл. від 02.10.17 р. 

№ 2089/ІПК/04-36-12-32-20 

«Податковий облік списання безна-

дійної дебіторської заборгованості» 84-85 23

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 01.09.17 р. 

№ 1783/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

(з коментарем) 

«Облік дебіторської заборгованості 

у покупця після закінчення строку по-

зовної давності» 84-85 24

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 03.10.17 р. 

№ 2115/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Податковий облік штрафів, нарахо-

ваних державними органами» 84-85 27

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 09.10.17 р. 

№ 2180/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Коригування фінрезультату до опо-

даткування на суми коштів, виплаче-

них на користь нерезидента за судо-

вим рішенням про стягнення завданих 

збитків у формі упущеної вигоди» 84-85 27

Лист Міністерства 

фінансів України від 16.06.17 р. 

№ 35210-07-10/16083 

«Відображення у бухобліку витрат, 

пов'язаних з визнанням пред'явлених 

претензій» 84-85 29

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 08.09.17 р. 

№ 1878/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Коригування фінрезультату відповід-

но до п. 140.5 Податкового кодексу, 

якщо операції з нерезидентом не є 

контрольованими» 84-85 29

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 04.09.17 р. 

№ 1790/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Об'єкти обк ладення податком на 

прибуток за звітні (податкові) пері-

оди 2015 і 2016 років не підлягають 

коригуванню згідно з п. 42 підрозд. 4 

розд. XX ПК» 84-85 30
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 04.08.17 р. 

№ 1495/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Вартісний поріг для основних засо-

бів, визначених у пп. 138.3.3 Подат-

кового кодексу» 84-85 32

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 27.09.17 р. 

№ 2061/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Сплата частини чистого прибутку 

(доходу) науковими установами» 84-85 33

Лист Державної фіскальної 

служби України від 10.08.17 р. 

№ 21192/7/99-99-12-02-04-17 

(з коментарем) 

«Особливос ті подання податкової 

звітності з податку на прибуток не-

прибутковими організаціями» 84-85 35

Лист Державної фіскальної 

служби України від 04.09.17 р. 

№ 23407/7/99-99-15-02-01-17 

«Про набуття чинності постанови КМУ 

від 09.08.17 р. № 592» 84-85 38

Інформація із сайта ДФС, 

http:www//sfs.gov.ua 

«Податкова декларація з податку на 

прибуток в електронному кабінеті» 86 44

Індивідуальна податкова 

консультація Головного управління 

Державної фіскальної служби 

України в Дніпропетровській 

області від 24.10.17 р. 

№ 2347/ІПК/04-36-12-32-20 

«Оподаткування операції з продажу 

дооцінених основних засобів» 90-91 13

Індивідуальна податкова 

консультація Головного управління 

Державної фіскальної служби 

України в м. Києві від 24.10.17 р. 

№ 2349/ІПК/26-15-12-03-11 

(з коментарем) 

«Оподаткування безповоротної фі-

нансової допомоги, наданої фізичній 

особі» 90-91 15

Лист Державної фіскальної 

служби України від 20.02.17 р. 

№ 3452/6/99-99-15-02-02-15 

«Фінансовий результат збільшується 

на суму оплати за товари, відванта-

жені на спрощеній системі оподатку-

вання» 92-93 23

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Головного управління 

Державної фіскальної служби 

України в м. Києві від 18.02.16 р. 

№ 3610/10/26-15-11-03-18 

«Оплата за послуги, надані на загаль-

ній системі, не включається до доходу 

єдинника» 92-93 24

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 14.09.17 р. 

№ 1952/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Оподаткування окремих операцій 

з орендованими невиробничими 

основними засобами» 100-101 19

Індивідуальна податкова 

консультація Головного управління 

Державної фіскальної служби 

України в Чернігівській області

від 06.11.17 р. № 2517/ІПК/25-01-12-

02-06 (з коментарем) 

«Оподаткування поверненого аван-

су, отриманого на спрощеній системі 

оподаткування» 100-101 20

Постанова КМУ від 09.08.17 р. № 592 

«Про затвердження Порядку пере-

ходу платників податку на прибуток 

підприємств до подання спрощеної 

податкової декларації з такого по-

датку і форми спрощеної податко-

вої декларації з податку на прибуток 

підприємств, який оподатковується 

за ставкою 0 відсотків відповідно до 

пункту 44 підрозділу 4 розділу XX 

«Перехідні положення» Податкового 

кодексу України» 102-103 22

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 16.11.17 р. 

№ 2623/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

(з коментарем)

 «Оподаткування безоплатної переда-

чі основних засобів від неприбуткової 

організації» 102-103 25

Індивідуальна податкова 

консультація Офісу великих 

платників податків Державної 

фіскальної служби України

від 23.11.17 р. № 2699/ІПК/28-10-01-03-11 

«Оподаткування виплат нерезиденту 

за надання маркетингових послуг» 102-103 26

Консультації

Облік податкових різниць, пов'язаних 

з вибуттям ОЗ та НА 79 21

Хто і в якому порядку повинен від-

звітувати за податком на прибуток за 

три квартали 2017 року? 84-85 41
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Як заповнити декларацію, якщо в од-

ному звітному періоді року був при-

буток, а в наступному періоді отри-

мано збиток? 84-85 42

Як відобразити с уму податкових 

збитків у Звіті про податкові пільги 

та декларації? 84-85 43

Облік податкових різниць, пов'яза-

них з невиробничими необоротними 

активами 88 22

Гарантійні ремонти у сфері ЗЕД: ви-

конання та облік 90-91 40

Правила переходу із загальної систе-

ми оподаткування на спрощену 92-93 26

Із загальної системи – на спрощену: 

облік перехідних операцій в юросіб 

і фізосіб 92-93 30

Перехід зі спрощеної системи опо-

даткування на загальну: основні пра-

вила 92-93 44

Зі спрощеної системи – на загальну: 
облік перехідних операцій в юросіб 
і фізосіб 92-93 47

Облік податкових різниць за резер-
вом сумнівних боргів 97 20

Облік податкових різниць за забез-
печеннями і резервами 97 26

Коли для цілей податку на прибуток 
можна використовувати виробничий 
метод амортизації? 100-101 42

Відповіді на запитання

Як платникові податку на прибуток 

відобразити в обліку штрафи, нара-

ховані на користь нерезидента? 84-85 45

Як вести податковий облік інвести-

ційної нерухомості? 84-85 46

Як списати дебіторську заборгова-

ність, не визнану судом? 84-85 47

Виконавець робіт зник, не дочекав-

шись оплати: коли дебіторові списати 

заборгованість? 84-85 48

Автомобіль виведений з експлуатації: 

як у цей період обліковувати витрати 

на його страхування? 84-85 49

Страхове відшкодування перерахо-

вується продавцеві майна, що при-

дбавається замість пошкодженого: 

як обліковувати операції? 84-85 51

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПК

Нормативні документи
Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 13.09.17 р. 

№ 1935/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Порядок зарахування коштів на ра-

хунок у системі електронного адміні-

стрування ПДВ» 80-81 14

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 07.09.17 р. 
№ 1860/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Порядок формування податкового 

кредиту з ПДВ на підставі податко-

вої накладної, реєстрація якої в ЄРПН 

була припинена» 80-81 15

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 10.08.17 р. 
№ 1568/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Особливості складання розрахунків 

коригування до податкових наклад-

них, складених на суму перевищення 

ціни придбання товарів над ціною по-

стачання» 80-81 17

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 15.08.17 р. 
№ 1613/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Пільгове постачання не звільняє від 
реєстрації платником ПДВ» 80-81 19

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 11.09.17 р. 
№ 1894/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Обкладення ПДВ операцій з надання 
платних послуг неприбутковою ор-
ганізацією і необхідність реєстрації 

такої організації платником ПДВ» 80-81 21

Наказ Міністерства фінансів України
від 18.09.17 р. № 776 

«Про затвердження Змін до Критері-
їв оцінки ступеня ризиків, достатніх 
для зупинення реєстрації податкової 
нак ладної/розрахунку коригування 
в Єдиному реєстрі податкових на-
кладних» 82-83 12

Додаток до листа Державної 
фіскальної служби України 
від 19.09.17 р. № 1365/99-99-15-03-01-18 

«Доповнення до Заявки на доопра-

цювання програмного забезпечен-

ня щодо функціонування системи 
електронного адміністрування ПДВ 

у частині обчислення суми податку 

на додану вартість, на яку платник 
має право зареєструвати податкову 

нак ладну/розрахунок кориг ування 

в Єдиному реєстрі податкових на-

кладних, з огляду на зміни, унесені до 

Податкового кодексу України Закона-
ми України від 24.12.15 р. № 909-VIII 

та від 21.12.16 р. № 1797-VIII» (у части-

ні формування показника ∑Перевищ 
(∑Перевищ

2
) розділу «2.4. Опис про-

цесів перетворення вхідної інформа-

ції на початкові дані (документи)») 82-83 14
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України 
від 22.06.17 р.  № 784/6/99-
99-15-03-02-15/ІПК 

«Порядок складання податкової на-

кладної» 82-83 18

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України 
від 29.06.17 р. № 886/6-99-
99-12-03-01-15/ІПК 

«Сплата податкових зобов'язань за 

уточнюючими розрахунками» 82-83 19

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України 
від 13.07.17 р. № 1179/6/99-
99-15-03-02-15/ІПК 

«Порядок обкладення ПДВ операцій 

з ліквідації (списання) основних за-
собів» 82-83 20

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України 
від 21.09.17 р. № 2025/6/99-
99-15-03-02-15/ІПК 

«Обов'язкові реквізити в розрахунку 
коригування до податкової наклад-
ної, складеної до 15.03.17 р., у якій не 
зазначений код послуги» 82-83 22

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України 
від 29.09.17 р. № 2080/6/99-
99-15-03-02-15/ІПК 

«Про визначення дати відображення 
податкового зобов’язання з ПДВ у разі 
експорту товарів» 82-83 23

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України 
від 21.09.17 р. № 2024/6/99-
99-15-03-02-15/ІПК 

«Особливості обкладення ПДВ опе-

рацій згідно з п. 44 та 45 підрозд. 2 

розд. XX Податкового кодексу» 84-85 10

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України 
від 29.09.17 р. № 2079/6/99-
99-15-03-02-15/ІПК 

«Коригування податкових зобов'язань 
у разі повернення частини попере-

дньої (авансової) оплати контраген-

ту – неплатникові ПДВ» 84-85 12

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Головного управління 

Державної фіскальної служби 

України в Харківській області

від 03.08.17 р. № 1461/ІПК/

20-40-12-01-11 

«Про обк ладення ПДВ суми ком-

пенсації за неотриманий імпортний 

товар» 84-85 13

Інформація із сайта ДФС, 

http://sfs.gov.ua 

«Особливості приймання Таблиці да-

них платника податків» 86 45

Інформація із сайта територіальних 

органів ДФС у Запорізькій області, 

http://zp.sfs.gov.ua 

«Рекомендації щодо відправлення 

сканованих копій документів для під-

твердження реальності здійснення 

операції за податковими накладними 

з ПДВ» 86 46

Індивідуальна податкова 

консультація Головного управління 

Державної фіскальної служби 

України в Дніпропетровській області

від 24.10.17 р. № 2347/ІПК/

04-36-12-32-20 

«Оподаткування операції з продажу 

дооцінених основних засобів» 90-91 13

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України 

від 19.10.17 р. № 2304/6/99-

95-42-03-15/ІПК 

«Право платника податків на бюджет-

не відшкодування ПДВ» 90-91 18

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України 

від 13.07.17 р. № 1177/6/99-

99-15-03-02-15/ІПК 

«Зазначення умовного ІПН при скла-

данні РК до ПН, якщо на дату його 

складання Порядком заповнення по-

даткової накладної такий умовний 

номер був змінений» 90-91 19

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України 

від 06.11.17 р. № 2519/6/99-

99-15-03-02-15/ІПК 

«Про складання декількох податко-

вих накладних при отриманні попе-

редньої оплати однією сумою» 92-93 8
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 27.10.17 р. 

№ 2417/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

(з коментарем) 

«Заповнення графи 1 розрахунку ко-

ригування кількісних і вартісних по-

казників до податкової накладної» 92-93 9

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 30.10.17 р. 
№ 2442/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Про можливість включення до по-

даткового кредиту податкової на-

кладної, у якій показник графи 7 ві-

дображений зі знаками більше двох 

після коми» 92-93 11

Затверджені наказом 
Міністерства фінансів України
від 13.06.17 р. № 567 (документ 
кодифікований) (з коментарем) 

«Критерії оцінки ступеня ризиків, 

достатніх для припинення реєстра-

ції податкової накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі по-

даткових накладних» 94-95 7

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 21.11.17 р. 
№ 2679/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Оподаткування операцій з постачан-

ня товарів/послуг, які фінансуються 

за рахунок міжнародної технічної до-

помоги» 100-101 22

Роз'яснення ДФС, 
http://sfs.gov.ua 

«Зміна номенк лат ури товарів/по-

слуг у розрахунках коригування до 

податкової накладної для реєстрації 

в ЄРПН» 102-103 28

Індивідуальна податкова 
консультація Офісу великих 
платників податків Державної 
фіскальної служби України
від 27.11.17 р. № 2713/ІПК/
28-10-01-03-11 

«Визначення бази обкладення ПДВ 

при експорті товарів» 102-103 31

Індивідуальна податкова 
консультація Головного управління 
Державної фіскальної служби 
України в Дніпропетровській області
від 10.11.17 р. № 2576/ІПК/
04-36-12-01-16 

«Заповнення податкової нак ладної 

в разі постачання подарункових кон-

дитерських наборів» 102-103 38

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Довідкова інформація

Анулювання реєстрації платника ПДВ 87 18

Консультації

Постачання послуг з розкрою одягу: 

який код зазначити в податковій на-

кладній? 80-81 50

Об'єкт обкладення ПДВ: загальні пра-

вила 82-83 25

Гроші отримані помилково: чи є об'єкт 

для обкладення ПДВ? 82-83 26

Внески до статутного капіталу та їх 

повернення: коли виникає об'єкт об-

кладення ПДВ? 82-83 27

Сплата гарантійних внесків: коли на-

раховувати ПДВ? 82-83 28

Коли виникають податкові зобов'я-

зання з ПДВ: усі правила 82-83 29

Передоплата за послуги отримана 

в інвалюті: коли виникають податкові 

зобов'язання з ПДВ? 82-83 33

Коли оформляти податкову накладну 

при експорті 82-83 34

Визначаємо базу оподаткування в за-

гальному випадку 82-83 38

Визначаємо базу оподаткування в не-

стандартних ситуаціях 82-83 41

Дата виникнення податкового кре-

диту: загальні правила й окремі си-

туації 82-83 44

Особливості відображення подат-

кового кредиту на підставі замінни-

ків ПН 82-83 46

Якщо в ПН допущена помилка, чи 

можна відобразити податковий кре-

дит? 82-83 48

Чи можна відобразити податковий 

кредит на підставі зареєстрованої ПН 

після закінчення 365 днів? 82-83 49

Протягом якого строку можна зареє-

струвати податкову накладну, оформ-

лену в 2016 році? 82-83 50

Податкова накладна помилково скла-

дена на неплатника: що робити? 82-83 51

Зміна номенклатури в ПН: як склас-

ти РК? 82-83 52

Податкова нак ладна оформлена 

в 2016 році: чи потрібно зазначати 

в РК код УКТЗЕД? 82-83 53

РК несвоєчасно зареєстрований: коли 

відображати в декларації продавцеві 

і покупцеві? 82-83 53

У яких випадках у ПН не потрібно за-

значати коди УКТЗЕД і ДКПУ? 82-83 54

Немає коду для товарів або послуг: 

що робити платникові ПДВ? 82-83 54
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Продаж наборів: особливості визна-

чення коду УКТЗЕД 82-83 55

Коли коди з ДКПП не можна зазна-

чати в податковій накладній? 82-83 57

Припинена реєстрація помилкової 

ПН: що робити? 82-83 58

Коли за відсутності госпдіяльності 

у звітному періоді дек ларацію все 

одно потрібно подавати? 82-83 59

Як заповнити уточнюючий додаток 5 82-83 60

Облік ПДВ при перехідних операціях 82-83 62

Чим загрожує платникові ПДВ помил-

ково складена ПН 84-85 53

Списання МНМА: ПДВ-особливості 90-91 33

Гарантійні ремонти у сфері ЗЕД: ви-

конання та облік 90-91 40

Коли подавати дек ларацію з ПДВ, 

щоб не виник override 92-93 58

Загальні правила подання декларації 

з ПДВ 98-99 10

Заповнюємо заголовну частину де-

кларації 98-99 14

Заповнюємо розд. I декларації «По-

даткові зобов’язання» 98-99 16

Заповнюємо розд. II декларації «По-

датковий кредит» 98-99 21

Заповнюємо розд. III декларації «Роз-

рахунки за звітний період» 98-99 25

Заповнюємо додаток 1 98-99 27

Додаток 2: як заповнити і виправити 

помилки 98-99 33

Додаток 3: порядок заповнення і ви-

правлення помилок 98-99 39

Додаток 4: особливості заповнення 

і виправлення помилок 98-99 43

Додаток 5: порядок заповнення і ви-

правлення помилок 98-99 49

Додаток 6: порядок заповнення і ви-

правлення помилок 98-99 53

Додаток 7 для пільговиків 98-99 57

Додаток 7 для «касовиків» 98-99 65

Додаток 8: коли подається і як запо-

внюється 98-99 68

Додаток 9: порядок заповнення і ви-

правлення помилок 98-99 70

Уточнюючий розрахунок: порядок по-

дання та приклади 98-99 76

СЕА: особливості формування показ-

ників 98-99 83

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Відмовили в реєстрації ПН: як подати 

скаргу бізнес-омбудсмену? 98-99 89

Як оскаржити зменшення ліміту реє-

страції (незаконний override) 98-99 93

Коли постачання товарів у рамках ре-

алізації проекту МТП не обкладаєть-

ся ПДВ 100-101 43

Відповіді на запитання

Податкова накладна на передоплату 

заблокована: як ї ї розблокувати? 92-93 53

Змінилася ціна після часткової перед-

оплати: коли оформляти розрахунок 

коригування? 92-93 56

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 14.08.17 р. 

№ 1591/6/99-99-13-01-01-15/ІПК 

«Заповнення податкового розрахунку 

за формою № 1ДФ» 84-85 16

Індивідуальна податкова 

консультація Головного управління 

Державної фіскальної служби 

України в м. Києві від 24.10.17 р. 

№ 2349/ІПК/26-15-12-03-11 

(з коментарем) 

«Оподаткування безповоротної фі-

нансової допомоги, наданої фізичній 

особі» 90-91 15

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 19.10.17 р. 

№ 2301/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Оподаткування коштів, виданих на 

відрядження» 90-91 20

Лист Державної фіскальної 

служби України від 07.07.17 р. 

№ 1040/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обкладення дивідендів ПДФО і вій-

ськовим збором» 92-93 18

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 04.09.17 р. 

№ 1797/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Оподаткування доходу, отриманого 

фізичною особою у вигляді вартості 

путівки на відпочинок» 92-93 19

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 23.05.17 р. 

№ 310/6/99-99-15-01-01-15/ІПК 

«Оподаткування вартості подарунка 

співробітникові компанії» 94-95 13
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Відповіді на запитання

Чи є додатковим благом оплата вар-

тості чаю в залізничному квитку від-

рядженого працівника? 92-93 59

Перерахунок ПДФО: право чи обо-

в'язок? 102-103 54

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Нормативні документи

ЗІР, категорія 116.12 

«Чи є відповідальність за відобра-

ження в акцизних накладних, актах 

інвентаризації, дек ларації обсягів 

пального, які не приведені до 15 °С?» 80-81 31

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 06.10.17 р. 

№ 2169/6/99-99-15-03-03-15/ІПК 

«При наданні транспортних послуг 

реєструватися платником акцизного 

податку з реалізації пального не по-

трібно» 84-85 16

Консультації

Реалізація пального за різними до-

говорами: коли реєструватися плат-

ником акцизу? 84-85 56

ЗБІР ЗА ПАРКУВАННЯ, ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Головного управління 

Державної фіскальної служби 

України в Дніпропетровській області

від 09.10.17 р. № 2170/ІПК/

04-36-12-23-19 

«Пр о нар ах ування т ур и с т ичного 

збору» 102-103 32

Довідкова інформація

Алгоритм заповнення податкової де-

кларації з туристичного збору 87 22

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 14.09.17 р. 

№ 1965/6/99-99-13-01-01-15/ІПК 

«Сплата (перерахування) військово-

го збору за працівників неуповно-

важеного відокремленого підрозділу 

і подання розрахунку за формою 

№ 1ДФ» 84-85 15

Лист Державної фіскальної 

служби України від 07.07.17 р. 

№ 1040/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обкладення дивідендів ПДФО і війсь-

ковим збором» 92-93 18

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 04.09.17 р. 

№ 1797/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Оподаткування доходу, отриманого 

фізичною особою у вигляді вартості 

путівки на відпочинок» 92-93 19

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 23.05.17 р. 

№ 310/6/99-99-15-01-01-15/ІПК 

«Оподаткування вартості подарунка 

співробітникові компанії» 94-95 13

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 

ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Відповіді на запитання

Чи потрібно підприємцеві сплачувати 

податок на нерухомість за промбу-

дівлю? 89 32

Як відзвітувати і сплатити податок на 

нерухомість, якщо придбана будівля 

продана в наступному місяці? 90-91 35

РЕНТНА ПЛАТА 

ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 07.07.17 р. 

№ 1056/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

(з коментарем) 

«ДФС змінила думку щодо сплати 

рентної плати за воду в разі надання 

приміщень в оренду» 80-81 22

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЄСВ. ЗВІТНІСТЬ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 21.09.17 р. 

№ 2021/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Орендна плата, виплачена на ко-

ристь фізособи, не є базою нараху-

вання ЄСВ» 84-85 18

Лист Державної фіскальної 

служби України від 03.10.17 р. 

№ 16871/5/99-99-13-02-01-16 

«Заповнення звіту з ЄСВ» 90-91 22

Методичні рекомендації Головного 

управління Пенсійного фонду 

України в Черкаській області, 

Головного управління Державної 

фіскальної служби України 

в Черкаській області б/н 

«Заповнення Звіту з ЄСВ» 90-91 23
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 04.07.17 р. 

№ 956/6/99-99-13-02-01-15/ІПК 

«Нарахування і сплата ЄСВ у випадку, 

якщо листок непрацездатності по-

даний підприємству після звільнен-

ня працівника, а тимчасова непра-

цездатність припадає на період ро-

боти» 92-93 20

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 23.05.17 р. 

№ 310/6/99-99-15-01-01-15/ІПК 

«Оподаткування вартості подарунка 

співробітникові компанії» 94-95 13

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 28.08.17 р. 

№ 1737/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обк ладення ЄСВ вартос ті пода-

рунка» 102-103 39

Консультації

Звіт з ЄСВ: складаємо на підставі чис-

лового прикладу 90-91 47

Донарахування індексації зарплати за 

минулі періоди: оподаткування, звіт-

ність 90-91 58

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ЄДИНИЙ ПОДАТОК У ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Нормативні документи

Лист Державної фіскальної 

служби України від 20.02.17 р. 

№ 3452/6/99-99-15-02-02-15 

«Фінансовий результат збільшується 

на суму оплати за товари, відванта-

жені на спрощеній системі оподатку-

вання» 92-93 23

Лист Головного управління 

Державної фіскальної служби 

України в м. Києві від 18.02.16 р. 

№ 3610/10/26-15-11-03-18 

«Оплата за послуги, надані на загаль-

ній системі, не включається до доходу 

єдинника» 92-93 24

Консультації

Правила переходу із загальної систе-

ми оподаткування на спрощену 92-93 26

Зі спрощеної системи – на загальну: 

облік перехідних операцій в юросіб 

і фізосіб 92-93 47

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Відповіді на запитання

За якою формою декларації потрібно 

звітувати платникам єдиного податку 

за три квартали 2017 року? 84-85 59

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА 

ОПОДАТКУВАННЯ

Консультації

З припиненням діяльності не зника-

ють зобов'язання перед податковою 

і контрагентами 84-85 72

Правила переходу із загальної систе-

ми оподаткування на спрощену 92-93 26

Із загальної системи – на спрощену: 

облік перехідних операцій в юросіб 

і фізосіб 92-93 30

Перехід фізосіб-єдинників з групи 

в групу: облік перехідних операцій 92-93 37

Перехід зі спрощеної системи опо-

даткування на загальну: основні пра-

вила 92-93 44

Зі спрощеної системи – на загальну: 

облік перехідних операцій в юросіб 

і фізосіб 92-93 47

Відповіді на запитання

Чи треба проводити інвентаризацію 

підприємцеві? 80-81 34

Чи потрібно підприємцеві сплачувати 

податок на нерухомість за промбу-

дову? 89 32

Підприємець на загальній системі ку-

пує ПММ для автомобіля: чи можна 

включити їх вартість до складу ви-

трат? 102-103 79

СПРОЩЕНА СИСТЕМА 
ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 16.08.17 р. 

№ 1633/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Як єдиннику-комісіонеру визначити 

1 млн грн. для застосування РРО» 80-81 27

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 28.08.17 р. 

№ 1739/О/99-99-14-05-01-14/ІПК 

« З а с т о с у в а н н я  РР О фі з о со б о ю -

під при ємцем у разі перевищення 

в календарному році доходу понад 

1 млн грн.» 80-81 28
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 15.09.17 р. 

№ 1970/П/99-99-13-02-01-14/ІПК 

«Про заборгованість зі сплати ЄСВ та 

єдиного податку» 90-91 25

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 29.08.17 р. 

№ 1757/6/99-99-13-01-02-16/ІПК 

«Оподаткування безповоротної фін-

допомоги у фізосіб-єдинників» 90-91 26

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 21.09.17 р. 

№ 2026/П/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Книга обліку доходів і витрат єдин-

ника вважається касовою книгою» 102-103 34

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 29.06.17 р. 

№ 898/Г/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Обмеження для є динників другої 

групи поширює ться тільки на по-

слуги» 102-103 35

Консультації

Товар відвантажений єдинником дру-

гої групи, а оплачений після його пе-

реходу до третьої групи: як відзвіту-

вати і розрахувати податок? 80-81 62

З припиненням діяльності не зника-

ють зобов'язання перед податковою 

і контрагентами 84-85 72

Правила переходу із загальної систе-

ми оподаткування на спрощену 92-93 26

Із загальної системи – на спрощену: 

облік перехідних операцій в юросіб 

і фізосіб 92-93 30

Як фізособі-єдиннику змінити групу 92-93 34

Перехід фізосіб-єдинників з групи 

в групу: облік перехідних операцій 92-93 37

Перехід єдинника третьої групи зі 

ставки 5 % на 3 % і навпаки 92-93 40

Перехід зі спрощеної системи опо-

даткування на загальну: основні пра-

вила 92-93 44

Зі спрощеної системи – на загальну: 

облік перехідних операцій в юросіб 

і фізосіб 92-93 47

Відповіді на запитання

Чи треба проводити інвентаризацію 

підприємцеві? 80-81 34

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

За якою формою декларації потрібно 

звітувати платникам єдиного податку 

за три квартали 2017 року? 84-85 59

Чи потрібно підприємцеві сплачувати 

податок на нерухомість за промбу-

дову? 89 32

Фізособа-єдинник отримує проценти 

за депозитом: яким буде оподатку-

вання? 90-91 63

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Нормативні документи

Лист Міністерства фінансів 
України від 22.08.17 р. 
№ 35210-07/23-3364/2658 

«Документальне оформлення опе-

рації з надання й отримання послуг 

з оренди майна» 84-85 20

Лист Міністерства фінансів 
України від 18.07.17 р. 
№ 35230-07/28-530/533 
(з коментарем) 

«Про актуальність МСФЗ, розміщених 

на веб-сайті Мінфіну» 84-85 20

Лист Міністерства фінансів 
України від 16.06.17 р. 
№ 35210-07-10/16083 

«Відображення у бухобліку витрат, 

пов'язаних з визнанням пред'явле-

них претензій» 84-85 29

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 14.11.17 р. 
№ 2608/О/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Чи вважає ДФС рахунок первинним 

документом» 100-101 24

Довідкова інформація

Закон про бухоблік: огляд основних 
змін 89 6

Консультації

Які положення потрібно включати до 
наказу про облікову політику 79 13

Як правильно обліковувати бейджи 80-81 51

Правила обліку ліцензій з невстанов-
леним строком дії 80-81 54

Як відобразити в обліку юрпослуги, 
отримані для придбання ліцензії? 80-81 57

Складаємо наказ про облікову політи-
ку підприємства 88 13

Гарантійні ремонти у сфері ЗЕД: ви-

конання та облік 90-91 40
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Накази з основної діяльності: правила 

оформлення і строки зберігання 94-95 16

Наказ про ціноутворення 94-95 20

Наказ про нормування витрати мате-

ріалів у виробництві 94-95 23

Наказ про встановлення норм витра-

ти палива 94-95 26

Наказ про проведення рекламного 

розпродажу 94-95 30

Наказ про участь у виставці 94-95 33

Наказ про проведення маркетингових 

заходів 94-95 35

Представницькі витрати: складаємо 

наказ про проведення прийому 94-95 37

Наказ про проведення корпоративу 94-95 41

Наказ про використання мобільного 

зв'язку 94-95 44

Наказ про забезпечення робочих 

місць аптечками 94-95 46

Як зміни в Законі про бухоблік впли-

нуть на облікову політику – 2018 97 13

Наказ про облікову політику: склада-

ємо додатки 97 16

Як новачкам підготуватися до МСФЗ-

звітності 100-101 45

Як правильно оформити та облікувати 

витрати на новорічний корпоратив 102-103 52

Тимчасові податкові різниці та ВПА/

ВПЗ: правила визначення та облік 102-103 56

Відповіді на запитання

Що робити з первинними документа-

ми ТОВ після продажу корпоративних 

прав? 100-101 52

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Довідкова інформація

Закон про бухоблік: огляд основних 

змін 89 6

Консультації

Як новачкам підготуватися до МСФЗ-

звітності 100-101 45

Тимчасові податкові різниці та ВПА/

ВПЗ: правила визначення та облік 102-103 56

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Довідкова інформація

Контроль платоспроможності підпри-

ємства: аналізуємо коефіцієнти лік-

відності 78 29

Фінансова стійкість: аналізуємо струк-

туру вкладення коштів підприємства 96 25

Консультації

Оцінка прибутковості покупців – ін-

струмент для збільшення прибутку 

підприємства 92-93 50

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Шкала прибутковості – інструмент 

збільшення прибутку компанії 100-101 33

Як понизити продажну ціну імпортно-

го товару без втрати прибутку 100-101 36

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ПОЛІПШЕНЬ 

Консультації

Облік податкових різниць, пов'язаних 

з вибуттям ОЗ та НА 79 21

Чи можна за результатами інвентари-

зації частково ліквідувати основний 

засіб? 80-81 41

Облік податкових різниць, пов'язаних 

з невиробничими необоротними ак-

тивами 88 22

ТРАНСПОРТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Консультації

Наказ про встановлення норм витра-

ти палива 94-95 26

Придбали вантажний автомобіль: які 

платежі сплачувати? 100-101 49

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗЕМЛЕЮ

Консультації

Інвентаризація земельних ділянок 

(у т. ч. орендованих у держорганів) 80-81 37

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
І КОМУНІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ТЕЛЕФОН. МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Консультації

Наказ про використання мобільного 

зв'язку 94-95 44

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
ОБЛІК

Консультації

Правила обліку ліцензій з невстанов-

леним строком дії 80-81 54

Як відобразити в обліку юрпослуги, 

отримані для придбання ліцензії? 80-81 57

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Довідкова інформація

Відповідальність за порушення прав 

інтелектуальної власності 87 24

ЗАПАСИ
ОБЛІК ЗАПАСІВ

Нормативні документи
Лист Міністерства інфраструктури 

України від 14.09.17 р. 

№ 9080/25/10-17 (витяг) 

«Норми витрати палива не поширю-

ються на промислове і технологічне 

обладнання» 94-95 15
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Нормативні документи

ЗІР, категорія 116.12 

«Чи є відповідальність за відобра-

ження в акцизних накладних, актах 

інвентаризації, дек ларації обсягів 

пального, які не приведені до 15 °С?» 80-81 31

Лист Державної фіскальної 

служби України від 13.04.16 р. 

№ 8191/6/99-99-19-03-02-15 

«Про проведення інвентаризації під 

час перевірок контролюючими орга-

нами» 80-81 32

Лист Міністерства фінансів 

України від 11.09.17 р. 

№ 35220-07/23-3607/7/2824 

«Окремі питання проведення інвента-

ризації активів і зобов'язань» 102-103 36

Консультації

Чи має право представник органу 

ДФС бути присутнім при проведенні 

інвентаризації платником податків? 80-81 33

Як проводити інвентаризацію, якщо 

матеріально відповідальний у від-

пустці? 80-81 35

Чи може в результаті інвентаризації 

уриватися строк позовної давності за 

заборгованостями? 80-81 36

Інвентаризація земельних ділянок 

(у т. ч. орендованих у держорганів) 80-81 37

Чи можна за результатами інвентари-

зації частково ліквідувати основний 

засіб? 80-81 41

За якою формою оформляти інвента-

ризацію підакцизних ПММ? 80-81 42

Хто проводить інвентаризацію майна 

на зберіганні: зберігач чи поклажо-

давець? 80-81 43

Чи підлягають інвентаризації розра-

хунки з підзвітними особами? 80-81 44

Притягнення працівника до матері-

альної відповідальності 80-81 46

Відповіді на запитання

Чи треба проводити інвентаризацію 

підприємцеві? 80-81 34

Як проводити інвентаризацію, якщо 

на підприємстві є тільки директор? 80-81 34

Чи можуть підприємство покарати за 

непроведення інвентаризації? 80-81 45

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 29.08.17 р. 

№ 1756/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Коригування фінрезультату до опо-

даткування на суму списання недо-

стач цінностей понад норми, виявле-

них під час інвентаризації, і недостач 

від крадіжок» 80-81 30

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
ДИВІДЕНДИ

Нормативні документи

Лист Державної фіскальної 

служби України від 07.07.17 р. 

№ 1040/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обкладення дивідендів ПДФО і війсь-

ковим збором» 92-93 18

КРЕДИТИ, ПОЗИКИ
БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ

Довідкова інформація

Як підприємству отримати недорогий 

кредит: практичні рекомендації 87 12

Підприємство хоче взяти кредит: чим 

допоможе знання банківської статис-

тики 96 14

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Нормативні документи

Лист Міністерства 

соціальної політики України

від 09.06.17 р. № 294/0/22-17/134 

«Сумісник не повідомив роботодавця 

про звільнення з основного місця ро-

боти. Чи є відповідальність?» 80-81 26

Лист Державної служби України 

з питань праці від 19.05.17 р. 

№ 5783/4.1/4.1-ДП-17; 

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 13.05.17 р. 

№ 168/6/99-99-13-02-03-15/ІПК; 

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 17.10.17 р. 

№ 2257/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

(з коментарем) 

«Відносини з учнями ПТНЗ – трудові 

чи цивільно-правові?» 89 15

Консультації

П'ять головних питань про сумісників 80-81 58
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Новачка оформили як практиканта: 

небезпечні наслідки та як їх можна 

уникнути 89 20

Практиканти і стажисти на підприєм-

стві: як оформити й оплатити роботу 89 24

П'ять розповсюджених помилок при 

скороченні штату: як їх уникнути? 89 29

Чи можна перераховувати зарплату 

співробітника іншій особі? 90-91 44

Відповіді на запитання

Чи можна звільнити працівницю, яка 

перебуває у відпустці по догляду за 

дитиною? 92-93 63

МАТЕРІАЛЬНА ТА ДИСЦИПЛІНАРНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповіді на запитання

Чи можна накласти дисциплінарне 

стягнення на співробітника, якщо під-

приємство реорганізувалося? 90-91 46

ОХОРОНА ПРАЦІ

Консультації

Наказ про забезпечення робочих 

місць аптечками 94-95 46

ОПЛАТА ПРАЦІ
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ І ЗА ДОГОВОРАМИ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Нормативні документи
Лист Міністерства 
соціальної політики України
від 25.05.17 р. № 1545/0/101-17/28 

«Нарахування доплати до мінімальної 

зарплати та ї ї облік при розрахунку 

виплат працівникам» 80-81 24

Консультації

П'ять головних запитань про сумісників 80-81 58

Інваліди у роботодавця: як уберегти 

себе від помилок? 80-81 60

Практиканти і стажисти на підприєм-

стві: як оформити й оплатити роботу 89 24

ІНДЕКСАЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ 
ГРОШОВИХ ДОХОДІВ

Нормативні документи
Листи Федерації професійних спілок 
України від 27.07.17 р. № 05/01-27/825; 
Міністерства соціальної політики 
України від 07.09.17 р. № 2341/0/101-17 
(з коментарем) 

«Чи повинна індексація враховувати-

ся в мінімальній зарплаті» 100-101 26

Довідкова інформація

Індексація грошових доходів грома-

дян за вересень 2017 року 78 27

Індексація грошових доходів грома-

дян за жовтень 2017 року 87 26

Індексація грошових доходів грома-

дян за листопад 2017 року 96 27

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультації

Якщо заборгованість із зарплати ви-

плачується в жовтні 2017 року 84-85 70

Донарахування індексації зарплати за 

минулі періоди: оподаткування, звіт-

ність 90-91 58

Якщо заборгованість із зарплати ви-

плачується в листопаді 2017 року 92-93 63

Якщо заборгованість із зарплати ви-

плачується в грудні 2017 року 100-101 60

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА

Нормативні документи

Лист Міністерства 
соціальної політики України
від 02.10.17 р. № 2480/0/101-17 
(з коментарем) 

«Облік премій при обчисленні серед-

ньої зарплати» 100-101 30

АЛІМЕНТИ, УТРИМАННЯ

Довідкова інформація

Стягнення аліментів з працівника 78 23

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ
ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ 

ЗА РАХУНОК СОЦСТРАХУ 
(ЛІКАРНЯНІ ЛИСТКИ ТОЩО)

Нормативні документи

Лист Фонду 
соціального страхування України
від 07.09.17 р. № 5.2-28-343 

«Про чинну форму заяви-розрахунку 

для надання страхувальниками мате-

ріальної допомоги працівникам» 84-85 19

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 04.07.17 р. 
№ 956/6/99-99-13-02-01-15/ІПК 

«Нарахування та сплата ЄСВ у випад-

ку, якщо листок непрацездатності по-

даний підприємству після звільнення 

працівника, а тимчасова непраце-

здатність припадає на період роботи» 92-93 20

Лист Міністерства соціальної 
політики України від 23.05.17 р. 
№ 262/0/86-17/273 (з коментарем) 

«Розрахунок допомоги з тимчасової 

непрацездатнос ті при погодинній 

оплаті праці» 100-101 28

Довідкова інформація

Нові лікарняно-декретні обмеження 96 20

Консультації

Лікарняні особам, які працюють за 

ЦПД: чи можна оплатити за діючими 

нормами 102-103 71
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ДОПОМОГА (МАТЕРІАЛЬНА, 

БЛАГОДІЙНА), ПОДАРУНКИ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 23.05.17 р. 

№ 310/6/99-99-15-01-01-15/ІПК 

«Оподаткування вартості подарунка 

співробітникові компанії» 94-95 13

Консультації

Подарунки від роботодавця дорос-

лим і дітям 102-103 47

Види та оподаткування матеріальної 

допомоги: таблиця-підказка 102-103 74

ВІДРЯДЖЕННЯ
ВІДРЯДЖЕННЯ ПО УКРАЇНІ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 09.10.17 р. 

№ 2183/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

«Документи, що підтверджують при-

дбання автобусних квитків через Ін-

тернет» 90-91 30

Відповіді на запитання

Чи є додатковим благом оплата вар-

тості чаю в залізничному квитку від-

рядженого працівника? 92-93 59

Консультації

Представницькі витрати: складаємо 

наказ про проведення прийому 94-95 37

ЗАКОРДОННІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Консультації

Представницькі витрати: складаємо 

наказ про проведення прийому 94-95 37

ГРОШОВИЙ ОБІГ
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЇХ ВЕДЕННЯ

Нормативні документи
Індивідуальна податкова 

консультація офісу великих 

платників податків Державної 

фіскальної служби України

від 10.10.17 р. № 2188/ІПК/28-10-01-03-11 

«Оприбуткування готівки в разі ви-

ключення електроенергії» 90-91 32

РРО, КОРО, РК

Нормативні документи
Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 16.08.17 р. 

№ 1633/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Як єдиннику-комісіонеру визначити 

1 млн грн. для застосування РРО» 80-81 27

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 28.08.17 р. 

№ 1739/О/99-99-14-05-01-14/ІПК 

« З а с т о с у в а н н я  РР О фі з о со б о ю -

під при ємцем у разі перевищення 

в календарному році доходу понад 

1 млн грн.» 80-81 28

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 02.10.17 р. 

№ 2093/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

«Продаж авіаквитків здійснюється 

через РРО» 84-85 22

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 14.09.17 р. 

№ 1961/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

«Застосування РРО у разі реалізації 

товарів через Інтернет» 92-93 21

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 09.11.17 р. 

№ 2569/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

«Про подання звіту за формою 

№ 1-ЗВР» 100-101 32

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 31.10.17 р. 

№ 2453/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

«Оплата через ПТКС: чи застосовува-

ти РРО?» 102-103 37

ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТОРГІВЛЯ ОПТОВА І РОЗДРІБНА

Консультації

Наказ про участь у виставці 94-95 33

Наказ про проведення маркетингових 

заходів 94-95 35

Розпродажі та знижки в торговельних 

мережах 102-103 40

Подарункові сертифікати в обліку 

у продавця 102-103 44

ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Нормативні документи
Лист Міністерства 

інфраструктури України від 14.09.17 р. 

№ 9080/25/10-17 (витяг) 

«Норми витрати палива не поширю-

ються на промислове і технологічне 

обладнання» 94-95 15

Консультації

Наказ про нормування витрати мате-

ріалів у виробництві 94-95 23
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ, РЕЖИМИ, ПЛАТЕЖІ

Консультації

Гарантійні ремонти у сфері ЗЕД: ви-

конання та облік 90-91 40

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ КОНТРАКТИ

Консультації

Гарантійний ремонт у ЗЕД: пред'яв-

лення претензії 90-91 36

РОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ 
(СТРОКИ І ВИДИ РОЗРАХУНКІВ)

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Державної фіскальної 
служби України від 12.09.17 р. 
№ 1929/6/99-95-42-03-15/ІПК 

«До операцій експорту та імпорту, не 

завершених до 26.05.17 р., застосову-

ється строк розрахунків 180 днів» 80-81 29

Консультації

Пеня у сфері ЗЕД: як розраховується, 

коли нараховується і сплачується 84-85 60

ЕКСПОРТНІ ТА ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ. 
КУРСОВІ РІЗНИЦІ

Довідкова інформація

Нерезидент повернув передоплату: 

чи потрібно перераховувати до бю-

джету додатну курсову різницю? 78 17

Консультації

Гарантійні ремонти у сфері ЗЕД: ви-

конання та облік 90-91 40

Як понизити продажну ціну імпортно-

го товару без втрати прибутку 100-101 36

ОПЕРАЦІЇ
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

Консультації

Укладаємо договір дарування 79 3

Договір міни 79 8

Укладаємо договір про надання по-

слуг 88 3

Договір підряду 88 8

Укладаємо договір оренди: загальні 

правила 97 3

Особливості договорів оренди неру-

хомості, землі та транспорту 97 8

Відповіді на запитання

Підприємство безоплатно передає ав-

томобіль фізособі: як це правильно 

оформити? 100-101 51

Що робити з первинними документа-

ми ТОВ після продажу корпоративних 

прав? 100-101 52

Чи можна змінити узгоджену ціну то-

вару через зміну валютного курсу? 102-103 63

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Чи можна відмовитися від частково 

виконаного договору підряду? 102-103 64

Чи повинна плата за оренду транспор-

ту бути щомісячною і фіксованою? 102-103 64

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 

НА ПІДПРИЄМСТВІ

Консультації

Гарантійний ремонт у ЗЕД: пред'яв-

лення претензії 90-91 36

Юрособа ліквідується, а орган ДФС не 

проводить перевірку: що робити? 92-93 60

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА)
СТВОРЕННЯ, 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ 

Консультації

Юрособа ліквідується, а орган ДФС не 

проводить перевірку: що робити? 92-93 60

ДЕРЖАВНІ (КОМУНАЛЬНІ) 
ПІДПРИЄМСТВА. ПІДПРИЄМСТВА 

З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної фіскальної 

служби України від 27.09.17 р. 

№ 2061/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Сплата частини чистого прибутку 

(доходу) науковими установами» 84-85 33

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Консультації

Чи потрібно отримувати ліцензію для 

переробки побутових відходів 84-85 69

ЦІНОУТВОРЕННЯ
ВІЛЬНІ ЦІНИ

Консультації

Наказ про ціноутворення 94-95 20

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Довідкова інформація

Предмет спору: визнання недійсним 

договору зберігання державного 

майна, оформленого для прихован-

ня договору оренди, який був укла-

дений з порушенням законодавчих 

вимог 78 15

Якщо із працівником, з вини якого ви-

никла недостача, не укладений дого-

вір про матеріальну відповідальність, 

роботодавець не має права стягнути 

з нього недостачу 80-81 9
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або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

При відмові в реєстрації ПН комісія 

ДФС зобов'язана зазначити конкретну 

підставу для відмови. Право платника 

податків на податковий кредит з ПДВ 

не залежить від виконання обов'язків 

з декларування ПДВ контрагентом або 

іншими СГ, з якими мав взаємовідно-

сини контрагент у ланцюжку поста-

чання товарів. Застосовувати штраф 

за несвоєчасну реєстрацію ПН – не-

правомірно, якщо зареєструвати ПН 

вчасно платник податків не зміг через 

необґрунтоване одностороннє розі-

рвання ДПІ договору про визнання 

електронних документів 82-83 9

Предмет спору: затримка розрахунку 

при звільненні, навіть за наявності за-

яви працівника з проханням виплати-

ти суми, що належать йому, в інший 

день, не є підставою для звільнення 

роботодавця від відповідальності 87 16

Предмет спору: неповідомлення ор-

гану ДФС про прийняття нового пра-

цівника не означає, що із цим пра-

цівником не оформлено трудовий 

договір 96 16

Якщо постачальник надав покупцеві 

РК із запізненням, то покупець не несе 

відповідальності за їх несвоєчасну ре-

єстрацію. За наявності у платника по-

датків документів, що підтверджують 

факт здійснення господарської опе-

рації, відмова в реєстрації податкової 

накладної є незаконною. Якщо орган 

ДФС не направив платникові подат-

ків квитанцію про прийняття або не-

прийняття податкової накладної, то 

штраф не накладається 98-99 7

Обчислення строку позовної давності: 

переривання можливе тільки в межах 

цього строку, а не після його закін-

чення. Платник податків має право 

збільшити податковий кредит після 

закінчення 365 днів з дня оформлен-

ня податкової накладної, якщо він по-

дав уточнюючий розрахунок 100-101 13

Загальні збори учасників ТОВ є пра-

вомочними, а прийняті на зборах 

рішення вважаються законними за 

дотримання вимог законодавс тва 

і статуту ТОВ 102-103 21

ДОВІДКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Довідкова інформація

Календар бухгалтера на жовтень 2017 

року 78 с1

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Інформація для розрахунків 78 12

Тести: Право. Облік. Податки 79 28

Відповіді на тес ти, опубліковані 

в «БАЛАНСІ», 2017, № 71 (спецвипуск 

«Просто про облік») 79 31

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 80-81 4

Додаткова інформація про набут-

тя чиннос т і  окремих док умент ів 

у зв'язку з їх офіційним опубліку-

ванням 80-81 10

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 82-83 4

Що змінилося у сплаті ЄСВ, соцстра-

хуванні, пенсійному забезпеченні. Як 

затверджуються річні та комплексні 

плани перевірок. Запроваджена до-

даткова перевірка електронної митної 

декларації 82-83 6

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 84-85 5

Оновлено порядок розс трочення 

сплати ПДВ під час увезення до Укра-

їни пристроїв та обладнання. Затвер-

джено Реєстр великих платників по-

датків на 2018 рік. Оновлено форми 

довідок, необхідних для оформлен-

ня податкових векселів на ввезення 

нафтопродуктів. Доповнено перелік 

країн, на які поширюється Конвен-

ція про взаємну адміндопомогу в по-

даткових справах. Діє Конвенція про 

уникнення подвійного оподаткування 

з Мальтою 84-85 6

Навігатор по квартальній звітності за 

ІІІ квартал (9 місяців) 2017 року 84-85 74

НБУ скасував завірення документів 

печаткою. Установлено мінімальні ви-

моги до охорони праці на будмай-

данчиках 86 2

Додаткова інформація про набут-

тя чиннос т і  окремих док умент ів 

у зв'язку з їх офіційним опубліку-

ванням 86 46

Календар бухгалтера на листопад 

2017 року 87 с1

Фінансова стійкість 87 28

Інформація для розрахунків 87 30

Тести: Право. Облік. Податки 88 29

Відповіді на тес ти, опубліковані 

в «БАЛАНСІ», 2017 № 79 (спецвипуск 

«Просто про облік») 88 32

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 89 2

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 90-91 5
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Як ведеться облік платників ЄСВ 

в контролюючих органах. Фонд соц-

страхування відновить форми звіт-

ності. Створюються комісі ї Фонду 

соцстрахування для вирішення спору. 

Інформація, яка передається до ДФС 

у разі перетину кордону з Кримом. 

Як штрафуватимуть фінустанови за 

порушення Закону про фінансову ре-

структуризацію 90-91 6

Буде змінено Положення про реєстра-

цію платників ПДВ. Прийнято Закони 

про держпідтримку кінематографії 90-91 9

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 92-93 4

Відбиток печатки на грошовому чеку 

не потрібний. Оновлено Положення 

про держреєстрацію фізосіб – плат-

ників податків. Реорганізовано деякі 

органи Пенсійного фонду. Як уклада-

тимуться електронні договори авто-

цивілки 92-93 5

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 94-95 3

Затверджено план комплексних пе-

ревірок на 2018 рік. Уточнено поря-

док інформаційної взаємодії відомств 

у процесі бюджетного відшкодування 

ПДВ. НБУ розширив можливості біз-

несу з репатріації дивідендів. Онов-

лено форми заяв про отримання до-

зволу на роботу іноземців 94-95 4

Додаткова інформація про набуття 

чинності окремих документів у зв'язку 

з їх офіційним опублікуванням 94-95 15

Календар бухгалтера на грудень 2017 

року 96 с1

Інформація для розрахунків 96 29

Тести: Право. Облік. Податки 97 30

Відповіді на тес ти, опубліковані 

в «БАЛАНСІ», 2017, № 88 (спецвипуск 

«Просто про облік») 97 32

Додаткова інформація про набут-

тя чиннос т і  окремих док умент ів 

у зв'язку з їх офіційним опубліку-

ванням 98-99 2

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 98-99 3

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Продовжено до 1 095 днів строк для 

визнання податкового кредиту за за-

реєстрованими ПН/РК. Уточнено по-

рядок продовження граничних стро-

ків подання декларацій і заяв. Інва-

люта для закордонного відрядження 

може перераховуватися на рахунок 

фізособи 98-99 5

Скорочення, що використовуються 

в консультаційних матеріалах спец-

випуску 98-99 3

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 100-101 4

Фінансові регулятори не визначилися 

зі статусом криптовалют, але дійшли 

важливих висновків (спільна заява 

фінансових регуляторів щодо статусу 

криптовалют в Україні (оприлюднено 

на сайті НБУ 23.11.17 р.) 100-101 10

Як працюватиме банківська система 

України на рубежі 2017–2018 років 100-101 35

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 102-103 4

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Довідкова інформація

Зміни до законодавства, що діють із 

жовтня 2017 року 78 2

Огляд деяких документів, що набули 

чинності у вересні 2017 року 78 5

Єдинників третьої та четвертої груп 

пропонується звільнити від сплати 

авансових платежів з податку на при-

буток. Зміниться порядок перераху-

вання до бюджету платежів при мит-

ному оформленні. Які ставки ввізного 

мита застосовуватимуться в 2018 році 

до імпорту товарів з ЄС. Удосконалю-

ється законодавство з питань автор-

ського і суміжних прав 78 10

Унесено зміни до пенсійного законо-

давства. Урядовий комітет затвердив 

законопроект про введення податку 

на виведений капітал 80-81 8

Удосконалюється застосування спец-

санкцій у ЗЕД. Як зараховуються до 

стажу роботи періоди догляду за ди-

тиною. Працівників яких професій по-

требує ринок праці. Ставки екоподат-

ку повинні підвищуватися 84-85 8
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Пропонується удосконалити Подат-

ковий кодекс з огляду на особливос-

ті функціонування оптового ринку 

електроенергії. Закон про внесення 

змін до Закону про бухоблік чекає 

підпису Президента. Зміняться кри-

терії ризиків для припинення реє-

страції ПН/РК в ЄРПН. Установлю-

ються стаціонарні вагові комплекси 

д ля вимірювання маси автотран-

спорту під час руху. Банки інформу-

ють вартових порядку про підозрілі 

фіноперації к лієнтів. Рекомендації 

СБУ з блокування розповсюдження 

комп'ютерного вірусу 86 3

Зміни до законодавства, що діють 

з листопада 2017 року 87 4

Огляд деяких документів, що набули 

чинності в жовтні 2017 року 87 6

Пропонується встановити ставку єди-

ного податку в розмірі 5 % у разі 

включення ПДВ до складу податку. 

Зареєстровано проект Закону про 

аудит фінансової звітності та аудитор-

ську діяльність. Розробляється зако-

нопроект про відповідальність спів-

робітників правоохоронних органів 

за неправомірні та надмірні силові дії 

проти підприємців. Дозволи на про-

вадження митної брокерської діяль-

ності можуть скасувати 87 10

Зареєстровано законопроекти щодо 

криптовалюти. Зареєстровано зако-

нопроект про детінізацію обороту 

товарів і послуг. Бізнес і ДРС проти 

прийняття законопроекту про детіні-

зацію. Дізнатися про перевірку можна 

на сайті пілотного модуля планування 

перевірок 89 4

Працювати з банками без печатки 

стало реально 90-91 3

Прийняті в першому читанні Закони 

про Держбюджет-2018 і про внесення 

змін до ПК. Кабмін проти продовжен-

ня тестового режиму системи зупинки 

реєстрації ПН в ЄРПН 92-93 7

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Зареєстровано проект нового Мит-

ного тарифу України. Як виправляти-

муть недоліки системи припинення 

реєстрації ПН у ЄРПН. У рішенні Комі-

сії ДФС про припинення реєстрації ПН 

зазначатимуться причини відмови. 

1 грудня в електронному кабінеті плат-

ника розмістять договори про визнан-

ня електронних документів. НБУ об-

говорює з громадськістю оптимізацію 

обігу дрібних монет 94-95 5

Зміни до законодавства, що діють із 

грудня 2017 року 96 4

Огляд деяких документів, що набули 

чинності в листопаді 2017 року 96 11

Пропонується підсилити відповідаль-

ність органів держнагляду. Які дні 

визнані в Україні святковими. Обго-

ворюється базовий норматив відра-

хування частини прибутку на виплату 

дивідендів за 2017 рік підприємствами 

з держчасткою. Програма COSME до-

поможе малому і середньому бізнесу 96 13

Розроблено зміни до системи ризи-

ків з ПДВ (СМКОР). Як заповнити РК 

до ПН, складеної на дату отримання 

передоплати, якщо після реєстрації 

ПН у ЄРПН змінилася номенклатура 

товарів/послуг 98-99 6

Прийнято Закон про Держбюджет 

України на 2018 рік. До 1 березня 

2018 року припиняється блокування 

податкових накладних. Підвищують-

ся ставки екоподатку, рентної плати. 

Коли запровадять податок на виве-

дений капітал. З 11 грудня оновлено 

форми реєстраційних документів на 

послуги ЕЦП. Передбачається запро-

вадити принцип винної відповідаль-

ності платників податків. Проведення 

камеральних перевірок буде авто-

матизовано. Управління Держпраці 

оприлюднили плани проведення пе-

ревірок на 2018 рік. Які статистичні 

форми можна подавати в електрон-

ному вигляді в 2018 році 100-101 7

Що нового пропонує соцстрах 100-101 12
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Поріг продажу без РРО підвищується 
до 500 тис. грн. Рішення про відмову 
в реєстрації ПН/РК буде оскаржувати-
ся тільки в суді 102-103 8

Огляд змін, що вносяться до ПК на 
підставі законопроекту від 14.11.17 р. 
№ 6776-д 102-103 9

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Довідкова інформація

Індекс інфляції у вересні 2017 року 82-83 24

Індекс інфляції в жовтні 2017 року 92-93 25

Індекс інфляції в листопаді 2017 року 100-101 3

НОВИНИ ТИЖНЯ

Довідкова інформація

Оновлено довідники податкових пільг. 
Як отримати інформацію з реєстру 
страхувальників. Оновлено Положен-
ня зі сповіщення про надзвичайні си-
туації. Прийнято порядок реалізації 
арештованих активів на електронних 
торгах 80-81 5

Що змінилося у сплаті ЄСВ, соцстра-
хуванні, пенсійному забезпеченні. Як 
затверджуються річні та комплексні 
плани перевірок. Запроваджена до-
даткова перевірка електронної митної 
декларації 82-83 6

Оновлено порядок розс трочення 
сплати ПДВ під час увезення до Укра-
їни пристроїв та обладнання. Затвер-
джено Реєстр великих платників по-
датків на 2018 рік. Оновлено форми 
довідок, необхідних для оформлен-
ня податкових векселів на ввезення 
нафтопродуктів. Доповнено перелік 
країн, на які поширюється Конвен-
ція про взаємну адміндопомогу в по-
даткових справах. Діє Конвенція про 
уникнення подвійного оподаткування 
з Мальтою 84-85 6

НБУ скасував завірення документів 
печаткою. Установлено мінімальні ви-
моги до охорони праці на будмай-
данчиках 86 2

Як ведеться облік платників ЄСВ 
в контролюючих органах. Фонд соц-
страхування відновить форми звіт-
ності. Створюються комісії Фонду соц-
страхування для вирішення спорів. 
Інформація, яка передається до ДФС 
у разі перетину кордону з Кримом. 
Як штрафуватимуть фінустанови за 
порушення Закону про фінансову ре-
структуризацію 90-91 6

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Відбиток печатки на грошовому чеку 

не потрібний. Оновлено Положення 

про держреєстрацію фізосіб – плат-

ників податків. Реорганізовано деякі 

органи Пенсійного фонду. Як уклада-

тимуться електронні договори авто-

цивілки 92-93 5

Затверджено план комплексних пе-

ревірок на 2018 рік. Уточнено поря-

док інформаційної взаємодії відомств 

у процесі бюджетного відшкодування 

ПДВ. НБУ розширив можливості біз-

несу з репатріації дивідендів. Онов-

лено форми заяв про отримання до-

зволу на роботу іноземців 94-95 4

Продовжено до 1 095 днів строк для 

визнання податкового кредиту за за-

реєстрованими ПН/РК. Уточнено по-

рядок продовження граничних стро-

ків подання декларацій і заяв. Інва-

люта для закордонного відрядження 

може перераховуватися на рахунок 

фізособи 98-99 5

Що змінилося у сфері житлово-

комунальних послуг 100-101 6

Облікова ставка підвищена до 14,5 % 

річних. Дозволено достроково по-

гашати кредити в інвалюті. Збереже-

но вимогу про обов'язковий продаж 

50 % надходжень в інвалюті. Спро-

щено порядок увезення резидентами 

інвалюти. Запровад жено викорис-

тання єдиного авансового рахунку 

ДФС для сплати митних платежів. 

Оновлено кодекси процесуального 

судочинства 102-103 6

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ
ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ

Довідкова інформація

Як діяти головбухові, який вирішив 

змінити місце роботи 87 1

ХОРОШІ ПОРАДИ
ХОРОШІ ПОРАДИ

Довідкова інформація

Що треба знати головбухові, який 

бажає стати за сумісництвом фінди-

ректором 96 1


