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ПЕРЕлік ТЕМ МАТЕРіАліВ, ОПУБлікОВАНиХ У ГАЗЕТі «БАлАНС-АГРО» 
у першому півріччі 2018 року

Найменування теми № стор.
РОЗРАХУНКИ  

З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ
22

Загальні питання з оподаткування 22
Перспективне законодавство 22
Порядок розрахунків з бюджетами  
і фондами

22

Єдиний соціальний внесок 22
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 22

Єдиний податок 22
ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 23

ПДВ 23
Акцизний збір 23
Податок на прибуток підприємств 23
ПДФО 24
Плата за землю 24
Податок на майно 24

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 24
Порядок нарахування і виплати пенсій 24
Податок з власників транспортних засобів 24

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 24
Організація та ведення  
бухгалтерського обліку

24

Облікова політика 25
Фінансова звітність 25
Облік у галузях сільського господарства 25

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ БУХОБЛІКУ 25
Документальне забезпечення записів  
у бухобліку

25

ТТН, дорожні листи 25
ПАЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 25

Операції з розпайованим майном 25
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 25

Облік основних засобів та їх поліпшень 25
Транспорт на підприємстві 25

ОРЕНДА ЗЕМЛІ ТА МАЙНА 25
Оренда землі та земельних паїв 25

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 26
Грошова оцінка землі 26
Правові питання 26

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ 26
Основна заробітна плата 26
Відпустки та їх оплата 26
Розрахунок середньої зарплати 26
Компенсаційні та заохочувальні виплати 26
Виплати членам фермерських  
господарств

26

Індексація, компенсація зарплати 26
РОЗРАХУНКИ І ГРОШОВИЙ ОБІГ 27

Касові операції 27
Застосування РРО, КОРО, РК 27

Найменування теми № стор.
Безготівкові розрахунки 27
Розрахунки з підзвітними особами 27
Розрахунки з учасниками (дивіденди) 28

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ 28
Державна підтримка сільгосппідприємств 28

КРЕДИТИ І ПОЗИКОВІ КОШТИ 28
Кредити 28
Позики 28
Поворотна та безповоротна фінансова 
допомога

28

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 28
Кадрове діловодство 28
Трудові правовідносини 28

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 29
Облік витрат 29

АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ 29
Надання послуг 29

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 29
Створення, реорганізація та ліквідація 
підприємства

29

Господарські договори 29
Претензійно-позовна робота 29
Огляд судової практики 29

РОБОТА З КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ 29
Контроль за платниками податків  
контролюючими органами

29

Реєстрація платників податків 30
ВИДИ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ 30

Переробна промисловість 30
Тваринництво 30
Птахівництво 30
Фермерські господарства 30
Рослинництво 30
Інші види діяльності 30

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 30
Порядок проведення 30

ЦІННІ ПАПЕРИ 30
Вексельний обіг 30

РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО КЛУБУ «БАЛАНС»

31

Розглянуті проблемні питання  
законодавства

31

ІНШІ ПИТАННЯ 31
Страхування в агросекторі 31

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 31
Індекси інфляції 31
Нормативний калейдоскоп 31
Необхідні цифри 32
Календар бухгалтера 32
Це цікаво знати 32
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РОЗРАХУНки З БЮДЖЕТАМи і ФОНДАМи
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
З ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 16.05.18 р. 
№ 16794/6/99-99-07-02-01-15  
(з коментарем)

«Про сплату податків при створенні 
ОТГ з територій суміжних районів» 24 3

Консультації
Зміни в оподаткуванні – 2018 1-2 23

Соціальні показники на 2018 рік і роз-
міри податків та зборів, на які вони 
впливають 4-1 2

Податки та збори в Україні: види  
і платники 4-1 15

Про сплату податків на рахунки ОТГ 14 5

Відповіді на запитання
Чи потрібно в 2018 році повторно 
отримувати індивідуальну податкову 
консультацію? 7 31

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Довідкова інформація

До звітності з ПДВ будуть унесені змі-
ни: ДФС оприлюднила проект наказу 10 5

Запропоновано варіант рішення пи-
тання щодо земель, наданих голові ФГ  
у постійне користування 19 2

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ

Консультації
Квота з працевлаштування за 2017 рік  3 20

Звіт про працевлаштування інвалідів 6 25

ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК
Нормативні документи

Індивідуальна податкова  
консультація Державної фіскальної 
служби України від 29.01.18 р.  
№ 300/6/99-99-13-02-01-15/ІПК

«Про застосування норм Закону від 
08.07.10 р. № 2464-VI «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування фер-
мерськими господарствами» 11 2

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова  
консультація Головного управління 
Державної фіскальної служби  
України у Волинській області  
від 21.02.18 р. № 707/ІПК/03-20- 
13-09-07 (з коментарем)

«Про звітність і сплату податків до 
бюджету ОТГ» 12 2

Консультації

ЄСВ-2018: порядок обліку та сплати 
членами ФГ 3 18

Відповіді на запитання

Як зареєструвати членів ФГ платни-
ками ЄСВ? 5 32

Чи відображати виплати членам ФГ  
у Звіті з ЄСВ? 5 31

Хто і коли сплачує ЄСВ за членів ФГ? 6 31

Які види пенсій звільняють члена ФГ 
від сплати ЄСВ 6 30

Чи повинен платити ЄСВ член ФГ, який 
є студентом? 7 30

Сплата ЄСВ членами ФГ за І квартал 
2018 року 12 29

СПРОЩЕНА СиСТЕМА ОПОДАТкУВАННЯ
ЄДИНИЙ ПОДАТОК

Консультації

Єдиний податок для платників четвер-
тої групи – 2018 4 15

Як зареєструватися єдинником чет-
вертої групи 4 18

Розрахунок частки сільгоспвиробни-
цтва: відповіді на запитання 5 19

Статус єдинника четвертої групи втра-
чений з 2018 року: відповіді на акту-
альні запитання 7 13

Як платити єдиний податок, плату 
за землю і податок на нерухомість  
у зоні АТО 7 26

Оподаткування коштів державної під-
тримки 17-18 30

Підтвердження статусу платника-єдин-
ника з боргом на 1 січня: судова прак-
тика 23 18

ПЕРЕлік МАТЕРіАліВ,  
ОПУБлікОВАНиХ У ГАЗЕТі «БАлАНС-АГРО» 

у першому півріччі 2018 року
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПОДАТки ТА ЗБОРи
ПДВ

Нормативні документи
Лист Державної фіскальної  
служби України від 26.02.18 р.  
№ 5715/7/99-99-15-03-02-17  
(з коментарем)

«Про помилки при визначенні ознаки 
в номері податкової накладної» 10 6

Індивідуальна податкова  
консультація Державної фіскальної 
служби України від 12.02.18 р.  
№ 561/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  
(з коментарем)

«Заповнення розрахунку коригування 
у зв'язку з уточненням номенклатури 
товарів або зменшенням обсягу по-
стачання» 10 11

Консультації

Реєстрація ПН/РК у ЄРПН: строки  
і відповідальність 4-1 19

Коди товарів і послуг у податковій 
накладній 4-1 20

Податковий кредит без податкової 
накладної: коли це можливо 6 15

Як оскаржити відсутність реєстрації 
ПН/РК за мовчазною згодою 6 18

Підсумкові та зведені податкові на-
кладні: коли їх складають 9 15

Дивіденди виплачуються в натураль-
ній формі: що з ПДВ? 10 23

Блокування податкових накладних 
повертається 11 10

Ліквідація об'єкта незавершеного бу-
дівництва: без шуму, але з ПДВ 12 9

Загибель посівів: податкові наслідки 13 9

Помилкові податкові накладні: чи по-
трібно включати їх до декларації? 13 15

Податковий кредит за операціями 
із сумнівним контрагентом: судова 
практика 14 17

Коли блокуватимуть податкові на-
кладні: аналізуємо критерії 15 15

Оскарження відмови в реєс траці ї  
ПН/РК за новими правилами 15 20

Як захистити себе, якщо контрагент не 
розблоковує податкову накладну? 15 23

Розрахунки коригування до ПН: нові 
вимоги до складання 15 24

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Як заповнити і подати таблицю даних 
платника податків 16 7

Оподаткування коштів державної під-
тримки 17-18 30

Розрахунки коригування до податко-
вих накладних: нюанси складання 17-18 39

Нюанси оформлення РК при зміні ціни 
на продукцію 19 26

Передача майна в комунальну влас-
ність: процедура, оподаткування та 
облік 21 15

Вивчаємо показники формули в СЕА 22 43

Подання звітності з ПДВ: загальні 
правила 22 2

Декларація з ПДВ: заповнюємо по-
рядково 22 6

Додаток 1: коли подавати і як запов-
нювати 22 15

Додаток 2: заповнюємо і виправляємо 
помилки 22 19

Додаток 5: правила заповнення 22 23

Заповнюємо Додаток 6 22 29

Додаток 8: хто і коли подає 22 31

Додаток 9: порядок заповнення і ви-
правлення помилок 22 32

Виправлення помилок у декларації 
з ПДВ 22 37

Який с трок реєс траці ї  пок упцем 
від’ємного розрахунку коригування? 24 16

Скільки знаків після коми можна за-
значати в ціні товару в податковій 
накладній? 24 17

Відповіді на запитання

Чи може сільгосппідприємство бути 
квартальним платником ПДВ? 1-2 48

Чи можна в одній позовній заяві 
оскаржити відразу декілька рішень 
комісії ДФС про відмову в реєстрації  
ПН/РК? 3 30

АКЦИЗНИЙ ЗБІР
Консультації

Сільгосппідприємство планує виробля-
ти сидр: що слід знати бухгалтерові 9 20

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Консультації

Статус єдинника четвертої групи втра-
чений з 2018 року: відповіді на акту-
альні запитання 7 13
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Авансовий внесок з податку на прибу-
ток при виплаті дивідендів юрособі 10 21

Оподаткування коштів державної під-
тримки 17-18 30

ПДФО
Консультації

ПСП від двох роботодавців: чи все 
так погано? 9 26

Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: по-
рядок оподаткування 10 18

Використання автомобіля працівника 
для госппотреб: нюанси бухобліку та 
оподаткування 19 20

Оподаткування доходів фізосіб від 
продажу ТЗ 19 29

Як у 2018 році надати працівникові 
путівку без сплати податків 23 28

Як сільгосппідприємству продати або 
купити транспорт 24 9

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
Консультації

Плата за землю в 2018 році 5 15

Відповіді на запитання

Земля під будівлями передана в орен-
ду єдиннику: чи платити за них зе-
мельний та єдиний податки? 20 30

ПОДАТОК НА МАЙНО
Консультації

Податок на нерухомість – 2018 5 10

ПЕНСіЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ 

І ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ
Консультації

Пенсійна реформа триває: особливості 
призначення пенсій з 2018 року 4 23

Хороша пенсія – турбота майбутніх 
пенсіонерів, а не держави 21 28

ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Консультації
Як сільгосппідприємству продати або 
купити транспорт 24 9

ОБлік і ЗВіТНіСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Консультації

Альбом бухгалтерських проведень 4-1 38

Амортизація: методи нарахування 4-1 24

Наказ про облікову політику: конкрет-
ний приклад 8-1 2

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Облік у садівництві: практичні аспекти 8-1 17

Навіщо керівникові знання з бух-
обліку 8 4

Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: як 
показати у бухобліку 10 25

Облік багаторічних насаджень по-
новому 11 4

Як відобразити в обліку виробничий 
брак 12-1 2

Облік витрат на виробництво про-
дукції (робіт, послуг) на лісогосподар-
ських підприємствах 12-1 9

Весняна сівба: документування та об-
лік витрат 13 5

Втрата озимих посівів: документуван-
ня та бухоблік 13 12

Техобслуговування і ремонт сільгосп-
техніки: покроковий алгоритм бух-
обліку 14 6

Як визначити ліквідаційну вартість 
основних засобів 15 9

Реалізація повністю замортизовано-
го ОЗ: бухоблік та оподаткування 16 5

Облік довгострокових і короткостро-
кових кредитів банку 16-1 1

Кошти державної фінансової підтрим-
ки: рекомендації з бухобліку 17-18 32

Реалізація робіт з обробки ґрунту 
фізособам: вибираємо варіант бух-
обліку та оподаткування 19 6

Використання автомобіля працівника 
для госппотреб: нюанси бухобліку та 
оподаткування 19 20

Облік витрат в овочівництві 20 7

Ремонти і поліпшення орендованих ОЗ: 
особливості обліку та оподаткування 20 13

Особливості бухобліку у птахівництві 20-1 1

Оприбуткування продукції овочівни-
цтва: якими документами оформля-
ється? 21 11

Часткова ліквідація багаторічних на-
саджень 23 9

Облік виробництва олії 24-1

Відповіді на запитання

Чи виводити з експлуатації основні 
засоби на час ремонту? 16 27
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА
Консультації

Зміни в бухгалтерському законодав-
стві та їх вплив на облікову політику 
підприємства – 2018 1-2 8

Бухгалтерська дискусія: чи потрібно 
постійно оновлювати наказ про об-
лікову політику? 1-2 19

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
Консультації

Як новачкам підготуватися до звітності 
за МСФЗ 1-2 15

Фінзвітність за 2017 рік: основні пра-
вила 7 2

Закриття періоду і формування фін-
звітності в «1С: Бухгалтерія для Ук-
раїни» 7 7

Підприємс тво видобуває воду зі 
свердловини: чи треба переходити 
на МСФЗ 12 12

ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА

Консультації
Облік витрат на виробництво про-
дукції (робіт, послуг) на лісогосподар-
ських підприємствах 12-1 9

Облік витрат і формування доходів  
у хлібопекарському виробництві 16-1 10

Облік витрат в овочівництві 20 7

Особливості бухобліку у птахівництві 20-1 1

Оприбуткування продукції овочівництва: 
якими документами оформляється? 21 11

ПЕРВиННі ДОкУМЕНТи БУХОБлікУ
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАПИСІВ У БУХОБЛІКУ
Консультації

Спеціалізовані та типові форми пер-
винних документів на сільгосппід-
приємствах 4-1 26

Нові бланки касових документів: за-
повнюємо без помилок 8 8

С к ла д а є м о п е р ви н ні  до к у м е н т и  
з оренди майна 12 5

Техобслуговування і ремонт сільгосп-
техніки: покроковий алгоритм 14 6

Як заповнити касові документи у разі 
видачі готівки за дорученням? 15 13

Як скласти ПКО при реалізації власної 
продукції? 16 26

Реалізація фізособам власної продукції 
зі складу: документування та облік 
розрахунків 19 3

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ТТН, ДОРОЖНІ ЛИСТИ
Консультації

Застосування ТТН: актуальні акценти 9 8

ПАЮВАННЯ В СілЬСЬкОМУ ГОСПОДАРСТВі
ОПЕРАЦІЇ  

З РОЗПАЙОВАНИМ МАЙНОМ
Консультації

Передача майна в комунальну влас-
ність: процедура, оподаткування та 
облік 21 15

НЕОБОРОТНі АкТиВи
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ТА ЇХ ПОЛІПШЕНЬ
Консультації

Ліквідація об'єкта незавершеного бу-
дівництва: без шуму, але з ПДВ 12 9

ТРАНСПОРТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Консультації

Як сільгосппідприємству продати або 
купити транспорт 24 9

Відповіді на запитання
Чи обов'язково нотаріально посвід-
чувати договір оренди трактора або 
іншої сільгосптехніки? 16 28

ОРЕНДА ЗЕМлі ТА МАЙНА
ОРЕНДА ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ

Нормативні документи
Лист Міністерства юстиції України  
від 04.05.18 р. № 17741/4750-4-18/8.4.4

«Про рекомендації 6-го Форуму бух-
галтерів сільськогосподарської га-
лузі» 20 4

Довідкова інформація
Що змінилося в Типовому договорі 
оренди землі 1-2 31

Землю орендує голова ФГ, а користу-
ється нею господарство: хто повинен 
платити орендну плату? 7 16

Підприємство орендує землю в зоні 
АТО: чи дійсний договір оренди? 7 29

Як достроково розірвати договір орен-
ди землі 14 20

Земля успадкована іноземцем: як діяти 
орендареві 20 19

Відповіді на запитання
Земля під будівлями передана в орен-
ду єдиннику: чи платити за них зе-
мельний та єдиний податки? 20 30

Чи може ФГ орендувати земельну 
ділянку, призначену для ведення осо-
бистого селянського господарства? 21 32
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або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЗЕМЕлЬНі ВіДНОСиНи
ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЛІ

Довідкова інформація
Про нормативну грошову оцінку сіль-
госпугідь 16 4

Консультації
Як отримати витяг про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки 3 15

Показники НГО за областями та коефі-
цієнти індексації 4-1 21

Відповіді на запитання
Де єдинникам четвертої групи узяти 
дані про НГО землі для розрахунку 
єдиного податку? 4 30

ПРАВОВІ ПИТАННЯ
Консультації

Рейдерство: даємо відсіч 1-2 28

Строки в земельному законодавстві 4-1 22

Індексація плати за оренду приватних 
земель: судова практика 7 19

Рейдерство: даємо відсіч. Частина 
третя 8 22

Дороги, яких немає і не повинно бути 19 36

Змінюємо вид угідь: була рілля – стали 
багаторічні насадження 23 14

ОПлАТА ПРАЦі ТА іНШі ВиПлАТи
ОСНОВНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Консультації
Соціальні показники Держбюджету 
на 2018 рік: вплив на оплату праці та 
оподаткування виплат 1-2 37

Доцільність використання системи 
мотивації на базі KPI для підприємств 
агробізнесу 3 24

Соціальні показники на 2018 рік і роз-
міри податків та зборів, на які вони 
впливають 4-1 2

Виплати фізособам у 2018 році 4-1 8

Норми тривалості робочого часу на 
2018 рік 4-1 5

Організація підсумованого обліку ро-
бочого часу працівників охорони 13 26

Підсумований облік без змін режиму 
роботи 14 23

Мотивація і залучення персоналу як 
складові успіху сільгосппідприємства 21 22

ВІДПУСТКИ ТА ЇХ ОПЛАТА
Консультації

Тривалість щорічних відпусток 4-1 14

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Чорнобильська» відпустка: нюанси 
надання 17-18 46

Додаткова соціальна відпустка на  
дітей 20 23

Як у 2018 році надати працівникові 
путівку без сплати податків 23 28

Як нараховувати лікарняні у разі за-
стосування підсумованого обліку ро-
бочого часу? 24 18

РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ
Консультації

Середній заробіток з розрахунку ви-
плат за два місяці 24-1

КОМПЕНСАЦІЙНІ 
ТА ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ВИПЛАТИ

Консультації
Допомога з тимчасової непраце-
здатності 4-1 12

Порядок надання і розрахунку лікар-
няних сумісникові 8 25

Виплати у разі звільнення 9 29

ВИПЛАТИ ЧЛЕНАМ 
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Консультації
ЄСВ-2018: порядок обліку та сплати 
членами ФГ 3 18

ІНДЕКСАЦІЯ, 
КОМПЕНСАЦІЯ ЗАРПЛАТИ

Консультації
Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в січні 2018 року 4 27

Індексація грошових доходів громадян 
за січень 2018 року 4 28

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в лютому 2018 року 8 28

Індексація грошових доходів громадян 
за лютий 2018 року 8 29

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в березні 2018 року 12 26

Індексація грошових доходів громадян 
за березень 2018 року 12 27

Компенсація за затримку виплати 
зарплати 14 30

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в квітні 2018 року 16 20

Індексація грошових доходів громадян 
за квітень 2018 року 16 21

Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в травні 2018 року 20 27

Індексація грошових доходів громадян 
за травень 2018 року 20 28



путівник за перше півріччя 2018 року№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

27баланс-агродля успішних професіоналів  WWW.BALANCE.UA

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
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Якщо заборгованість із зарплати ви-
плачується в червні 2018 року 24 13

Індексація грошових доходів громадян 
за червень 2018 року 24 14

РОЗРАХУНки і ГРОШОВиЙ ОБіГ
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

Довідкова інформація

Про застосування Відомості на ви-
плату готівки для виплати орендо-
давцям орендної плати в готівковій  
формі 16 3

Консультації

Новий порядок ведення касових опе-
рацій 4 2

Готівкові розрахунки: обмеження і від-
повідальність 4-1 31

Нові вимоги до оприбуткування готів-
ки в касі підприємства 6 4

Нові бланки касових документів: за-
повнюємо без помилок 8 8

Як заповнити касові документи у разі 
видачі готівки за дорученням? 15 13

Реалізація фізособам власної продукції 
зі складу: документування та облік 
розрахунків 19 3

Регулювання касових операцій: огляд 
новин законодавства 24 5

Відповіді на запитання

Як видати працівникові фіндопомогу  
в сумі більше 50 тис. грн., не порушу-
ючи законодавство? 10 32

Як скласти ПКО при реалізації власної 
продукції? 16 26

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Які саме надходження (або виплати) 
не можна включати до розрахунку 
ліміту каси? 19 48

Ліміт каси встановлений за нормами 
старого Положення про касові опе-
рації: чи треба його перезатверджу-
вати? 19 46

Чи обов'язково взагалі встановлювати 
ліміт каси? 19 47

ЗАСТОСУВАННЯ РРО, КОРО, РК
Нормативні документи

Лист Національного банку України  
від 07.03.18 р. № 50-0007/13560  
(з коментарем)

«Роз'яснення з питань ведення касових 
операцій відокремленими підрозді-
лами підприємств» 15 4
Лист Національного банку України  
від 11.05.18 р. № 50-0007/26419  
(з коментарем)

«Про застосування відомості на ви-
плату готівки і заповнення РКО» 21 6

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ
Консультації

Розрахунки корпоративною платіжною 
карткою: особливості бухобліку 3 8

Взаємозалік зустрічних однорідних 
вимог 4 12

Взаємозалік заборгованості як спосіб 
закриття розрахунків із контрагентом 6 10

РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 
Консультації

Оподаткування і відшкодування кош-
тів, витрачених на госппотреби 12 19

Підзвітні кошти: видача, використан-
ня, облік 24-1

Передплатні індекси:

35304 (російською мовою)
35305 (українською мовою)

Ваш доступний спосіб передплати!

Передплатіть
видання

 «БАЛАНС-АГРО»
на «Укрпошті»
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або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РОЗРАХУНКИ З УЧАСНИКАМИ 
(ДИВІДЕНДИ)
Консультації

Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: під-
стави і періодичність виплати 10 15

Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: по-
рядок оподаткування 10 18

Авансовий внесок з податку на при-
буток при виплаті дивідендів юр- 
особі 10 21

Дивіденди виплачуються в натураль-
ній формі: що з ПДВ? 10 23

Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: як 
показати в бухобліку 10 25

ВиДи ДОПОМОГи, ПОЖЕРТВУВАННЯ
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 
СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ

Нормативні документи 

Лист Міністерства аграрної політики 
та продовольства України  
від 16.05.18 р. № 37-16-15/13794  
(з коментарем)

«Про використання коштів для част-
кової компенсації вартості сільгосп-
техніки» 21 9

Консультації

Державна підтримка підприємс тв 
АПК – 2018 3 5

Як вийти з Реєстру одержувачів до-
тації 14 11

Державна підтримка сільгосптоваро-
виробників – 2018 17-18 7

Як аграріям отримати компенсацію 
банківських процентів у 2018 році 17-18 8

Як отримати компенсацію за сільгосп-
техніку в 2018 році 17-18 11

Державна підтримка ФГ і сільгосп- 
ко оперативів 17-18 13

Допомога ФГ на поворотній основі 17-18 19

Державна підтримка тваринництва 17-18 21

Держпідтримка садівництва 17-18 28

Оподаткування коштів державної під-
тримки 17-18 30

Кошти державної фінансової підтрим-
ки: рекомендації з бухобліку 17-18 32

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

кРЕДиТи і ПОЗикОВі кОШТи
КРЕДИТИ

Консультації

Договір позики: правовий аспект 8 16

Позика грошима: нюанси оподатку-
вання та бухобліку 8 18

Як аграріям отримати компенсацію 
банківських процентів у 2018 році 17-18 8

ПОЗИКИ
Консультації

Допомога ФГ на поворотній основі 17-18 19

ПОВОРОТНА ТА БЕЗПОВОРОТНА 
ФІНАНСОВА ДОПОМОГА

Консультації

Поворотна фіндопомога від засновни-
ка як спосіб поповнення коштів 4 6

ТРУДОВі ПРАВОВіДНОСиНи
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Консультації

Чи обов'язково враховувати робочий 
час за табелем 7 21

Табель обліку робочого часу 11 27

Посадова інструкція для голови фер-
мерського господарства 13 20

Хто повинен працювати за тимчасово 
відсутнього головбуха 16 23

Атестація робочих місць на сільгосп-
підприємствах 19 38

Атестація робочих місць і надання 
пільг: відповіді на актуальні запи-
тання 19 44

Відповіді на запитання

Як перевести працівника з основного 
місця роботи на роботу за сумісни-
цтвом? 13 31

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Консультації

Порядок укладення та зміст колдо-
говору 1-2 42

Захист від недобросовісного праців-
ника: звільнення за наслідками ви-
пробувального строку 5 26

Атестація бухгалтера 8-1 37

Звільнення за угодою сторін: правиль-
не оформлення – застава уникнення 
спорів 12 23
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№ 
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№ 
стор.

Як звільнити працівника за ініціативою 
роботодавця без помилок. Частина 
перша 15 27

Як звільнити працівника за ініціативою 
роботодавця без помилок. Частина 
друга 16 13

Зміна режиму роботи при підсумова-
ному обліку робочого часу 23 21

ВиРОБНиЧА ДіЯлЬНіСТЬ
ОБЛІК ВИТРАТ

Консультації

Використання автомобіля працівника 
для госппотреб: нюанси бухобліку та 
оподаткування 19 20

АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ
Консультації

Система НАССР: хто повинен роз-
робляти і в які строки 16 11

НАДАННЯ ПОСЛУГ
Консультації

Реалізація робіт з обробки ґрунту 
фізособам: вибираємо варіант бух-
обліку та оподаткування 19 6

ЮРиДиЧНА кОНСУлЬТАЦіЯ
СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ 

ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Консультації

Рейдерство: даємо відсіч 1-2 28

Створення та реєстрація юрособи 8-1 32

Рейдерство: даємо відсіч. Частина 
третя 8 22

Бухгалтерська дискусія: «Біле» рейдер-
ство – прийнятна процедура перероз-
поділу бізнесу? 11 22

Що чекає ТОВ та ТДВ: огляд нового 
закону 14 13

ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
Консультації

Чи треба складати акт про взаємо-
залік 9 23

Використання авто працівника сіль-
госппідприємством: юридичне оформ-
лення 19 12

Договір постачання: від А до Я  20-1 30

Відповіді на запитання
Чи обов'язково нотаріально посвід-
чувати договір оренди трактора або 
іншої сільгосптехніки? 16 28

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 
Консультації

Захист права в суді по-новому 5 23

Як оскаржити відсутність реєстрації 
ПН/РК за мовчазною згодою 6 18

Пред'являємо претензію контраген-
тові 11 18

Знайомимося із судовою системою 
України 12-1 27

Відповіді на запитання

Чи компенсує суд витрати на правову 
допомогу адвоката? 10 31

ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
Консультації

Розірвання договору про визнання 
електронних документів і відмова  
в укладенні нового договору: судова 
практика 6 23

Індексація плати за оренду приватних 
земель: судова практика 7 19

Держава не може визнати недійсним 
договір оренди землі через непрове-
дення НГО ділянки: судова практика 12 14

Податковий кредит за операціями 
із сумнівним контрагентом: судова 
практика 14 17

Перевірка без законних підстав є не-
законною: судова практика 21 20

Підтвердження статусу платника-єдин-
ника з боргом на 1 січня: судова прак-
тика 23 18

РОБОТА З кОНТРОлЮЮЧиМи ОРГАНАМи
КОНТРОЛЬ ЗА ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ 

КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ
Консультації

Перевірки ДФС: хто, де, коли? 1-2 34

Як оскаржити відсутність реєстрації 
ПН/РК за мовчазною згодою 6 18

Перевірка органом ДФС: допускати 
чи ні? 12 17

Коли блокуватимуть податкові на-
кладні: аналізуємо критерії 15 15

Оскарження відмови в реєстрації ПН/
РК за новими правилами 15 20

Відповіді на запитання
Чи потрібно для позапланової пере-
вірки узгодження з ДРС на ї ї про-
ведення? 16 29
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РЕЄСТРАЦІЯ 
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Консультації

Форма № 20-ОПП: хто і в яких ви-
падках подає 11 15

ВиДи ТА ФОРМи ДіЯлЬНОСТі
ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Консультації

Облік виробництва олії 24-1

ТВАРИННИЦТВО
Консультації

Державна підтримка тваринництва 17-18 21

ПТАХІВНИЦТВО
Консультації

Особливості бухобліку у птахівництві 20-1 1

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА
Нормативні документи

Індивідуальна податкова  
консультація Державної фіскальної 
служби України від 29.01.18 р.  
№ 300/6/99-99-13-02-01-15/ІПК

«Про застосування норм Закону від 
08.07.10 р. № 2464-VI «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування фер-
мерськими господарствами» 11 2

Лист Міністерства аграрної  
політики та продовольства України  
від 16.05.18 р. № 37-16-15/13794  
(з коментарем)

«Про використання коштів для част-
кової компенсації вартості сільгосп-
техніки» 21 9

Консультації

ЄСВ-2018: порядок обліку та сплати 
членами ФГ 3 18

Землю орендує голова ФГ, а користу-
ється нею господарство: хто повинен 
платити орендну плату? 7 16

Чи повинен платити ЄСВ член ФГ, який 
є студентом? 7 30

Посадова інструкція для голови фер-
мерського господарства 13 20

Як аграріям отримати компенсацію 
банківських процентів у 2018 році 17-18 8

Як отримати компенсацію за сільгосп-
техніку в 2018 році 17-18 11

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Державна підтримка ФГ і сільгоспко-
оперативів 17-18 13

Допомога ФГ на поворотній основі 17-18 19

Відповіді на запитання

Як зареєструвати членів ФГ платни-
ками ЄСВ? 5 32

Чи відображати виплати членам ФГ  
у Звіті з ЄСВ? 5 31

Хто і коли сплачує ЄСВ за членів ФГ? 6 31

Які види пенсій звільняють члена ФГ 
від сплати ЄСВ 6 30

Сплата ЄСВ членами ФГ за І квартал 
2018 року 12 29

Чи повинне фермерське господарство 
оформляти використання майна, що 
належить його членам? 13 30

Чи може ФГ орендувати земельну 
ділянку, призначену для ведення осо-
бистого селянського господарства? 21 32

РОСЛИННИЦТВО
Консультації

Облік у садівництві: практичні аспекти 8-1 17

Облік багаторічних насаджень по-
новому 11 4

Держпідтримка садівництва 17-18 28

Облік витрат в овочівництві 20 7

Оприбуткування продукції овочівни-
цтва: якими документами оформля-
ється? 21 11

Часткова ліквідація багаторічних на-
саджень 23 9

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Консультації

Облік витрат на виробництво про-
дукції (робіт, послуг) на лісогосподар-
ських підприємствах 12-1 9

іНВЕНТАРиЗАЦіЯ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Консультації

Інвентаризація: строки і періодич-
ність 4-1 36

ЦіННі ПАПЕРи
ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ

Консультації

Аграрні розписки – зручний інстру-
мент кредитування аграріїв 16-1 27
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РОБОТА ВСЕУкРАЇНСЬкОГО  
БУХГАлТЕРСЬкОГО клУБУ «БАлАНС»

РОЗГЛЯНУТІ 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА
Нормативні документи

Лист Державної фіскальної  
служби України від 17.05.18 р.  
№ 17093/6/99-99-15-01-01-15

«Про облік пропозицій Аг рофо- 
руму» 23 2

іНШі ПиТАННЯ
СТРАХУВАННЯ В АГРОСЕКТОРІ

Консультації

Страхуємо ризики: що потрібно знати, 
вибираючи страхову компанію 13 18

Дорога-дешева страховка: яка її дійсна 
вартість 19 33

ДОВіДкОВА іНФОРМАЦіЯ
ІНДЕКСИ ІНФЛЯЦІЇ

Довідкова інформація

Індекс інфляції в Україні в грудні 2017 
року 4 26

Індекс інфляції в Україні в січні 2018 
року 7 28

Індекс інфляції в Україні в лютому 
2018 року 12 25

Індекс інфляції в Україні в березні 
2018 року 16 1

Індекс інфляції в Україні у квітні 2018 
року 19 11

Індекс інфляції в Україні  у травні 2018 
року 23 20

НОРМАТИВНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Довідкова інформація

Зміни до законодавства, що діють із 
січня 2018 року. Дію мораторію на 
оборот сільгоспземель продовжено 
до 2019 року 1-2 6

Нові форми звітності, які застосову-
ються з 1 січня 2018 року. Дивіденди, 
нараховані платником єдиного по-
датку в 2017 році за 2013–2016 роки, 
обкладаються ПДФО за ставкою 9 % 3 3

Хороші новини 2018 року: всеукраїн-
ська НГО земель сільгосппризначення, 
мораторій на перевірки 3 4

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Дату переходу на МСФЗ можна ви-
бирати: роз'яснення Мінфіну. Нацбанк 
затвердив процедуру відкриття і ви-
користання рахунків ескроу. Облік 
плодоносних рослин по-новому. Ви-
значено коефіцієнт індексації норма-
тивної грошової оцінки за 2017 рік. 
Систему страхування сільгосппродук-
ції планується поліпшити 5 5

Як звітувати за податком на прибуток 
за 2017 рік сільгоспвиробникам 6 3

Увага! Змінено позицію ДФС щодо 
оподаткування подарунків 8 3

Мінагрополітики визначило правила 
держпідтримки підприємств АПК 8 2

Уряд підсилює контроль за смертніс-
тю і травматизмом на виробництві. 
Результат від відчуження земельних 
ділянок визначається згідно з пра-
вилами бухобліку. Щодо сплачених 
сум до бюджетів об'єднаних терито-
ріальних громад. Декларування-2018: 
оподаткування доходів фізосіб від 
надання в оренду земельної ділянки 
(паю) 9 4

Кабмін прийняв концепцію р оз-
витку фермерських господарств на 
2018–2020 роки. Уряд затвердив 
порядок проведення всеукраїнської 
нормативної грошової оцінки сіль-
госпземель 10 2

Нові роз'яснення ДФС у ЗІР 14 3

Унесено зміни до Порядку ведення 
Єдиного реєстру податкових наклад-
них 15 2

Пропонується внести зміни до По-
рядку зупинення реєстрації подат-
кових накладних і розрахунків ко-
ригування 15 3

Унесено зміни до звітності з ПДВ 17-18 6

Кошти, компенсовані працівникові 
за придбання ТМЦ, не обкладають 
ПДФО 20 3

Зміни до Порядку обліку платників 
ЄСВ: визначена форма заяви про 
взяття на облік члена ФГ як платни- 
ка ЄСВ 21 5
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Зміна позиції ДФС щодо оподатку-
вання подарунків 24 2

НЕОБХІДНІ ЦИФРИ
Довідкова інформація

Корисні цифри 3 2

Корисні цифри 5 2

Корисні цифри 9 2

Корисні цифри 13 4

Корисні цифри 17-18 3

Корисні цифри 21 4

КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА
Довідкова інформація

Граничні строки подання звітності та 
сплати податків, зборів і обов'язкових 
платежів у січні 2018 року 1-2 5

Граничні строки подання звітності та 
сплати податків, зборів і обов'язкових 
платежів у лютому 2018 року 5 3

Граничні строки подання звітності та 
сплати податків, зборів і обов'язкових 
платежів у березні 2018 року 9 3

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Граничні строки подання звітності та 
сплати податків, зборів і обов'язкових 
платежів у квітні 2018 року 13 2

Граничні строки подання звітності та 
сплати податків, зборів і обов'язкових 
платежів у травні 2018 року 17-18 4

Граничні строки подання звітності та 
сплати податків, зборів і обов'язкових 
платежів у червні 2018 року 21 2

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ
Довідкова інформація

Перевірте свої знання за допомогою 
публікацій у «БАЛАНС-АГРО» в січні 4 31

Перевірте свої знання за допомогою 
публікацій у «БАЛАНС-АГРО» у квітні 16 30

Тести для самоконтролю 16-1 34

Перевірте свої знання за допомогою 
публікацій у «БАЛАНС-АГРО» у травні 20 31

Тести для самоконтролю 20-1 36

Перевірте свої знання за допомогою 
публікацій у «БАЛАНС-АГРО» у червні 24 19

Тести для самоконтролю 24-1

Корисні бонуси для передплатників  
групи компаній «Баланс»:

2. ЖИВЕ СПІЛКУВАННЯ.

Для передплатників  
щомісяця проводяться  
безкоштовні семінари-практикуми  
в регіонах.   

3. ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ  
ВИДАНЬ У ПОДАРУНОК.

При передплаті від трьох місяців  
Ви отримуєте  
електронну версію  
видання (БСБ).

1. БЕЗКОШТОВНА 
КОНСУЛЬТАЦІЙНА ЛІНІЯ.

Отримайте конкретну усну 
відповідь за телефонами 
(056) 370-44-25, 
(067) 522-04-01,  
(050) 474-86-00;  
(графік роботи лінії  
див. у виданнях)

або 

напишіть на електронну 
пошту otvet@balance.ua  
і ми зателефонуємо вам.

Ми робимо все, щоб ваше життя було легшим!


