путівник за перше півріччя 2018 року

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

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
Перспективне законодавство
Порядок розрахунків з бюджетами
і фондами
Єдиний соціальний внесок

22
22
22

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Єдиний податок
ПОДАТКИ та ЗБОРИ

ПДВ
Акцизний збір
Податок на прибуток підприємств
ПДФО
Плата за землю
Податок на майно
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Порядок нарахування і виплати пенсій
Податок з власників транспортних засобів
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

Організація та ведення
бухгалтерського обліку
Облікова політика
Фінансова звітність
Облік у галузях сільського господарства
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ БУХОБЛІКУ

Документальне забезпечення записів
у бухобліку
ТТН, дорожні листи
ПАюВАНня В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Операції з розпайованим майном
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Облік основних засобів та їх поліпшень
Транспорт на підприємстві
ОРЕНДА ЗЕМЛІ та МАЙНА

Оренда землі та земельних паїв
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Грошова оцінка землі
Правові питання
ОПЛАТА ПРАЦІ та ІНШІ ВИПЛАТИ

Основна заробітна плата
Відпустки та їх оплата
Розрахунок середньої зарплати
Компенсаційні та заохочувальні виплати
Виплати членам фермерських
господарств
Індексація, компенсація зарплати
РОЗРАХУНКИ І ГРОШОВий обіг

Касові операції
Застосування РРО, КОРО, РК

баланс-агро для успішних професіоналів

22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27

Найменування теми
Безготівкові розрахунки
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з учасниками (дивіденди)
види ДОПОМОГи, ПОЖЕРТВУВАННЯ

Державна підтримка сільгосппідприємств
КРЕДИТИ І ПОЗИКОВІ кошти

Кредити
Позики
Поворотна та безповоротна фінансова
допомога
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Кадрове діловодство
Трудові правовідносини
ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Облік витрат
АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ
Надання послуг
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Створення, реорганізація та ліквідація
підприємства
Господарські договори
Претензійно-позовна робота
Огляд судової практики
РОБОТА З КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ

Контроль за платниками податків
контролюючими органами
Реєстрація платників податків
ВИДИ та ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Переробна промисловість
Тваринництво
Птахівництво
Фермерські господарства
Рослинництво
Інші види діяльності
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

Порядок проведення
ЦІННІ ПАПЕРИ

Вексельний обіг
РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
БУХГАЛТЕРСЬКОГО КЛУБУ «БАЛАНС»

Розглянуті проблемні питання
законодавства
ІНШІ ПИТАННЯ

Страхування в агросекторі
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Індекси інфляції
Нормативний калейдоскоп
Необхідні цифри
Календар бухгалтера
Це цікаво знати

№ стор.
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
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путівник за перше півріччя 2018 року

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

ПЕРЕлік МАТЕРіАЛіВ,
ОПУБЛіКОВАНиХ у ГАЗЕТі «БАЛАНС-АГРО»
у першому півріччі 2018 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

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 звітність і сплату податків до
бюджету ОТГ»
24

3

1-2

23

4-1

2

4-1

15

14

5

Відповіді на запитання

Чи потрібно в 2018 році повторно
отримувати індивідуальну податкову
консультацію?
7
Перспективне законодавство

31

Довідкова інформація

До звітності з ПДВ будуть унесені зміни: ДФС оприлюднила проект наказу 10
Запропоновано варіант рішення питання щодо земель, наданих голові ФГ
у постійне користування
19
Порядок розрахунків
з бюджетами і фондами

5

2

20
25

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

22

WWW.BALANCE.UA

2

11

ЄСВ-2018: порядок обліку та сплати
членами ФГ

3

18

5

32

Відповіді на запитання

Як зареєструвати членів ФГ платниками ЄСВ?
Чи відображати виплати членам ФГ
у Звіті з ЄСВ?
Хто і коли сплачує ЄСВ за членів ФГ?
Які види пенсій звільняють члена ФГ
від сплати ЄСВ
Чи повинен платити ЄСВ член ФГ, який
є студентом?
Сплата ЄСВ членами ФГ за І квартал
2018 року

5

31

6

31

6

30

7

30

12

29

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Консультації

Квота з працевлаштування за 2017 рік 3
Звіт про працевлаштування інвалідів
6
Єдиний соціальний внесок

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

12

Консультації

Консультації

Зміни в оподаткуванні – 2018
Соціальні показники на 2018 рік і розміри податків та зборів, на які вони
впливають
Податки та збори в Україні: види
і платники
Про сплату податків на рахунки ОТГ

№
№
вид. стор.

Індивідуальна податкова
консультація Головного управління
Державної фіскальної служби
України у Волинській області
від 21.02.18 р. № 707/ІПК/03-2013-09-07 (з коментарем)

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ

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

Найменування публікації
або короткий зміст

2

Єдиний податок
Консультації

Єдиний податок для платників четвертої групи – 2018
4
Як зареєструватися єдинником четвертої групи
4
Розрахунок частки сільгоспвиробництва: відповіді на запитання
5
Статус єдинника четвертої групи втрачений з 2018 року: відповіді на актуальні запитання
7
Як платити є диний податок, плату
за землю і податок на нерухомість
у зоні АТО
7
Оподаткування коштів державної підтримки
17-18
Підтвердження статусу платника-єдин
ника з боргом на 1 січня: судова практика
23

для успішних професіоналів

15
18
19

13

26
30

18

баланс-агро

путівник за перше півріччя 2018 року

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

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 постачання»

10

11

Консультації

Реєс трація ПН/РК у ЄРПН: с троки
і відповідальність
Коди товарів і послуг у податковій
накладній
Податковий кредит без податкової
накладної: коли це можливо
Як оскаржити відсутність реєстрації
ПН/РК за мовчазною згодою
Підсумкові та зведені податкові накладні: коли їх складають
Дивіденди виплачуються в натуральній формі: що з ПДВ?
Блокування податкових нак ладних
повертається
Ліквідація об'єкта незавершеного будівництва: без шуму, але з ПДВ
Загибель посівів: податкові наслідки
Помилкові податкові накладні: чи потрібно включати їх до декларації?
Податковий кредит за операціями
із сумнівним контрагентом: судова
практика
Коли блокуватимуть податкові накладні: аналізуємо критерії
Оскарження відмови в реєс трації
ПН/РК за новими правилами
Як захистити себе, якщо контрагент не
розблоковує податкову накладну?
Розрахунки коригування до ПН: нові
вимоги до складання

баланс-агро для успішних професіоналів

4-1

19

4-1

20

6

15

6

18

9

15

10

23

11

10

12

9

13

9

13

15

14

17

15

15

15

20

15

23

15

24

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Як заповнити і подати таблицю даних
платника податків
16
Оподаткування коштів державної підтримки
17-18
Розрахунки коригування до податкових накладних: нюанси складання
17-18
Нюанси оформлення РК при зміні ціни
на продукцію
19
Передача майна в комунальну власність: процедура, оподаткування та
облік
21
Вивчаємо показники формули в СЕА
22
Подання звітнос ті з ПДВ: загальні
правила
22
Дек ларація з ПДВ: заповнюємо порядково
22
Додаток 1: коли подавати і як запов
нювати
22
Додаток 2: заповнюємо і виправляємо
помилки
22
Додаток 5: правила заповнення
22
Заповнюємо Додаток 6
22
Додаток 8: хто і коли подає
22
Додаток 9: порядок заповнення і виправлення помилок
22
Виправлення помилок у дек ларації
з ПДВ
22
Як и й с т р о к р е єс т р ац і ї п о к у п ц е м
від’ємного розрахунку коригування?
24
Скільки знаків після коми можна зазначати в ціні товару в податковій
накладній?
24

7
30
39
26

15
43
2
6
15
19
23
29
31
32
37
16

17

Відповіді на запитання

Чи може сільгосппідприємство бути
квартальним платником ПДВ?
Чи можна в одній позовній заяві
оскаржити відразу декілька рішень
комісії ДФС про відмову в реєстрації
ПН/РК?
Акцизний збір

1-2

48

3

30

Консультації

Сільгосппідприємство планує виробляти сидр: що слід знати бухгалтерові
9
20
Податок на прибуток підприємств
Консультації

Статус єдинника четвертої групи втрачений з 2018 року: відповіді на актуальні запитання

7

13

WWW.BALANCE.UA

23

путівник за перше півріччя 2018 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів юрособі
10
Оподаткування коштів державної підтримки
17-18
ПДФО

21
30

Консультації

ПСП від двох роботодавців: чи все
так погано?
Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: порядок оподаткування
Використання автомобіля працівника
для госппотреб: нюанси бухобліку та
оподаткування
Оподаткування доходів фізосіб від
продажу ТЗ
Як у 2018 році надати працівникові
путівку без сплати податків
Як сільгосппідприємству продати або
купити транспорт
Плата за землю

4

Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: як
показати у бухобліку

10

25

11

4

19

20

Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) на лісогосподарських підприємствах
12-1

9

19

29

Весняна сівба: документування та облік витрат

13

5

23

28

Втрата озимих посівів: документування та бухоблік

13

12

24

9

Техобслуговування і ремонт сільгосптехніки: покроковий алгоритм бух
обліку

14

6

Як визначити ліквідаційну вартість
основних засобів

15

9

Реалізація повністю замортизованого ОЗ: бухоблік та оподаткування

16

5

5

15

20

30

5

10

4

23

21

28

24

9

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
Організація та ведення
бухгалтерського обліку

Облік довгострокових і короткострокових кредитів банку
16-1

1

Кошти державної фінансової підтримки: рекомендації з бухобліку
17-18

32

Реалізація робіт з обробки ґрунт у
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 овочівництва: якими документами оформляється?

21

11

23

9

Часткова ліквідація багаторічних насаджень

Консультації

WWW.BALANCE.UA

8

2

Консультації

24

Навіщо керівникові знання з бух
обліку

Як відобразити в обліку виробничий
брак
12-1

Консультації

Альбом бухгалтерських проведень
Амортизація: методи нарахування
Наказ про облікову політику: конкретний приклад

17

18

Порядок нарахування
і виплати пенсій

Як сільгосппідприємству продати або
купити транспорт

8-1

10

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Пенсійна реформа триває: особливості
призначення пенсій з 2018 року
Хороша пенсія – турбота майбутніх
пенсіонерів, а не держави
Податок з власників
транспортних засобів

Облік у садівництві: практичні аспекти

26

Консультації

Податок на нерухомість – 2018

№
№
вид. стор.

9

Відповіді на запитання

Земля під будівлями передана в оренду єдиннику: чи платити за них земельний та єдиний податки?
Податок на майно

Найменування публікації
або короткий зміст

Облік багаторічних насад жень поновому

Консультації

Плата за землю в 2018 році

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

4-1

38

4-1

24

8-1

2

Облік виробництва олії

24-1

Відповіді на запитання

Чи виводити з експлуатації основні
засоби на час ремонту?

для успішних професіоналів

16

27

баланс-агро

путівник за перше півріччя 2018 року

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Облікова політика

Консультації

Застосування ТТН: актуальні акценти
1-2

8

1-2

19

Консультації

Як новачкам підготуватися до звітності
1-2
за МСФЗ
Фінзвітність за 2017 рік: основні пра7
вила
Закриття періоду і формування фін
звітності в «1С: Бухгалтерія для Ук
7
раїни»
Пі дпр и є м с т во ви до буває воду зі
свердловини: чи треба переходити
12
на МСФЗ
Облік у галузях сільського
господарства

15
2

7

Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) на лісогосподар12-1
ських підприємствах
Облік витрат і формування доходів
16-1
у хлібопекарському виробництві
Облік витрат в овочівництві
20
Особливості бухобліку у птахівництві 20-1
Оприбуткування продукції овочівництва:
21
якими документами оформляється?

12

8

ПАюВАНня В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Операції
з розпайованим майном
Консультації

Передача майна в комунальну власність: процедура, оподаткування та
облік

21

15

Ліквідація об'єкта незавершеного будівництва: без шуму, але з ПДВ
12
Транспорт на підприємстві

9

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Облік основних засобів
та їх поліпшень
Консультації

Як сільгосппідприємству продати або
купити транспорт

24

9

16

28

Відповіді на запитання

Чи обов'язково нотаріально посвідчувати договір оренди трактора або
іншої сільгосптехніки?
9

ОРЕНДА ЗЕМЛІ та МАЙНА
Оренда землі та земельних паїв

10
7
1
11

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ БУХОБЛІКУ

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

«Про рекомендації 6-го Форуму бухгалтерів сільськогосподарської галузі»

20

4

1-2

31

7

16

7

29

14

20

20

19

20

30

21

32

Довідкова інформація

Документальне забезпечення
записів у бухобліку
Консультації

баланс-агро для успішних професіоналів

9

Консультації

Консультації

Спеціалізовані та типові форми первинних документів на сільгосппідприємствах
Нові бланки касових документів: заповнюємо без помилок
Ск ладаємо первинні документи
з оренди майна
Техобслуговування і ремонт сільгосптехніки: покроковий алгоритм
Як заповнити касові документи у разі
видачі готівки за дорученням?
Як скласти ПКО при реалізації власної
продукції?
Реалізація фізособам власної продукції
зі ск ладу: документування та облік
розрахунків

№
№
вид. стор.

ТТН, дорожні листи

Консультації

Зміни в бухгалтерському законодавстві та їх вплив на облікову політику
підприємства – 2018
Бухгалтерська дискусія: чи потрібно
постійно оновлювати наказ про облікову політику?
Фінансова звітність

Найменування публікації
або короткий зміст

4-1

26

8

8

12

5

14

6

Що змінилося в Типовому договорі
оренди землі
Землю орендує голова ФГ, а користується нею господарство: хто повинен
платити орендну плату?
Підприємство орендує землю в зоні
АТО: чи дійсний договір оренди?
Як достроково розірвати договір оренди землі
Земля успадкована іноземцем: як діяти
орендареві
Відповіді на запитання

15

13

16

26

19

3

Земля під будівлями передана в оренду єдиннику: чи платити за них земельний та єдиний податки?
Чи може ФГ орендувати земельну
ділянку, призначену для ведення особистого селянського господарства?

WWW.BALANCE.UA

25

путівник за перше півріччя 2018 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
Грошова оцінка землі
Довідкова інформація

Про нормативну грошову оцінку сільгоспугідь

16

4

3

15

4-1

21

Консультації

Як отримати витяг про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки
Показники НГО за областями та коефі
цієнти індексації
Відповіді на запитання

Де єдинникам четвертої групи узяти
дані про НГО землі для розрахунку
єдиного податку?
Правові питання

4

30

1-2

28

4-1

22

7

19

8

22

19

36

23

14

ОПЛАТА ПРАЦІ та ІНШІ ВИПЛАТИ
Основна заробітна плата

1-2

37

3

24

4-1

2

4-1

8

4-1

5

13

26

14

23

21

22

Консультації

Тривалість щорічних відпусток

26

WWW.BALANCE.UA

№
№
вид. стор.

«Чорнобильська» відпустка: нюанси
надання
17-18
Додаткова соціальна відпус тка на
дітей
20
Як у 2018 році надати працівникові
путівку без сплати податків
23
Як нараховувати лікарняні у разі застосування підсумованого обліку робочого часу?
24
Розрахунок середньої зарплати

46
23
28

18

Консультації

Середній заробіток з розрахунку виплат за два місяці
24-1
Компенсаційні
та заохочувальні виплати
Допомога з тимчасової непраце
здатності
4-1
Порядок надання і розрахунку лікарняних сумісникові
8
Виплати у разі звільнення
9
Виплати членам
фермерських господарств

12
25
29

Консультації

ЄСВ-2018: порядок обліку та сплати
членами ФГ
Індексація,
компенсація зарплати

3

18

4

27

4

28

8

28

8

29

12

26

12

27

14

30

16

20

16

21

20

27

20

28

Консультації

Консультації

Соціальні показники Держбюджету
на 2018 рік: вплив на оплату праці та
оподаткування виплат
Доцільніс ть викорис тання сис теми
мотивації на базі KPI для підприємств
агробізнесу
Соціальні показники на 2018 рік і розміри податків та зборів, на які вони
впливають
Виплати фізособам у 2018 році
Норми тривалості робочого часу на
2018 рік
Організація підсумованого обліку робочого часу працівників охорони
Підсумований облік без змін режиму
роботи
Мотивація і залучення персоналу як
складові успіху сільгосппідприємства
Відпустки та їх оплата

Найменування публікації
або короткий зміст

Консультації

Консультації

Рейдерство: даємо відсіч
Строки в земельному законодавстві
Індексація плати за оренду приватних
земель: судова практика
Рейдерс тво: даємо відсіч. Час тина
третя
Дороги, яких немає і не повинно бути
Змінюємо вид угідь: була рілля – стали
багаторічні насадження

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

4-1

14

Якщо заборгованість із зарплати виплачується в січні 2018 року
Індексація грошових доходів громадян
за січень 2018 року
Якщо заборгованість із зарплати виплачується в лютому 2018 року
Індексація грошових доходів громадян
за лютий 2018 року
Якщо заборгованість із зарплати виплачується в березні 2018 року
Індексація грошових доходів громадян
за березень 2018 року
Компенсація за затримк у виплати
зарплати
Якщо заборгованість із зарплати виплачується в квітні 2018 року
Індексація грошових доходів громадян
за квітень 2018 року
Якщо заборгованість із зарплати виплачується в травні 2018 року
Індексація грошових доходів громадян
за травень 2018 року

для успішних професіоналів

баланс-агро

путівник за перше півріччя 2018 року

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

Якщо заборгованість із зарплати виплачується в червні 2018 року
Індексація грошових доходів громадян
за червень 2018 року

№
№
вид. стор.
24
24

13
14

РОЗРАХУНКИ І ГРОШОВий обіг
Касові операції
Довідкова інформація

Про застосування Відомості на виплату готівки для виплати орендодавцям орендної плати в готівковій
формі

3

4

2

4-1

31

6

4

8

8

15

13

19

3

24

5

Відповіді на запитання

Як видати працівникові фіндопомогу
в сумі більше 50 тис. грн., не порушуючи законодавство?
Як скласти ПКО при реалізації власної
продукції?

Передплатіть
видання
«БАЛАНС-АГРО»
на «Укрпошті»

№
№
вид. стор.

Які саме надходження (або виплати)
не можна вк лючати до розрахунку
19
ліміту каси?
Ліміт каси встановлений за нормами
старого Положення про касові операції: чи треба його перезатверджу19
вати?
Чи обов'язково взагалі встановлювати
19
ліміт каси?
Застосування РРО, КОРО, РК

48

46
47

Нормативні документи
16

Консультації

Новий порядок ведення касових операцій
Готівкові розрахунки: обмеження і відповідальність
Нові вимоги до оприбуткування готівки в касі підприємства
Нові бланки касових документів: заповнюємо без помилок
Як заповнити касові документи у разі
видачі готівки за дорученням?
Реалізація фізособам власної продукції
зі ск ладу: документування та облік
розрахунків
Регулювання касових операцій: огляд
новин законодавства

Найменування публікації
або короткий зміст

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

«Роз'яснення з питань ведення касових
операцій відокремленими підрозділами підприємств»

15

4

«Про застосування відомості на ви21
плату готівки і заповнення РКО»
Безготівкові розрахунки

6

Лист Національного банку України
від 11.05.18 р. № 50-0007/26419
(з коментарем)

Консультації

Розрахунки корпоративною платіжною
3
8
карткою: особливості бухобліку
Взаємозалік зустрічних однорідних
4
12
вимог
Взаємозалік заборгованості як спосіб
10
закриття розрахунків із контрагентом 6
Розрахунки з підзвітними особами
Консультації

10

32

16

26

Оподаткування і відшкодування кош
12
тів, витрачених на госппотреби
Підзвітні кошти: видача, використан24-1
ня, облік

19

Передплатні індекси:
35304 (російською мовою)
35305 (українською мовою)

Ваш доступний спосіб передплати!

баланс-агро для успішних професіоналів
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путівник за перше півріччя 2018 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Найменування публікації
або короткий зміст

Розрахунки з учасниками
(дивіденди)

КРЕДИТИ І ПОЗИКОВІ кошти

Консультації

Консультації

Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: підстави і періодичність виплати

10

15

Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: порядок оподаткування

10

18

Авансовий внесок з податку на прибу ток при виплаті дивідендів юрособі

10

21

Дивіденди виплачуються в натуральній формі: що з ПДВ?

10

23

Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: як
показати в бухобліку

10

25

8

Консультації

Допомога ФГ на поворотній основі
17-18
поворотна та безповоротна
фінансова допомога

19

Консультації
4

6

7

21

11

27

13

20

16

23

19

38

19

44

Консультації

21

9

3

5

Консультації

14

11

Державна підтримка сільгосптоваровиробників – 2018
17-18

7

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

8

Як отримати компенсацію за сільгосптехніку в 2018 році
17-18

11

Державна підтримка ФГ і сільгоспкоо перативів
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 підтримки
17-18

30

Кошти державної фінансової підтримки: рекомендації з бухобліку
17-18

32

WWW.BALANCE.UA

18

Кадрове діловодство

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

Як вийти з Реєстру одержувачів дотації

16

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Нормативні документи

Державна підтримка підприємс тв
АПК – 2018

Договір позики: правовий аспект
8
Позика грошима: нюанси оподаткування та бухобліку
8
Як аграріям отримати компенсацію
банківських процентів у 2018 році
17-18
Позики

Поворотна фіндопомога від засновника як спосіб поповнення коштів

Державна підтримка
сільгосппідприємств

«Про використання коштів для часткової компенсації вартості сільгосптехніки»

№
№
вид. стор.

Кредити

види ДОПОМОГи, ПОЖЕРТВУВАННЯ

28

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

Чи обов'язково враховувати робочий
час за табелем
Табель обліку робочого часу
Посадова інструкція для голови фермерського господарства
Хто повинен працювати за тимчасово
відсутнього головбуха
Атестація робочих місць на сільгосппідприємствах
Атестація робочих місць і надання
пільг: відповіді на актуальні запитання
Відповіді на запитання

Як перевести працівника з основного
місця роботи на роботу за сумісництвом?
13
Трудові правовідносини

31

Консультації

Порядок укладення та зміст колдоговору
Захист від недобросовісного працівника: звільнення за наслідками випробувального строку
Атестація бухгалтера
Звільнення за угодою сторін: правильне оформлення – застава уникнення
спорів

для успішних професіоналів

1-2

42

5

26

8-1

37

12

23

баланс-агро

путівник за перше півріччя 2018 року

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

Як звільнити працівника за ініціативою
роботодавця без помилок. Частина
перша
Як звільнити працівника за ініціативою
роботодавця без помилок. Частина
друга
Зміна режиму роботи при підсумованому обліку робочого часу

№
№
вид. стор.

Консультації
15

27

16

13

23

21

Облік витрат

19

20

Консультації
16

11

Консультації

Реалізація робіт з обробки ґрунт у
фізособам: вибираємо варіант бух
обліку та оподаткування

19

6

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Створення, реорганізація
та ліквідація підприємства
Консультації

Рейдерство: даємо відсіч
Створення та реєстрація юрособи
Рейдерс тво: даємо відсіч. Час тина
третя
Бухгалтерська дискусія: «Біле» рейдерство – прийнятна процедура перерозподілу бізнесу?
Що чекає ТОВ та ТДВ: огляд нового
закону
Господарські договори

1-2

28

8-1

32

8

22

11

22

14

13

18
18
27

Чи компенсує суд витрати на правову
допомогу адвоката?
10
Огляд судової практики

31

Консультації

Розірвання договору про визнання
елек тронних документів і відмова
в укладенні нового договору: судова
практика
Індексація плати за оренду приватних
земель: судова практика
Держава не може визнати недійсним
договір оренди землі через непроведення НГО ділянки: судова практика
Податковий кредит за операціями
із сумнівним контрагентом: судова
практика
Перевірка без законних підстав є незаконною: судова практика
Підтвердження статусу платника-єдин
ника з боргом на 1 січня: судова практика

6

23

7

19

12

14

14

17

21

20

23

18

Контроль за платниками податків
контролюючими органами
Консультації

Чи треба складати акт про взаємозалік
9
Використання авто працівника сільгосппідприємством: юридичне оформлення
19
Договір постачання: від А до Я
20-1

23

12
30

Перевірки ДФС: хто, де, коли?
Як оскаржити відсутність реєстрації
ПН/РК за мовчазною згодою
Перевірка органом ДФС: допускати
чи ні?
Коли блокуватиму ть податкові накладні: аналізуємо критерії
Оскарження відмови в реєстрації ПН/
РК за новими правилами

1-2

34

6

18

12

17

15

15

15

20

16

29

Відповіді на запитання

Відповіді на запитання

баланс-агро для успішних професіоналів

23

РОБОТА З КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ

Консультації

Чи обов'язково нотаріально посвідчувати договір оренди трактора або
іншої сільгосптехніки?

Захист права в суді по-новому
5
Як оскаржити відсутність реєстрації
ПН/РК за мовчазною згодою
6
Пред'являємо претензію контрагентові
11
Знайомимося із судовою системою
України
12-1
Відповіді на запитання

Консультації

Сис тема НАССР: хто повинен роз
робляти і в які строки
Надання послуг

№
№
вид. стор.

Претензійно-позовна робота

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Використання автомобіля працівника
для госппотреб: нюанси бухобліку та
оподаткування
АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ

Найменування публікації
або короткий зміст

16

28

Чи потрібно для позапланової перевірки узгод ження з ДРС на ї ї проведення?

WWW.BALANCE.UA
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путівник за перше півріччя 2018 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Реєстрація
платників податків
Форма № 20-ОПП: хто і в яких випадках подає

11

15

Переробна промисловість
Консультації
24-1

Консультації
17-18

21

Особливості бухобліку у птахівництві 20-1
Фермерські господарства

1

Консультації

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 фермерськими господарствами»

11

2

21

9

Консультації

ЄСВ-2018: порядок обліку та сплати
членами ФГ
3
Землю орендує голова ФГ, а користується нею господарство: хто повинен
платити орендну плату?
7
Чи повинен платити ЄСВ член ФГ, який
є студентом?
7
Посадова інструкція для голови фермерського господарства
13
Як аграріям отримати компенсацію
банківських процентів у 2018 році
17-18
Як отримати компенсацію за сільгосптехніку в 2018 році
17-18

30
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13
19

Як зареєструвати членів ФГ платниками ЄСВ?
Чи відображати виплати членам ФГ
у Звіті з ЄСВ?
Хто і коли сплачує ЄСВ за членів ФГ?
Які види пенсій звільняють члена ФГ
від сплати ЄСВ
Сплата ЄСВ членами ФГ за І квартал
2018 року
Чи повинне фермерське господарство
оформляти використання майна, що
належить його членам?
Чи може ФГ орендувати земельну
ділянку, призначену для ведення особистого селянського господарства?
Рослинництво

5

32

5

31

6

31

6

30

12

29

13

30

21

32

Консультації

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

«Про використання коштів для часткової компенсації вартості сільгосптехніки»

№
№
вид. стор.

Відповіді на запитання

ВИДИ та ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Державна підтримка тваринництва
Птахівництво

Найменування публікації
або короткий зміст

Державна підтримка ФГ і сільгоспко
оперативів
17-18
Допомога ФГ на поворотній основі
17-18

Консультації

Облік виробництва олії
Тваринництво

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

18

Облік у садівництві: практичні аспекти 8-1
Облік багаторічних насад жень поновому
11
Держпідтримка садівництва
17-18
Облік витрат в овочівництві
20
Оприбуткування продукції овочівництва: якими документами оформляється?
21
Часткова ліквідація багаторічних насаджень
23
Інші види діяльності

17
4
28
7

11
9

Консультації

Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) на лісогосподарських підприємствах
12-1

9

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
16
30
20

Порядок проведення
Консультації

Інвентаризація: с троки і періодичність

4-1

36

Аграрні розписки – зручний інструмент кредитування аграріїв
16-1

27

ЦІННІ ПАПЕРИ
Вексельний обіг

8
11

Консультації

для успішних професіоналів

баланс-агро

путівник за перше півріччя 2018 року

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
БУХГАЛТЕРСЬКОГО КЛУБУ «БАЛАНС»

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

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

Дату переходу на МСФЗ можна вибирати: роз'яснення Мінфіну. Нацбанк
затвердив процедуру відкриття і використання рахунків ескроу. Облік
плодоносних рослин по-новому. Визначено коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2017 рік.
Систему страхування сільгосппродукції планується поліпшити

5

5

«Пр о о бл і к п р о п ози ц ій А г р о ф оруму»

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 смертністю і травматизмом на виробництві.
Результат від відчуження земельних
ділянок визначається згідно з правилами бухобліку. Щодо сплачених
сум до бюджетів об'єднаних територіальних громад. Декларування-2018:
оподаткування доходів фізосіб від
надання в оренду земельної ділянки
(паю)

9

4

К а б м і н п р и й н я в ко н ц е п ц і ю р о з
витку фермерських господарств на
2018–2020 р о к и. Ур я д з ат ве р д и в
порядок проведення всеукраїнської
нормативної грошової оцінки сільгоспземель

10

2

Нові роз'яснення ДФС у ЗІР

14

3

Унесено зміни до Порядку ведення
Єдиного реєстру податкових накладних

15

2

Пропонується внести зміни до Порядку зупинення реєс трації податкових нак ладних і розрахунків кориг ування

15

3

17-18

6

Кошти, компенсовані працівникові
за придбання ТМЦ, не обк ладають
ПДФО

20

3

Зміни до Порядку обліку платників
ЄСВ: визначена форма заяви про
взяття на облік члена ФГ як платника ЄСВ

21

5

Розглянуті
проблемні питання
законодавства
Нормативні документи

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
Індекс інфляції в Україні в січні 2018
року
7
Індекс інфляції в Україні в лютому
2018 року
12
Індекс інфляції в Україні в березні
2018 року
16
Індекс інфляції в Україні у квітні 2018
року
19
Індекс інфляції в Україні у травні 2018
року
23
Нормативний калейдоскоп

26
28
25
1
11
20

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 застосовуються з 1 січня 2018 року. Дивіденди,
нараховані платником є диного податку в 2017 році за 2013–2016 роки,
обкладаються ПДФО за ставкою 9 %

3

3

Хороші новини 2018 року: всеукраїнська НГО земель сільгосппризначення,
мораторій на перевірки

3

4

баланс-агро для успішних професіоналів

Унесено зміни до звітності з ПДВ
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путівник за перше півріччя 2018 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Зміна позиції ДФС щодо оподаткування подарунків
Необхідні цифри

24

2

Довідкова інформація

Корисні
Корисні
Корисні
Корисні
Корисні
Корисні

цифри
3
цифри
5
цифри
9
цифри
13
цифри
17-18
цифри
21
Календар бухгалтера

2
2
2
4
3
4

Довідкова інформація

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

1-2

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

5

9

5

3

3

№ 24 (588), 25 червня 2018 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
№
вид. стор.

Граничні строки подання звітності та
сплати податків, зборів і обов'язкових
платежів у квітні 2018 року
13
Граничні строки подання звітності та
сплати податків, зборів і обов'язкових
платежів у травні 2018 року
17-18
Граничні строки подання звітності та
сплати податків, зборів і обов'язкових
платежів у червні 2018 року
21
Це цікаво знати

2

4

2

Довідкова інформація

Перевірте свої знання за допомогою
публікацій у «БАЛАНС-АГРО» в січні
4
Перевірте свої знання за допомогою
публікацій у «БАЛАНС-АГРО» у квітні 16
Тести для самоконтролю
16-1
Перевірте свої знання за допомогою
публікацій у «БАЛАНС-АГРО» у травні 20
Тести для самоконтролю
20-1
Перевірте свої знання за допомогою
публікацій у «БАЛАНС-АГРО» у червні 24
Тести для самоконтролю
24-1

31
30
34
31
36
19

Корисні бонуси для передплатників
групи компаній «Баланс»:
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.

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).

Ми робимо все, щоб ваше життя було легшим!

32
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для успішних професіоналів

баланс-агро

