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ПУТІВНИК ЗА I КВАРТАЛ 2018 РОКУ

WWW.BALANCE.UA

ПЕРЕЛІК ТЕМ МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ 
У ВИДАННІ «БАЛАНС» у I кварталі 2018 року

Найменування теми
№ 

стор.

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ 2

Усунення подвійного оподаткування 2

Адміністрування податків, зборів, платежів 2

Взаємовідносини з держорганами 2

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2

Перевірки. 
Оскарження рішень контролюючих органів

2

Відповідальність платників податків 
(адміністративна, кримінальна, фінансова)

2

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 2

Податок на прибуток у ПК 2

Податок на додану вартість у ПК 4

Податок на доходи фізичних осіб 5

Плата за землю у ПК 6

Акцизний податок 6

Транспортний податок 6

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки

6

Рентна плата за користування надрами 
для видобутку корисних копалин

6

Рентна плата за користування 
радіочастотним ресурсом України

6

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 7

Порядок нарахування ЄСВ. Звітність 7

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ 
СТРАХУВАННЯ

7

ЗДСС по безробіттю 7

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

7

Єдиний податок в юридичних осіб 7

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 7

Загальна система оподаткування 7

Спрощена система оподаткування 7

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 8

Організація і ведення бухгалтерського обліку 8

Фінансова звітність 8

Управлінський облік 9

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 9

Облік основних засобів та їх поліпшень 9

Транспорт на підприємстві 9

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 9

Кадрове діловодство 9

ОПЛАТА ПРАЦІ 9

Виплати працівникам і за договорами 
цивільно-правового характеру

9

Індексація і компенсація грошових доходів 9

Відпустки 10

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ 10

Допомога працівникам за рахунок соцстраху 
(лікарняні листки тощо)

10

Найменування теми
№ 

стор.

Державна допомога сім'ям з дітьми 
і малозабезпеченим сім'ям

10

ГРОШОВИЙ ОБІГ 10

Касові операції, відповідальність 
за порушення порядку їх ведення

10

РРО, КОРО, РК 11

Електронні засоби платежу 11

ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 11

Торгівля лікарськими засобами 
(у т. ч. діяльність аптек)

11

Торгівля алкогольними напоями 
і тютюновими виробами

11

ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 11

Виробництво та оборот 
спирту, алкоголю, тютюну

11

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 11

Митне оформлення, режими, платежі 11

Декларація про валютні цінності 11

СТРАХУВАННЯ 11

Особисте страхування 11

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 12

Облік 12

Звітність неприбуткових організацій 12

ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ 12

Звітність і штрафи 
до Фонду захисту інвалідів

12

ПРАВОЧИНИ 12

Господарські договори 12

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 12

Претензійно-позовна робота 
на підприємстві

12

Виконавче провадження 12

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА) 12

Створення, реорганізація та ліквідація 12

Державні (комунальні) підприємства. 
Підприємства з державною часткою 
власності

12

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 12

Ліцензування 12

ІНШІ ОПЕРАЦІЇ 12

Цільове фінансування 12

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 13

Огляд судової практики 13

Довідково-аналітична інформація 13

Перспективне законодавство 14

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 15

Індекс інфляції 15

Новини тижня 15

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ 16

Це цікаво знати 16
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ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, 
ОПУБЛІКОВАНИХ У ВИДАННІ «БАЛАНС» 

у I кварталі 2018 року

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РОЗРАХУНКИ 
З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ

УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

Лист Державної 
фіскальної служби України
від 02.01.18 р. 
№ 78/7/99-99-01-02-02-17 

«Про міжнародні договори про уник-

нення подвійного оподаткування» 12-13 11

Консультації

Додаток ПН 14-15 25

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, 
ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ

Довідкова інформація

Подаємо звіт про суми податкових 

пільг 9 13

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ДЕРЖОРГАНАМИ

Відповіді на запитання

Чи зобов'язане підприємство спові-

щати держреєстратора, податкову 

інспекцію і банк про зміну місця про-

живання директора? 12-13 54

Директор і головний бухгалтер в од-

ній особі: як правильно заповнити 

картку за формою № 1-ОПП? 20 32

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІРКИ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

Нормативні документи

Постанова КМУ
від 18.12.17 р. № 1104 
(з коментарем) 

«Про затвердження переліку органів 

державного нагляду (контролю), на 

які не поширюється дія Закону Украї-

ни «Про тимчасові особливості здійс-

нення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської ді-

яльності» 20 8

Індивідуальна податкова 
консультація Головного управління 
Державної фіскальної служби 
України в Запорізькій області
від 14.02.18 р. 
№ 615/ІПК/08-01-14-07-13 

«Підстави для проведення фактичних 

перевірок» 23-24 18

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ 
ПОДАТКІВ (АДМІНІСТРАТИВНА, 

КРИМІНАЛЬНА, ФІНАНСОВА)

Нормативні документи

Лист Державної 
фіскальної служби України
від 17.01.18 р. 
№ 1390/7/99-99-12-02-04-17 

«Про застосування штрафних санк-

цій за несвоєчасне подання (непо-

дання) звіту про суми податкових 

пільг» 12-13 10

Консультації

Штрафи за ст. 120. 1 ПК: за що і коли 

застосовуються 5-6 77

За що та як можна притягти до відпо-

відальності головного бухгалтера 10 18

Відповіді на запитання

Чи є строк давності для застосування 

штрафів за порушення трудового за-

конодавства? 23-24 41

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ПК

Нормативні документи

Постанова КМУ

від 27.12.17 р. № 1045 

«Про затвердження переліку дер-

жав (територій), які відповідають 

критеріям, установленим підпунк-

том 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пунк-

ту 39.2 статті 39 Податкового ко-

дексу України, і визнання таким, 

що втратило чинніс ть розпоря-

дження Кабінету Міністрів України

від 16 вересня 2015 р. № 977» 4 10

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 18.12.17 р. 

№ 3034/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Коригування фінрезультату до опо-

даткування при проведенні операцій 

з надання безповоротної фінансової 

допомоги» 4 11

ЗІР, категорія 102.23.01 

«Які строки подання податкової де-

кларації з податку на прибуток під-

приємств з 01.01.18 р. (у т. ч. за 2017 

рік)?» 5-6 11
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 02.01.18 р. 

№ 78/7/99-99-01-02-02-17 

«Про міжнародні договори про уник-

нення подвійного оподаткування» 12-13 11

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 31.01.18 р. 

№ 2834/7/99-99-15-02-01-17 

(з коментарем) 

«Зміни в обк ладенні податком на 

прибуток підприємств у 2018 році» 12-13 12

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 14.12.17 р. 

№ 2984/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Визнання заборгованості «безнадій-

ною» згідно з пп. «є» та «з» пп. 14.1.11 

ПК» 12-13 18

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 24.01.18 р. 

№ 269/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

(з коментарем) 

«Визнання безнадійної дебіторської 

заборгованості за коштами, які зна-

ходяться в ліквідовуваному банку» 14-15 3

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 11.01.18 р. 

№ 104/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Коригування фінансового результа-

ту до оподаткування відповідно до 

пп. 140.5.11 Податкового кодексу на су-

му штрафів на користь нерезидента» 20 16

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 11.12.17 р. 

№ 2924/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

(з коментарем) 

«Як застосовувати пп. 140.5.4 По-

даткового кодексу у разі придбання 

у нерезидентів» 21-22 23

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 28.12.17 р. 

№ 3195/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Відображення в декларації списання 

безнадійної дебіторської заборгова-

ності» 23-24 8

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 20.12.17 р. 

№ 3049/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Оподаткування дивідендів, нарахо-

ваних (виплачених) у 2017 році за пе-

ріод 2015 року» 23-24 13

Консультації

Облік різниць при нарахуванні про-

центів пов'язаним особам – нерези-

дентам 2 22

Трансфертне ціноутворення – 2018 4 18

Облік податкових збитків минулих 

років 10 27

Податок на прибуток за 2017 рік: пра-

вила подання декларації та сплати 

податку 14-15 5

Декларація з податку на прибуток 14-15 7

Додаток АВ 14-15 17

Додаток ЗП 14-15 22

Додаток ПН 14-15 25

Додаток ТЦ 14-15 33

Додаток ПЗ 14-15 39

Додаток АМ 14-15 42

Додаток ЦП і різниці за операціями із 

цінними паперами 14-15 47

Додаток ВП 14-15 52

Різниці для всіх платників податків 14-15 56

Різниці за операціями з виробничими 

ОЗ та НА 14-15 59

Різниці за операціями з невиробни-

чими ОЗ та НА 14-15 63

Різниця на суму безповоротної до-

помоги 14-15 66

Різниці за сумнівними боргами 14-15 68

Поворотна фінансова допомога 14-15 71

Різниці за іншими резервами та за-

безпеченнями 14-15 73

Різниці від участі в капіталі та отри-

мання дивідендів 14-15 76

Штрафи, пені, неустойки у додатку РI 14-15 80

Різниці за роялті, нарахованими ре-

зидентам 14-15 82

Різниці при роботі з нерезидентами 14-15 85

Різниці, що виникають при роботі 

з неприбутковими організаціями 14-15 90

Різниця для колишніх єдинников 14-15 92

Спрощена декларація для нульовиків 14-15 94

Як ураховувати об'єкт соціальної інф-

раструктури на балансі комунального 

підприємства 23-24 24
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Коли не стягнута через виконавця за-

боргованість стає безнадійною 23-24 39

Надходження автомобіля на підпри-

ємство: облік 25-26 13

Техобслуговування, ремонт і поліп-

шення власного й орендованого ав-

томобіля 25-26 17

Застосування норм витрати палива 

і списання ПММ 25-26 23

Шини й акумулятори для автомобіля 25-26 27

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПК

Нормативні документи

Роз'яснення ДФС 

«Деякі особливості складання і реє-

страції в ЄРПН розрахунків коригу-

вання при зміні номенклатури» 3 15

Роз'яснення ДФС б/н 

«Таблиця даних платника податків не 

подається до ДФС з 31 грудня 2017 

року» 4 12

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 27.12.17 р. 

№ 3173/6/99-95-42-03-15/ІПК 

«Про коригування податкового кре-

диту» 4 13

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 27.12.17 р. 

№ 3174/6/99-95-42-03-15/ІПК 

«Про відображення податкових зо-

бов'я зань з ПДВ» 4 14

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 02.01.18 р. № 93/7/99-99-19-01-

01-17 

«Про застосування деяких норм За-

кону від 07.12.17 р. № 2245-VIII» 5-6 8

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 29.12.17 р. 

№ 3246/6/99-95-42-03-15/ІПК 

«Відповідальність за порушення гра-

ничного строку реєстрації в ЄРПН по-

даткових накладних, які не надають-

ся одержувачеві» 5-6 12

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 11.01.18 р. 

№ 968/7/99-99-12-03-01-17 

(з коментарем) 

«Куди звертатися у разі виникнення 

показника ∑Перевищ» 12-13 21

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 28.12.17 р. 

№ 3193/6/99-99-12-02-01-15/ІПК 

«Облік суми ПДВ за податковим 

повідомленням-рішенням, яким було 

відмовлено в бюджетному відшкоду-

ванні, у складі від’ємного значення 

майбутніх періодів» 12-13 24

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 15.01.18 р. 

№ 149/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Особливості обкладення ПДВ опе-

рацій з відступлення права вимоги» 12-13 26

Постанова КМУ

від 07.02.18 р. № 85 

(витяг, з коментарем) 

«Про затвердження Порядку надання 

розстрочки сплати податку на додану 

вартість і застосування забезпечення 

виконання зобов'язань під час уве-

зення на митну територію України об-

ладнання для власного виробництва 

на території України» 20 10

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 

до податкової накладної, виписаної 

на дату отримання авансу, у зв'язку 

з уточненням номенклатури товарів» 20 14

Постанова КМУ

від 21.02.18 р. № 117 

(з коментарем) 

«Про затвердження порядків з питань 

припинення реєстрації податкової 

накладної/розрахунку коригування 

в Єдиному реєстрі податкових на-

кладних» 21-22 7

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 29.01.18 р. 

№ 309/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

(з коментарем) 

«Порядок складання податкових на-

кладних при наданні декількох видів 

послуг протягом дня у рамках однієї 

угоди» 21-22 25
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Державної 
фіскальної служби України
від 05.02.18 р. 
№ 3375/7/99-99-15-03-02-17 

«Порядок обкладення ПДВ операцій 

з постачання лікарських засобів» 21-22 27

Роз'яснення ДФС 

«Відображення коригувань у рядках 

4.1 та/або 4.2 декларації з ПДВ за 

грудень (ІV квартал) 2017 року» 21-22 29

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 23.02.18 р. 
№ 735/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
(з коментарем) 

«Як застосовувати строк 1 095 днів 

для відображення податкового кре-

диту» 23-24 10

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 30.01.18 р. 
№ 345/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 

«Право на податковий кредит у разі 

відсутності позначки у графі 3.2 по-

даткової накладної» 23-24 12

Консультації

Оновлена «IT-пільга» з ПДВ: коли за-

стосовується 12-13 37

Постачання лікарських засобів і мед-

виробів: нюанси ПДВ 21-22 34

Надходження автомобіля на підпри-

ємство: облік 25-26 13

Техобслуговування, ремонт і поліп-

шення власного та орендованого ав-

томобіля 25-26 17

Застосування норм витрати палива 

і списання ПММ 25-26 23

Шини й акумулятори для автомобіля 25-26 27

Відповіді на запитання

Товари придбані для використання 

в негоспдіяльності: що в обліку? 4 23

Товар отримувався для ведення госп-

діяльності, а потім почав викорис-

товуватися в негоспдіяльності: що 

в обліку? 4 24

Товар отримувався для використання 

в негоспдіяльності, а потім був про-

даний: як провести в обліку? 4 25

Який строк дається для реєстрації РК 

на зменшення? 5-6 64

Послуги відповідального зберігання: 

який код зазначити в податковій на-

кладній? 12-13 40

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 20.12.17 р. 
№ 3059/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обкладення ПДФО вартості пере-

везення працівників з місця збору до 

роботи і назад» 4 15

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 15.12.17 р. 
№ 2998/5/99-99-13-02-03-16/ІПК 

«Вартість проїзду і проживання осо-

би, направленої у відрядження, яка 

оплачується приймаючою стороною, 

не є базою обкладення ПДФО» 12-13 27

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 11.12.17 р. 
№ 2919/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Обк ладення ПДФО і військовим 

збором витрат на проїзд, харчування 

і проживання учасників форуму» 12-13 29

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 22.12.17 р. 
№ 3121/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Оподаткування витрат на медичний 

огляд працівників» 12-13 30

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 30.01.18 р. 
№ 354/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Оподаткування оплати послуги з ро-

умінгу» 20 17

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 20.12.17 р. 
№ 3049/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Оподаткування дивідендів, нарахо-

ваних (виплачених) у 2017 році за пе-

ріод 2015 року» 23-24 13

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 31.01.18 р. 
№ 369/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Оподаткування сум відшкодованих 

витрат на проїзд працівника з місця 

відрядження у разі затримки» 23-24 14
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ У ПК

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 13.12.17 р. 
№ 2972/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

«Чи платиться земельний податок 

при користуванні землею за догово-

ром суперфіцію?» 5-6 13

Листи Державної 
фіскальної служби України
від 22.01.18 р. 
№ 1735/7/99-99-12-03-05-17, 
Державної служби України з питань 
геодезії, картографії  та кадастру
від 11.01.18 р. № 6-28-0-22-244/2-18 

«Який коефіцієнт індексації застосо-

вувати при розрахунку плати за зем-

лю у 2018 році» 11 19

Лист Державної 
фіскальної служби України
від 04.01.18 р. 
№ 311/7/99-99-12-03-05-17 

«Заповнення декларації з плати за 

землю» 11 21

Консультації

За яких умов юрособи-є динники 

звільняються від сплати земельного 

податку? 4 26

Як заповнити декларацію з плати за 

землю на 2018 рік 11 22

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Нормативні документи

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 02.01.18 р. 

№ 93/7/99-99-19-01-01-17 

«Про застосування деяких норм За-

кону від 07.12.17 р. № 2245-VIII» 5-6 8

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 15.12.17 р. 

№ 3022/6/99-99-15-03-03-15/ІПК 

«Чи виникають зобов'язання зі спла-

ти акцизного податку при списанні 

втрат пального» 21-22 30

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

Консультації

Звітність за транспортним податком 

на 2018 рік 12-13 46

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, 
ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Головного управління 

Державної фіскальної служби 

України в Дніпропетровській 

області від 27.11.17 р. 

№ 2717/ІПК/04-36-12-23-19 

«Чи платити податок на нерухомість, 

якщо виробничі будівлі реконструю-

ються?» 12-13 33

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 11.12.17 р. 

№ 2917/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 

«На невиробничі будівлі у складі ці-

лісного майнового комплексу пільга 

з податку на нерухомість не поши-

рюється» 12-13 35

Індивідуальна податкова 

консультація Головного управління 

Державної фіскальної служби 

України в Харківській області

від 08.12.17 р. 

№ 2890/ІПК/20-40-12-03-21 

«Як уточнити податок на нерухомість 

при зміні місця податкового обліку» 21-22 32

Консультації

Податок на нерухомість: нараховує-

мо, подаємо декларацію і сплачуємо 12-13 41

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 

ДЛЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Нормативні документи

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 05.01.18 р. 

№ 459/7/99-99-12-03-04-17 

«Про коефіцієнт рентабельності гір-

ничого підприємства за обліковою 

ставкою Національного банку Укра-

їни» 5-6 16

РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ 

РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

Нормативні документи

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 18.01.18 р. 

№ 1465/7/99-99-12-03-04-17 

«Розрахунок рентної плати за корис-

тування радіочастотами в 2018 році» 12-13 32
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЕСВ. ЗВІТНІСТЬ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 29.12.17 р. 
№ 3206/6/99-99-13-02-01-15/ІПК 

«Чи нараховується ЄСВ у разі надання 

листка непрацездатності після звіль-

нення і на суму компенсації за неви-

користані дні відпустки, нараховану 

після звільнення» 5-6 15

Лист Державної 
фіскальної служби України
від 17.01.18 р. 
№ 1431/7/99-99-13-02-01-17 
(з коментарем) 

«Про зміни в нарахуванні та сплаті 

ЄСВ, які діють з 1 січня 2018 року» 11 10

Консультації

Чи можна безпечно заощадити на 

ЄСВ за ЦПД 21-22 45

ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ 
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

ЗДСС ПО БЕЗРОБІТТЮ

Нормативні документи

Лист Міністерства 
соціальної політики України
від 16.11.17 р. № 718/0/126-17/241 

«Квоти для роботодавців із чисель-

ністю штатних працівників від 8 до 

20 чоловік для працевлаштування 

осіб передпенсійного віку» 20 20

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ЄДИНИЙ ПОДАТОК В ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Головного управління 
Державної фіскальної служби 
України в Одеській області
від 12.01.18 р. 
№ 129/ІПК/15-32-12-04-18 

«Податкова звітність у є динника-

юрособи, який припинив господар-

ську діяльність» 11 9

Консультації

Як юрособі-єдиннику враховувати 

отримане страхове відшкодування 3 23

Декларація юросіб – єдинників тре-

тьої групи: порядкове заповнення 

і приклад 5-6 58

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 19.12.17 р. 

№ 3040/Ч/99-99-13-02-03-14/ІПК 

«Оподаткування лікарняних, які ви-

плачуються Фондом соцстрахування 

на користь фізособи-підприємця» 4 16

Наказ 

Міністерства фінансів України

від 02.10.15 р. № 859 

«Про затвердження форми подат-

кової декларації про майновий стан 

і доходи та Інструкції щодо заповне-

ння податкової декларації про май-

новий стан і доходи» (витяг) 5-6 26

Консультації

Декларація підприємця на загальній 

системі оподаткування 5-6 40

Звіт з ЄСВ за себе: заповнюємо пра-

вильно 5-6 45

Касові операції у підприємців 16-17 71

Відповіді на запитання

Як обк ладає ться податками стра-

хове відшкодування, отримане під-

приємцем? 3 31

Чи може підприємець звільнити пра-

цівника за скороченням штатів? 12-13 62

Чи може сумісник працювати у під-

приємця тільки по суботах? 12-13 63

СПРОЩЕНА 

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 19.12.17 р. 

№ 3040/Ч/99-99-13-02-03-14/ІПК 

«Оподаткування лікарняних, які ви-

плачуються Фондом соцстрахування 

на користь фізособи-підприємця» 4 16

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 14.11.17 р. 

№ 2615/Л/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Особливості вибору коду КВЕД при 

держреєстрації єдинників» 5-6 14
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультації

Звіт з ЄСВ за себе: заповнюємо пра-

вильно 5-6 45

Звітність з єдиного податку у підпри-

ємців 5-6 54

Касові операції у підприємців 16-17 71

Відповіді на запитання

Як обкладається податками страхове 

відшкодування, отримане підприєм-

цем? 3 31

Якими податками обкладається у фіз-

особи-єдинника безплатне отриман-

ня і продаж товару? 4 31

Чи може підприємець звільнити пра-

цівника за скороченням штатів? 12-13 62

Чи може сумісник працювати у під-

приємця тільки по суботах? 12-13 63

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Нормативні документи

Лист 

Міністерства фінансів України

від 29.12.17 р. № 35210-06-5/37175 

«Застосування міжнародних стандар-

тів фінансової звітності» 7-8 4

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 15.06.17 р. 

№ 661/6/99-99-10-02-15/ІПК 

«Використання факсиміле на різних 

типах документів» 20 18

Довідкова інформація

Облікова політика за МСФЗ 18 14

Консультації

Зміна головного бухгалтера і пере-

дача справ 2 15

Основні засоби в П(С)БО та МСФЗ: що 

спільного і в чому відмінності 5-6 65

Змінився головний бухгалтер: які ор-

гани потрібно повідомити 10 15

Як ураховувати об'єкт соціальної інф-

раструктури на балансі комунального 

підприємства 23-24 24

Перше застосування МСФЗ і перехід-

ний період: як складати звітність 23-24 29

Підприємс тво видобуває воду зі 

свердловини: чи треба переходити 

на МСФЗ? 23-24 33

Надходження автомобіля на підпри-

ємство: облік 25-26 13

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Техобслуговування, ремонт і поліп-

шення власного й орендованого ав-

томобіля 25-26 17

Застосування норм витрати палива 

і списання ПММ 25-26 23

Шини та акумулятори для автомо-

біля 25-26 27

Відповіді на запитання

Товари придбані для використання 

в негоспдіяльності: що в обліку? 4 23

Товар отримувався для ведення госп-

діяльності, а потім почав викорис-

товуватися в негоспдіяльності: що 

в обліку? 4 24

Товар отримувався для використання 

в негоспдіяльності, а потім був про-

даний: як провести в обліку? 4 25

До якої групи основних засобів вклю-

чити автопричіп? 21-22 36

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Нормативні документи

Лист 
Міністерства фінансів України
від 12.06.17 р. № 35210-07-10/15486 
(Витяг)

«Особливості складання фінзвітності 

малих підприємств за 2017 рік» 7-8 6

Лист 
Міністерства фінансів України
від 27.02.18 р. № 35210-06-5/5570 

«Про подання та оприлюднення фі-

нансової звітності» 23-24 16

Довідкова інформація

Європейські принципи бухобліку 

і фінзвітності: що треба знати бух-

галтерові 1 14

Консультації

Склад і строки подання річної фінан-

сової звітності 7-8 7

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 7-8 8

Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) 7-8 15

Звіт про рух грошових коштів (за пря-

мим методом) 7-8 23

Звіт про рух грошових коштів (за не-

прямим методом) 7-8 29

Звіт про власний капітал 7-8 35

Примітки до річної фінансової звіт-

ності 7-8 39

Як визначити тимчасову податкову 

різницю з дебіторської заборгова-

ності 7-8 51

Фінзвітність для СМП 7-8 54
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Управлінська фінзвітність на базі бух-

галтерських даних 7-8 60

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Довідкова інформація

Класифікація ризиків грошових по-

токів 1 28

Консультації

БДДС – дієвий інструмент управління 

грошима компанії 16-17 68

Як навести порядок у платежах за до-

помогою платіжного календаря 23-24 20

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ПОЛІПШЕНЬ 

Консультації

Основні засоби: визнання і класифі-

кація в бухгалтерському обліку 19 16

Облік податкових різниць за безплат-

ними передачами 19 22

Відповіді на запитання

До якої групи основних засобів вклю-

чити автопричіп? 21-22 36

ТРАНСПОРТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Консультації

Надходження автомобіля на підпри-

ємство: облік 25-26 13

Техобслуговування, ремонт і поліп-

шення власного та орендованого ав-

томобіля 25-26 17

Застосування норм витрати палива 

і списання ПММ 25-26 23

Шини та акумулятори для автомо-

біля 25-26 27

Звичайна ТТН: особливості оформ-

лення і застосування 25-26 32

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Нормативні документи
Лист Міністерства 
соціальної політики України
від 18.10.17 р. № 447/0/22-17/134 

«Прийняття на роботу працівників із 

записами з «ЛНР» і «ДНР» 5-6 24

Лист Міністерства 
соціальної політики України
від 24.11.17 р. № 22862/0/2-7/28 

«Застосування списків виробництв, 

робіт, професій, посад і показників, 

за якими визначається право на пен-

сію за віком на пільгових умовах» 5-6 25

Лист Міністерства 
соціальної політики України
від 22.12.17 р. № 2960/0/107-17/284 

«Скорочення роботи в передсвятко-

вий день при неповному робочому 

часі» 20 22

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист 
Міністерства фінансів України
від 30.06.17 р. № 35210-07-10/17419 

«Про введення посади головного 

бухгалтера» 20 22

Лист Міністерства 
соціальної політики України
від 13.11.17 р. № 21929/0/2-17/13 

«Про можливість введення до штат-

ного розпису посади «головний бух-

галтер»» 20 23

Консультації

Подаємо Звіт про виконання квоти 

з працевлаштування пільгових кате-

горій громадян 3 28

Працевлаштування переселенців: як 

роботодавцеві отримати компенса-

цію витрат 12-13 51

Робота протипоказана працівникові 

за станом здоров'я: чи можна його 

залишити на цій роботі за його ба-

жанням? 12-13 55

Що нам буде, якщо головбух на під-

приємстві є, а інших бухгалтерів не-

має? 20 29

Оформляємо співробітників для ви-

конання тимчасової роботи 23-24 45

Що необхідно знати про правильне 

оформлення водія на підприємстві 25-26 37

Відповіді на запитання

Чи може роботодавець виправити 

помилку в трудовій книжці, допуще-

ну за колишнім місцем роботи спів-

робітника? 12-13 57

ОПЛАТА ПРАЦІ
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ І ЗА ДОГОВОРАМИ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Нормативні документи

Лист Міністерства 
соціальної політики України
від 02.01.18 р. № 50/0/2-18/28 

«Про неврахування сум індексації при 

забезпеченні мінімальної зарплати» 11 18

Консультації

Чи можна безпечно заощадити на 

ЄСВ за ЦПД 21-22 45

Як на практиці оплачують працю во-

діїв 25-26 43

ІНДЕКСАЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ 
ГРОШОВИХ ДОХОДІВ

Довідкова інформація

Індексація грошових доходів грома-

дян за грудень 2017 року 1 26



10

ПУТІВНИК ЗА I КВАРТАЛ 2018 РОКУ

WWW.BALANCE.UA

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індексація грошових доходів грома-

дян за січень 2018 року 9 28

Індексація грошових доходів грома-

дян за лютий 2018 року 18 28

Консультації

Якщо заборгованість із зарплати ви-

плачується в січні 2018 року 5-6 79

Якщо заборгованість із зарплати ви-

плачується в лютому 2018 року 16-17 78

Якщо заборгованість із зарплати ви-

плачується в березні 2018 року 25-26 47

ВІДПУСТКИ

Консультації

Компенсація за невикористану від-

пустку без звільнення: все, що ви хо-

тіли знати 23-24 42

Відповіді на запитання

Які правила надання додаткової від-

пустки чорнобильцям? 20 27

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ
ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ 

ЗА РАХУНОК СОЦСТРАХУ 
(ЛІКАРНЯНІ ЛИСТКИ ТОЩО)

Нормативні документи

Лист Міністерства 
соціальної політики України
від 17.12.17 р. № 571/0/86-17/218 
(з коментарем) 

«На дання матеріа льної допомо-

ги особам, які працюють на умовах 

цивільно-правового договору» 11 14

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА 
СІМ'ЯМ З ДІТЬМИ 

І МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ'ЯМ

Довідкова інформація

Соціальна допомога в 2018 році 9 25

ГРОШОВИЙ ОБІГ
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ПОРЯДКУ ЇХ ВЕДЕННЯ

Нормативні документи

Лист 
Міністерства фінансів України
від 12.06.17 р. № 35210-07-10/15376 

«Про оприбуткування готівки» 3 18

Затверджено постановою Правління 
Національного банку України
від 29.12.17 р. № 148 

«Положення пр о ве дення касо-

вих операцій у національній валюті 

в Україні» 16-17 13

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЗІР, категорія 109.01 

«Як визначається поняття «Оприбут-

кування готівки» згідно з нормами По-

ложення про ведення касових опера-

цій у національній валюті в Україні?» 16-17 36

ЗІР, категорія 109.15 

«Чи необхідно вести касові книги за 

торговельними об'єктами, які не є 

відокремленими підрозділами і не 

проводять операції з приймання го-

тівки за касовими ордерами?» 16-17 37

ЗІР, категорія 109.15 

«Чи потрібно реєструвати на кож-

ний відокремлений підрозділ касові 

книги?» 16-17 37

ЗІР, категорія 109.15 

«Чи мають право СГ використовувати 

касові документи, форми яких не за-

тверджені постановою Правління НБУ

від 29.12.17 р. № 148?» 16-17 38

ЗІР, категорія 109.10 

«Яким чином заповнюються прибут-

кові касові ордери і квитанції до них 

та видаткові касові ордери і видатко-

ві відомості?» 16-17 38

ЗІР, категорія 109.15 

«Який порядок заповнення форми 

прибуткового касового ордера?» 16-17 39

ЗІР, категорія 109.15 

«Який порядок заповнення форми 

видаткового касового ордера?» 16-17 40

ЗІР, категорія 109.21 

«Чи притягуються до адміністративної 

відповідальності посадові особи СГ за 

порушення правил ведення касових 

документів (виправлення, помилкові 

записи, відсутність обов'язкових рек-

візитів)?» 16-17 40

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

«Роз'яснення з питань ведення касо-

вих операцій відокремленими під-

розділами підприємств» 25-26 7

Індивідуальна податкова 
консультація Головного 
управління Державної фіскальної 
служби України в м. Києві
від 06.03.18 р. 
№ 899/ІПК/26-15-14-09-12 

«Чи потрібно вести касову книгу від-

окремленим підрозділам, які здій-

снюють готівкові розрахунки із засто-

суванням РРО, РК та КОРО» 25-26 11
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультації

Новий рік – нове положення НБУ про 

касові операції 4 8

Касові нововведення: у пошуках 

сенсу 16-17 10

Оприбуткування готівки підприєм-

ствами 16-17 42

Порядок оприбуткування готівки: го-

тові зразки для роботи 16-17 46

Установлюємо ліміт каси – думаємо 

як економісти 16-17 50

Оформляємо прибутковий касовий 

ордер 16-17 58

Оформляємо видатковий касовий 

ордер 16-17 63

БДДС – дієвий інструмент управління 

грошима компанії 16-17 68

Касові операції у підприємців 16-17 71

«Чужий» касир на підприємстві: як 

оформити відносини з вигодою і без 

ризику? 21-22 37

РРО, КОРО, РК

Нормативні документи

Постанова КМУ

від 23.08.2000 р. № 1336 

(документ кодифікований) 

(з коментарем) 

«Про забезпечення реалізації статті 

10 Закону України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчу-

вання і послуг» 3 11

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 05.01.18 р. 

№ 63/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

«Про програмування РРО» 5-6 18

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 11.12.17 р. 

№ 2918/В/99-99-14-05-01-14/ІПК 

«Зас тосування РРО підприємцем-

єдинником» 5-6 19

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 01.12.17 р. 

№ 2782/С/99-99-14-05-01-14/ІПК 

«Застосування РРО при реалізації 

програмного забезпечення через Ін-

тернет» 5-6 21

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ПЛАТЕЖУ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 01.12.17 р. 
№ 2785/6/99-99-14-05-01-15/ІПК 

«Розповсюдження електронних гро-

шей» 5-6 23

ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТОРГІВЛЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ 

(У Т. Ч. ДІЯЛЬНІСТЬ АПТЕК)

Консультації

Постачання лікарських засобів і мед-

виробів: нюанси ПДВ 21-22 34

ТОРГІВЛЯ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ 
І ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

Консультації

Ліцензія на роздрібний продаж алко-

гольних напоїв: відповідаємо на ваші 

запитання 21-22 42

ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИРОБНИЦТВО ТА ОБОРОТ СПИРТУ, 

АЛКОГОЛЮ, ТЮТЮНУ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 

консультація Державної 

фіскальної служби України

від 18.01.18 р. 

№ 227/6/99-99-12-01-02-15/ІПК 

«Особливості реєстрації товарно-

транспортних накладних зі спирту» 12-13 31

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ, РЕЖИМИ, ПЛАТЕЖІ

Нормативні документи

Лист Державної 

фіскальної служби України

від 09.11.17 р. 

№ 30486/7/99-99-18-02-02-17 

«Заповнення митних декларацій при 

імпорті пального в ємкостях до 2 л» 3 17

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ

Відповіді на запитання

Як правильно подати декларацію про 

валютні цінності? 11 31

СТРАХУВАННЯ
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

Консультації

Добровільне страхування працівни-

ків підприємством: облік та оподат-

кування 4 27
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІК

Нормативні документи

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 29.12.17 р. 
№ 3208/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Оподаткування процентів за депо-

зитом у неприбуткової організації» 23-24 8

ЗВІТНІСТЬ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Консультації

Звітність неприбуткових організацій 

за 2017 рік 16-17 75

ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ
ЗВІТНІСТЬ І ШТРАФИ 

ДО ФОНДУ ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Консультації

Подаємо звіт Фонду соцзахисту ін-

валідів 12-13 58

ПРАВОЧИНИ
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

Консультації

Договір фінансового лізингу 2 3

Договір позики: правила укладення 2 9

Посередницькі договори: загальна 

інформація 10 3

Договір доручення 10 4

Договір комісії 10 9

Агентський договір 10 12

Договір позики 19 3

Договір зберігання 19 9

«Чужий» касир на підприємстві: як 

оформити відносини з вигодою і без 

ризику? 21-22 37

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА 

НА ПІДПРИЄМСТВІ

Довідкова інформація

Судова р е ф орма: що зміни ло с я 

у трьох кодексах? 1 19

Консультації

Нові правила господарських спорів 5-6 72

Як залучити до справи показання 

свідків за правилами нового ГПК 20 24

Відповіді на запитання

Чи можна в судовому порядку стяг-

нути заборгованість за товар, постав-

лений без підписання договору? 12-13 49

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Консультації

Як стягнути заборгованість за рішен-

ням господарського суду через ви-

конавчу службу 23-24 35

Коли не стягнута через виконавця за-

боргованість стає безнадійною 23-24 39

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА)
СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ 

Відповіді на запитання

Чи потрібно підтверджувати через 

держреєстратора електронну адресу 

підприємства? 3 27

ДЕРЖАВНІ (КОМУНАЛЬНІ) ПІДПРИЄМСТВА. 
ПІДПРИЄМСТВА З ДЕРЖАВНОЮ 

ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ

Нормативні документи

Лист Державної 
фіскальної служби України
від 21.12.17 р. 
№ 3081/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 
(з коментарем) 

«Особливості заповнення Розрахунку 

частини чистого прибутку (доходу) 

у комунального підприємства при 

зміні ставки відрахувань» 11 5

Індивідуальна податкова 
консультація Державної 
фіскальної служби України
від 21.07.17 р. 
№ 1289/6/99-99-15-02-02-15/ІПК 

«Виправлення помилок у Розрахунку 

частини чистого прибутку (доходу) 

і штрафні санкції за недоїмку цього 

платежу» 11 7

Консультації

Розрахунок ЧЧПД за 2017 рік унітар-

ними підприємствами 11 27

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Консультації

Ліцензія на роздрібний продаж алко-

гольних напоїв: відповідаємо на ваші 

запитання 21-22 42

ІНШІ ОПЕРАЦІЇ
ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ

Консультації

Капітальний ремонт будівлі за раху-

нок місцевого бюджету 5-6 68

Працевлаштування переселенців: як 

роботодавцеві отримати компенса-

цію витрат 12-13 51
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Довідкова інформація

Предмет спору: договір, підписаний 

з перевищенням повноважень, ви-

знається дійсним, якщо його сторона 

вчинила дії, які свідчать про прийнят-

тя договору до виконання 1 17

У разі реорганізації підприємства 

і переведення працівників право-

наступникові необхідно отримати 

документи, які стосуються трудових 

відносин реорганізованого підпри-

ємства з працівниками, у тому числі 

підтверджують відпрацьований пері-

од і надання щорічних та додаткових 

відпусток 4 7

Рішення міськради встановити оренд-

ну плату за земельну ділянку в мен-

шому розмірі, ніж було передбачено 

раніше укладеним договором орен-

ди, є підставою для внесення змін до 

такого договору 5-6 7

Предмет спору: з дати подання позо-

ву до суду припиняється нарахування 

пені за порушення строку розрахун-

ків в іноземній валюті за експортно-

імпортними операціями 9 11

Обов'язок роботодавця створювати 

робочі місця для осіб з інвалідніс-

тю не означає, що він зобов'язаний 

займатися пошуком таких осіб для 

працевлаштування 12-13 9

Застосувати штраф за порушення по-

рядку оприбуткування готівки можна 

тільки в межах строків давності 16-17 74

Предмет спору: стягнути помилко-

во виплачену зарплату з колишнього 

співробітника можна тільки в тому 

випадку, якщо при нарахуванні зар-

плати була допущена рахункова по-

милка при її нарахуванні 18 12

Штраф і пеня можуть стягатися за 

одним видом порушення, якщо це 

передбачено договором. Замовник 

має право відмовитися від підписан-

ня акта виконаних робіт, якщо під-

рядник змінив умови договору в од-

носторонньому порядку 20 6

Орган Держпраці не має права про-

водити позапланову перевірку на 

підставі звернення держоргану 23-24 7

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ДОВІДКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Довідкова інформація

Хочете реалізувати мрії – складіть 

план 1 1

Календар бухгалтера на січень 2018 

року 1 1с

Інформація для розрахунків 1 29

Тести: Право. Облік. Податки 2 30

Відповіді на тес ти, опубліковані 

в «БАЛАНСІ», 2017, № 97 (спецвипуск 

«Просто про облік») 2 30

Новий перелік держав д ля цілей 

ТЦУ: що змінилося і коли застосо-

вувати. Реєстр великих платників 

податків на 2018 рік істотно скоро-

тився. Оновлено Порядок реалізації 

положень Конвенції МДП. Унесено 

зміни до бюд жетної к ласифікації. 

Перерахунок розміру страхових ви-

плат постраж далим від нещасного 

випадку на вироб ництві 3 3

Закон № 2245: що підправили зако-

нодавці в податкових змінах 3 5

Закон № 2246: держбюджет на 2018 

рік і основні нововведення 3 6

Додаткова інформація про набуття 

чинності окремих документів у зв'язку 

з їх офіційним опублікуванням 3 22

Звітність і платежі – дотримуємо 

строки 4 3

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 5-6 3

Про перенесення робочих днів у 2018 

році. Удосконалюється ціноутворен-

ня у сфері оборонного замовлення. 

Строк дії сертифікатів відповідності 

минув 01.01.18 р. Що далі? 5-6 4

Додаткова інформація про набуття 

чинності окремих документів у зв'язку 

з їх офіційним опублікуванням 5-6 12

Календар бухгалтера 7-8 2

Календар бухгалтера на лютий 2018 

року 9 1с

Чого не можна говорити керівникові 9 1

Інформація для розрахунків 9 30

Тести: Право. Облік. Податки 10 30

Відповіді на тес ти, опубліковані 

в «БАЛАНСІ», 2018, № 2 (спецвипуск 

«Просто про облік») 10 32

Додаткова інформація про набуття 

чинності окремих документів у зв'язку 

з їх офіційним опублікуванням 11 32
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 12-13 4

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 16-17 4

Що бухгалтер підприємства повинен 

знати про аудит. Яку держдопомогу 

можуть отримувати суб'єкти підпри-

ємництва. Доповнено класифікатор 

звільнень від сплати митних плате-

жів при ввезенні товарів. Установ-

лено розміри грошової компенсації 

вартості путівок до санаторіїв у 2018 

році 16-17 7

Календар бухгалтера на березень 

2018 року 18 1с

Інформація для розрахунків 18 30

Тести: Право. Облік. Податки 19 30

Відповіді на тес ти, опубліковані 

в «БАЛАНСІ», 2018, № 10 (спецвипуск 

«Просто про облік») 19 32

Скорочено перелік держав для цілей 

ТЦУ. Оновлено Держреєстр РРО. Уні-

фіковано вимоги до перевірок госп-

діяльності. 20 5

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 21-22 3

Іноземні інвестори можуть репатрі-

ювати дивіденди за всі попередні 

роки. Облікову ставку підвищено до 

17 % річних. Унесено зміни до По-

ложення про ПДВ-реєстрацію. Якщо 

митний огляд доручили правоохо-

ронні органи. Що змінилося у Пра-

вилах роздрібної торгівлі непродо-

вольчими товарами. Декларування 

з питань пожежної безпеки відбува-

ється за новою формою. 21-22 5

Додаткова інформація про набуття 

чинності окремих документів у зв'язку 

з їх офіційним опублікуванням 23-24 3

Що змінилося у проведенні індексації 

грошових доходів. Уточнено пере-

лік заходів і засобів з охорони пра-

ці. Установлено базовий норматив 

відрахування частини прибутку на 

виплату дивідендів за 2017 рік. Ін-

формація про боржників банків по-

трапить до Кредитного реєстру 23-24 5

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 25-26 2

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Статути товариств необхідно привес-

ти у відповідність з нормами нового 

Закону. Оновлено довідники подат-

кових пільг. Як змінилися умови ді-

яльності посередників у працевла-

штуванні за кордоном. Що змінилося 

у Правилах надання послуг пасажир-

ського автотранспорту 25-26 3

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Довідкова інформація

Зміни до законодавства, що діють із 

січня 2018 року 1 4

Огляд деяких документів, що набули 

чинності у грудні 2017 року 1 11

Прийнято Закон про аудит фінансо-

вої звітності та аудиторської діяль-

ності. Кабмін прийняв законопроекти 

про подання єдиної звітності з ЄСВ 

та ПДФО. Оприлюднено план-графік 

документальних планових перевірок 

платників на 2018 рік. Як заповнити 

оновлену декларацію про майновий 

стан і доходи. Виросте мінімальна до-

помога по безробіттю 1 13

Розроблено критерії визначення осіб 

з високим достатком. Про критерії 

відбору платників до плану-графіка 

перевірок на 2018 рік. Зміниться по-

рядок формування плану-графіка 

перевірок. Застосування платіжних 

пристроїв стане обов'язковим для 

всіх СГ 5-6 5

Зміни до законодавства, що діють 

з лютого 2018 року 9 4

Огляд деяких документів, що набули 

чинності в січні 2018 року 9 7

Як відшкодують раніше не відшко-

довані суми ПДВ. Для отримання 

податкової знижки необхідно до 

31 грудня подати майнову деклара-

цію. З 22 січня діють нові бюджетні 

рахунки. Що зміниться у фінмоніто-

рингу ризикових операцій. Які пере-

ваги надасть збільшення безготівко-

вих розрахунків 9 9

Проект порядку про зупинення ре-

єстрації ПН та РК: які нововведення 

нас чекають. Планується відновити 

звітність з ЄСВ. Рівень тіньової еконо-

міки за 9 місяців 2017 року – 33 % ВВП 16-17 5

Зміни до законодавства, що діють 

з березня 2018 року 18 5
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Огляд деяких документів, що набули 

чинності в лютому 2018 року 18 8

Удосконалює ться механізм ліцен-

зування госпдіяльності. Декларація 

відповіднос т і  вимогам протипо-

жежної безпеки подається онлайн. 

Уточнюється Порядок обліку плат-

ників ЄСВ 18 11

Як зміниться декларація з ПДВ. Як 

штрафуватимуть за порушення пра-

вил торгівлі виробами з дорогоцін-

них металів. З 1 квітня запрацюють 

штаби зі стягнення заборгованості із 

зарплати. Очікується введення елект-

ронних лікарняних 20 3

Мінфін хоче повернути борги з від-

шкодування ПДВ. Президент підписав 

Закон про товариство з обмеженою 

і додатковою відповідальністю. Пре-

зидент не підтримує законопроект 

про реформування спрощеної сис-

теми 23-24 4

Пропонується самостійна сплата по-

датків громадянами 25-26 5

Постанова про накладення штрафу 

на перевізника скасовується, якщо 

він не був присутній при розгляді 

справи 25-26 6

Оприлюднено проекти критеріїв, не-

обхідних для реалізації нового по-

рядку блокування ПН/РК 25-26 42

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Довідкова інформація

Індекс інфляції  у грудні 2017 року 5-6 39

Індекс інфляції у січні 2018 року 14-15 3

Індекс інфляції у лютому 2018 року 23-24 3

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

НОВИНИ ТИЖНЯ

Довідкова інформація

Новий перелік держав д ля цілей 

ТЦУ: що змінилося і коли застосо-

вувати. Реєстр великих платників 

податків на 2018 рік істотно скоро-

тився. Оновлено Порядок реалізації 

положень Конвенції МДП. Унесено 

зміни до бюд жетної к ласифікації. 

Пере рахунок розміру страхових ви-

плат постраж далим від нещасного 

випадку на виробництві 3 3

Зміни в законодавстві про акціонерні 

товариства. Установлено мінімаль-

ний розмір допомоги по безробіттю 

на 2018 рік. Нацбанк уточнив тарифи 

на послуги з реєстрації та ліцензу-

вання 4 4

Оновлено довідники пільг. Деклара-

ція з податку на прибуток подається 

за оновленою формою. Для захисту 

комп'ютерів необхідно встановлюва-

ти всі критичні оновлення своїх опе-

раційних систем і браузерів 4 6

Про перенесення робочих днів у 2018 

році. Удосконалюється ціноутворен-

ня у сфері оборонного замовлення. 

Строк дії сертифікатів відповідності 

минув 01.01.18 р. Що далі? 5-6 4

Змінився порядок обліку великих 

платників податків. Оновлено поря-

док видачі податкових векселів на 

нафтопродукти 7-8 3

Посилиться контроль за оборотом 

товарів. НБУ встановить перехідний 

період для використання нових форм 

касових документів. Туристична ді-

яльність здійснюватиметься за де-

кларативним принципом 11 3
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Кабмін удосконалює механізм за-

провад ження «є диного вікна» на 

митницях. Оновлено перелік місць 

оформлення товарів за принципом 

«єдиного вікна». Прийнято узагаль-

нюючі податкові консультації з питань 

оподаткування банків. Розширено 

перелік ліків і медвиробів, увезення 

і постачання яких звільняються від 

ПДВ на час АТО. Яка держдопомога 

на реструктуризацію є допустимою. 

Яка держдопомога на працевлашту-

вання є допустимою 12-13 5

Схвалено законопроекти про захист 

прав інтелектуальної власності. Як 

працюватиме електронна система 

охорони здоров'я 12-13 8

Що бухгалтер підприємства повинен 

знати про аудит. Яку держдопомогу 

можуть отримувати суб'єкти підпри-

ємництва. Доповнено класифікатор 

звільнень від сплати митних плате-

жів при ввезенні товарів. Установ-

лено розміри грошової компенсації 

вартості путівок до санаторіїв у 2018 

році 16-17 7

Скорочено перелік держав для цілей 

ТЦУ. Оновлено Держреєстр РРО. Уні-

фіковано вимоги до перевірок госп-

діяльності. 20 5

Нацрада реформ схвалила законо-

проект «Про валюту». Повідомлен-

ня про наймання працівника можуть 

скасувати 21-22 4

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Іноземні інвестори можуть репатрію-

вати дивіденди за всі попередні роки. 

Облікову ставку підвищено до 17 % 

річних. Унесено зміни до Положен-

ня про ПДВ-реєстрацію. Якщо мит-

ний огляд доручили правоохоронні 

органи. Що змінилося у Правилах 

роздрібної торгівлі непродовольчи-

ми товарами. Декларування з питань 

пожежної безпеки відбувається за 

новою формою 21-22 5

Що змінилося у проведенні індексації 

грошових доходів. Уточнено пере-

лік заходів і засобів з охорони пра-

ці. Установлено базовий норматив 

відрахування частини прибутку на 

виплату дивідендів за 2017 рік. Ін-

формація про боржників банків по-

трапить до Кредитного реєстру 23-24 5

Статути товариств необхідно привес-

ти у відповідність з нормами нового 

Закону. Оновлено довідники подат-

кових пільг. Як змінилися умови ді-

яльності посередників у працевла-

штуванні за кордоном. Що змінилося 

у Правилах надання послуг пасажир-

ського автотранспорту 25-26 3

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ
ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ

Довідкова інформація

Як зосередитися на роботі: сім про-

стих правил 18 1


