ПУТІВНИК ЗА II КВАРТАЛ 2018 РОКУ

ПЕРЕЛІК ТЕМ МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ
У ВИДАННІ «БАЛАНС» у II кварталі 2018 року
Найменування теми

№
стор.

Найменування теми

№
стор.

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ
Порядок розрахунків з бюджетами і фондами
Усунення подвійного оподаткування
Взаємовідносини з держорганами
ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Перевірки.
Оскарження рішень контролюючих органів
Відповідальність платників податків
(адміністративна, кримінальна, фінансова)
ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
Податок на прибуток у ПК
Податок на додану вартість у ПК
Податок на доходи фізичних осіб
Плата за землю в ПК
Акцизний податок
Екологічний податок
Податок на нерухоме майно,
що відрізняється від земельної ділянки
Рентна плата за користування надрами
для видобутку корисних копалин
Рентна плата за користування надрами в цілях,
не пов'язаних з видобутком корисних копалин
Рентна плата за спеціальне використання води
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
Порядок нарахування ЄСВ. Звітність
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Єдиний податок у юридичних осіб
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Загальна система оподаткування
Спрощена система оподаткування
Використання найманої праці
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
Організація і ведення бухгалтерського обліку
Управлінський облік
ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Облік основних засобів та їх поліпшень
Транспорт на підприємстві
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І КОМУНІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Комп'ютер і програмне забезпечення. Інтернет
ОРЕНДА
Оперативний лізинг (оренда)
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Облік
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Роялті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Облік власного капіталу (акції, корпоративні права)
КРЕДИТИ, ПОЗИКИ
Позики
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Кадрове діловодство
Охорона праці

2
2
2
2
2
2

ОПЛАТА ПРАЦІ
Виплати працівникам і за договорами
цивільно-правового характеру
Індексація і компенсація грошових доходів
Відпустки
ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ
Допомога працівникам за рахунок соцстраху
(лікарняні листки тощо)
ГРОШОВИЙ ОБІГ
Касові операції, відповідальність за порушення
порядку їх ведення
Безготівкові розрахунки
(відкриття і закриття рахунків, КПК,
розрахунки в іноземній валюті, обмін валют)
РРО, КОРО, РК
Електронні засоби платежу
ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Торгівля оптова і роздрібна
Захист прав споживачів
ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Громадське харчування
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Митне оформлення, режими, платежі
Операції з іноземною валютою
(ліцензування, купівля і продаж валюти)
Зовнішньоекономічні контракти
Декларація про валютні цінності
СТРАХУВАННЯ
Майнове страхування
Страхування, пов'язане з відшкодуванням збитку
НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Облік
Звітність неприбуткових організацій
ОПЕРАЦІЇ
Господарські договори
Особливості обліку за різними операціями
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
Претензійно-позовна робота на підприємстві
Виконавче провадження
ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА)
Створення, реорганізація і ліквідація
Філії та підрозділи
Державні (комунальні) підприємства.
Підприємства з державною часткою власності
ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА
Дозволи, що видаються держорганами
ЦІНОУТВОРЕННЯ
Регульовані ціни
АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Огляд судової практики
Довідково-аналітична інформація
Перспективне законодавство
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Індекс інфляції
Новини тижня
ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ
Це цікаво знати

13
13
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ПУТІВНИК ЗА II КВАРТАЛ 2018 РОКУ

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ,
ОПУБЛІКОВАНИХ У ВИДАННІ «БАЛАНС»
у II кварталі 2018 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

РОЗРАХУНКИ
З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ
ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 26.03.18 р. № 1239/6/9999-08-02-01-15/ІПК
«Сплата податків і подання податкової звітності юрособою у разі зміни
39-40
23
місцезнаходження»
УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 15.12.17 р. № 3020/6/9999-15-02-02-15/ІПК
«Оподаткування комісійної винагороди і лізингової плати нерезиденту»
35
8
ЗІР, категорія 102.25
«Яка відповідальність застосовується
до платника податків, який не подав
додаток ПН до податкової декларації
або подав його у ск ладі уточнюючої декларації, але сплатив податок
на прибуток з доходів нерезидента
в повному обсязі?»
35
12
Індивідуальна податкова
консультація Головного
управління Державної фіскальної
служби України в м. Києві
від 03.01.18 р. № 11/ІПК/10/2615-12-03-11
«Оподаткування доходів, отриманих
нерезидентом за надання резидентові послуг з перевезення товару на
підставі зовнішньоекономічного договору постачання за межами Укра39-40
8
їни»
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Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

Індивідуальна податкова
консультація Головного
управління Державної фіскальної
служби України в м. Києві
від 03.01.18 р. № 11/ІПК/10/2615-12-03-11
«Оподаткування доходів, отриманих
нерезидентом за надання резидентові послуг з перевезення товару на
підставі зовнішньоекономічного договору пос тачання за межами України»
39-40
Консультації
Звіт про суми пільг з податку на прибуток: запитання і відповіді
35
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
З ДЕРЖОРГАНАМИ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 05.04.18 р. № 1447/6/9999-15-02-02-15/ІПК
«Надання права підписання Звіту про
використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та фінансової
звітності за дорученням»
38

№
стор.

8

25

12

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІРКИ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
Нормативні документи
Постанова КМУ
від 27.12.17 р. № 1043
«Про затверд ження критеріїв, за
якими оцінюється ступінь ризику від
провад ження господарської діяльності та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки
Державною службою з надзвичайних
31-32
ситуацій»
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Найменування публікації
або короткий зміст

Спільне роз'яснення Державної
регуляторної служби України
та Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
від 22.03.18 р. № 3016/0/20-18,
від 29.03.18 р. № 01-4348/263
«Про виконання ДСНС Плану комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік і Річного
плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) ДСНС на
2018 рік»
Закон України
від 05.04.07 р. № 877-V
(витяг)
«Про основні принципи державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Постанова КМУ
від 10.09.14 р. № 442
(витяг)
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»
Наказ Міністерства економічного
розвитку та торгівлі України,
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
від 11.01.18 р. № 18/14
«Про затверд ження форми ак та,
складеного за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо дот римання с у б’єк том
господарювання вимог законодавства у сфері захист у прав споживачів»
Наказ Державної служби України
з питань безпеки харчових
продуктів і захисту споживачів
від 20.12.17 р. № 1207
«Про введення процедури відеофіксації»
Затверджені Державною
службою України з питань
безпеки харчових продуктів
і захисту споживачів
від 13.03.17 р.
«Методичні рекомендації фіксації
процесу здійснення планового або
позапланового заходу державного
нагляду (контролю) засобами відеофіксації (пілотний проект)»
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№
вид.

№
стор.

31-32

16

41-42

2

41-42

28

41-42

28

41-42

39

41-42

40

Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

Лист Фонду соціального
страхування України
від 12.03.18 р. № 6-29-794
(з коментарем)
«Порядок проведення планової перевірки страхувальника»
49-50
12
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 20.04.18 р. № 1798/6/99-9915-02-02-15/ІПК (з коментарем)
«Виправлення помилок у Розрахунку чистого прибутку і застосування
штрафних санкцій за несвоєчасну
сплату частини чистого прибутку»
49-50
14
Консультації
Перевірки органів Держпраці: як себе
захистити
39-40
58
На сайті Держпраці немає уніфікованого акта: чи можна не пустити
51-52
46
перевіряючих?
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
(АДМІНІСТРАТИВНА,
КРИМІНАЛЬНА, ФІНАНСОВА)
Нормативні документи
Лист Державної служби
України з питань праці
від 29.12.17 р. № 12291/4/4.1-ДП17
«Строк давності для застосування фінансових санкцій за порушення трудового законодавства»
33-34
27
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 22.02.18 р. № 721/6/9999-12-02-01-15/ІПК
«Порядок нарахування штрафів за
несвоєчасну реєстрацію податкових
накладних»
39-40
22
Лист Державної служби
України з питань праці
від 22.02.18 р. № 1356/4/4.ДП-18
«Строки притягнення до відповідальності за порушення законодавства
про працю»
39-40
34
Листи Міністерства
соціальної політики України
від 16.03.18 р. № 118/0/22-18;
Державної служби України
з питань праці від 03.04.18 р.
№ 2547/4/4.ДП-18 (з коментарем)
«Відповідальність за виплату авансу
в розмірі меншому, ніж зазначено
у ст. 115 КЗпП»
39-40
36
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Найменування публікації
або короткий зміст

Лист Державної служби
України з питань праці
від 24.01.18 р. № 503/4/4.дп-18
«Відповідальність за порушення індексації г рошових доходів населення»
Лист Державної служби
України з питань праці
від 07.05.18 р. № 3570/4.1/4.1-ДП-18
«Відповідальність за ненарахування
індексації зарплати і нарахування
в меншому розмірі»
Довідкова інформація
Відповідальність за порушення прав
споживачів
Консультації
Відповідальність операторів ринку
харчових продуктів
Відповідальніс ть роботодавц я за
незабезпечення працівників спецодягом
Індексація зарплати: відповідальність
за допущені порушення
Відповіді на запитання
Яка відповідальність передбачена за
порушення обмеження за розрахунками готівкою?

№
вид.

39-40

№
стор.

38

49-50

22

27

23

31-32

58

43-44

61

49-50

51

38

31

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У
Нормативні документи
Постанова КМУ від 28.02.18 р.
№ 139 (з коментарем)
«Про затвердження базового нормативу відрахування частини прибутку,
яка спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності в 2017 році
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права
держави»
Лист Державної фіскальної
служби України від 01.03.18 р.
№ 6185/7/99-99-15-02-01-17
«Нововведення у правилах трансфертного ціноутворення, які діють
з 1 січня 2018 року»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 19.03.18 р. № 1080/6/99-99-1502-02-15/ІПК (з коментарем)
«Нарахування податкової амортизації на приміщення, яке знаходиться
в ремонті»

4

ПК

29-30

8

29-30

9

31-32

19

Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

Наказ Міністерства фінансів
України від 03.04.18 р. № 400
«Про затвердження узагальнюючих
податкових консультацій з деяких
питань обкладення податком на прибуток підприємства, податком на доходи фізичних осіб»
33-34
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 20.02.18 р. № 698/6/99-9915-02-02-15/ІПК
«Зас тосування прискореної амортизації згідно з п. 43 підрозд. 4
розд. ХХ ПК»
35
Індивідуальна податкова
консультація Головного
управління Державної фіскальної
служби України в Чернігівській
області від 06.11.17 р.
№ 2526/ІПК/10/25-01-12-02-06
«Правомірність віднесення до складу
податкових витрат операцій, по яких
відсутня реєстрація податкових накладних»
35
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 15.12.17 р. № 3020/6/99-9915-02-02-15/ІПК
«Оподаткування комісійної винагороди і лізингової плати нерезиденту»
35
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 23.02.18 р. № 745/6/99-9915-02-02-15/ІПК
«Коригування фінансового результату на суму доходів від участі в капіталі нерезидента»
35
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 16.04.18 р. № 1617/6/99-9915-02-02-15/ІПК
«Кориг ування фінансового результату при отриманні дивідендів від
єдинника»
35
Лист Державної
фіскальної служби України
від 16.02.18 р. № 5957/6/99-9915-02-02-15
«Оподаткування операцій при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну»
35
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7
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ЗІР, категорія 102.25
«Яка відповідальність застосовується
до платника податків, який не подав
додаток ПН до податкової декларації
або подав його у ск ладі уточнюючої декларації, але сплатив податок
на прибуток з доходів нерезидента
в повному обсязі?»
35
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 16.04.18 р. № 1618/6/99-9915-02-02-15/ІПК
«Зас тосування кориг ування згідно
з пп. 140.5.4 ПК у І кварталі 2018 року»
38
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 04.04.18 р. № 1371/6/99-9915-02-02-15/ІПК (витяг)
«Облік «старих» податкових збитків
філії у головного підприємства»
39-40
Індивідуальна податкова
консультація Головного
управління Державної фіскальної
служби України в м. Києві
від 03.01.18 р. № 11/ІПК/10/2615-12-03-11
«Оподаткування доходів, отриманих
нерезидентом за надання резидентові послуг з перевезення товару на
підставі зовнішньоекономічного договору постачання за межами України»
39-40
Консультації
Облік податкових різниць за штрафами, пенями та неустойками
28
Облік податкової різниці для колишніх єдинників
28
Автомобіль продали або списали:
облікові моменти
29-30
Огляд актуальних роз'яснень ДФС
35
П'ять запитань про декларацію з податку на прибуток за I квартал 2018
року
35
Ск ладаємо квартальну дек ларацію
з податку на прибуток: на що потрібно зважити
35
Звіт про суми пільг з податку на прибуток: запитання і відповіді
35
Коригування за імпортом «+30 %»
поквартально або за підс умками
року: що краще?
35
Облік ціннопаперових різниць
37
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5

8
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27
54
15

18

20
25

27
19
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№
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Працівник нерезидента перебуває
у відрядженні в Україні: облік витрат
на проживання та харчування
39-40
Різниці, пов'язані з участю в капіталі
46
та отриманням дивідендів
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПК
Нормативні документи
Лист Державної фіскальної
служби України від 20.03.18 р.
№ 8113/7/99-99-08-01-04-17
«Зміни в порядку реєстрації платни29-30
ків ПДВ»
ЗІР, категорія 101.15
(витяг, з коментарем)
«Як заповнити розрахунок коригування до податкової накладної у разі
виправлення кількісних та/або вар29-30
тісних показників?»
Роз'яснення ДФС
від 30.03.18 р. (з коментарем)
«Як оскаржити рішення ДФС про відмову в реєстрації податкової наклад29-30
ної в ЄРПН»
ЗІР, категорія 101.15
«Як заповнити розрахунок коригування до податкової накладної у разі
зміни кількісних та/або вартісних по33-34
казників?»
ЗІР, категорія 101.15
«На яку дату і яким чином складаються розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової нак ладної, ск ладеної на
дату отримання попередньої оплати,
у разі зміни номенклатури товарів/
33-34
послуг?»
ЗІР, категорія 101.17
«Який порядок заповнення табличної частини розрахунку коригування,
який ск ладається продавцем у випадках повернення ним суми попередньої оплати (авансу) / повернен33-34
ня йому товарів?»
Наказ Державної фіскальної
служби України
від 21.03.18 р. № 144
«Про затверд ження Порядку формування територіальними органами
і структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків,
Рішення про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків,
Рішення про неврахування Таблиці
36
даних платника податків»

№
стор.

54
24

14

15

18

17

19

20

6

5

ПУТІВНИК ЗА II КВАРТАЛ 2018 РОКУ
Найменування публікації
або короткий зміст

Наказ Міністерства фінансів
України від 23.03.18 р. № 381
(зміна, з коментарем)
«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня
2016 року № 21» (унесено зміни до
форми податкової декларації з ПДВ)
ЗІР, категорія 101.15
«У яких випадках при заповненні РК
до ПН з метою виправлення помилок, що виникли в результаті попереднього коригування її показників,
зазначається причина коригування
«Усунення неоднозначностей»?»
ЗІР, категорія 101.15
«У яких випадках при заповненні РК
до ПН з метою виправлення помилок, що виникли в результаті попереднього коригування її показників,
зазначається причина
«Зменшення обсяг у при нульовій
кількості» або «Зменшення кількості
при нульовому обсязі»?»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 13.04.18 р. № 1571/6/99-9912-02-01-15/ІПК (з коментарем)
«Виправлення помилки при складанні податкової нак ладної не на всю
суму постачання»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 12.04.18 р. № 1539/6/99-9915-03-02-15/ІПК (з коментарем)
«Дата визначення податкових зобов'язань у разі постачання товарів»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 07.03.18 р. № 915/6/99-9915-03-02-15/ІПК
«Про можливість реєстрації в ЄРПН
розрахунку коригування до податкової накладної, з дати складання якої
минуло 1 095 днів»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 26.02.18 р. № 777/6/99-9915-03-02-15/ІПК
«Порядок визначення бази обк ладення ПДВ при продажу залізничних
квитків»
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№
вид.

38

39-40

№
стор.

5

11

39-40

12

39-40

13

39-40

17

39-40

19

39-40

20

Найменування публікації
або короткий зміст

Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 05.04.18 р. № 1443/6/99-9915-03-02-15/ІПК
«Порядок визначення звичайних цін
з метою визначення бази обкладення ПДВ»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 22.02.18 р. № 721/6/99-9912-02-01-15/ІПК
«Порядок нарахування штрафів за
несвоєчасну реєстрацію податкових
накладних»
Лист Міжрегіонального головного
управління Державної фіскальної
служби України – Центрального
офісу з обслуговування великих
платників від 08.12.15 р.
№ 26675/10/28-10-06-11 (витяг)
«Видача ЗІЗ, передбачених законодавством, не обкладається ПДВ»
ЗІР, категорія 101.07
«Чи о бк ла д ают ьс я ПДВ оп ер аці ї
з надання працівникові ЗІЗ (у т. ч.
спецодягу та взут тя), якщо під час
звільнення працівника такі засоби
роботодавцеві не повертаються та
їх вартість утримується із зарплати
працівника?»
ЗІР, категорія 103.04
«Чи пі д лягає обк ла денню ПДФО
вартість спеціального (форменого)
одягу і взуття, які надаються роботодавцем у тимчасове користування
платникові податків, який перебуває
з ним у трудових відносинах, якщо
при звільненні працівник компенсує
залишкову вартість цього майна роботодавцеві?»
ЗІР, категорія 101.23
«З якого періоду податкова звітність
з ПДВ подається за формою зі змінами, унесеними наказом Мінфіну від
23.03.18 р. № 381?»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 21.05.18 р. № 2231/6/99-9915-03-02-15/ІПК (з коментарем)
«Про заповнення податкових накладних і строки реєстрації від’ємного
розрахунку коригування»

№
вид.

№
стор.

39-40

21

39-40

22

43-44

9

43-44

10

43-44

12

47-48

11

49-50

18
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Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 16.05.18 р. № 2183/6/99-9915-03-02-15/ІПК
«Окремі питання обк ладення ПДВ
операцій з постачання програмної
продукції»
51-52
Довідкова інформація
Критерії ризикованості платника податків і здійснення операцій
27
Перелік показників, які визначають
додатну податкову історію платника
податків, визначений ДФС та узгоджений Міністерством фінансів України
27
Приклади оформлення РК з різними
причинами коригування
31-32
Як ДФС формує перелік ризикових
платників податків
36
Особливості оформлення РК за новими правилами
36
Оновлені форми ПН та РК: знайоми47-48
мося з проектом
Консультації
Автомобіль продали або списали:
29-30
облікові моменти
СМКОР по-новому
31-32
Таблиця даних: як заповнювати і коли
подавати
31-32
А лгоритм дій при розблок уванні
ПН/РК
31-32
Адміністративне оскарження відмови
в реєстрації ПН
31-32
ПДВ: як отримати бюджетне відшко49-50
дування на практиці
Відповіді на запитання
Виготовлення об'єктів реклами: який
код послуг зазначити в податковій
накладній?
39-40
Посередницькі послуги при продажу
товарів: який код зазначати в ПН?
39-40
ПОДАТОК
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Головного
управління Державної
фіскальної служби України
в Тернопільській області
від 15.03.18 р. № 1013/ІПК/1900-13-01-22-1
«Визначення коду бюджетної класифікації при сплаті ПДФО»
29-30
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14

5

8
8
11
20
2

54
32
37
39
44
43

45
46
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Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 21.02.18 р. № 704/6/99-9913-01-03-15/ІПК
«Оподаткування доходу у вигляді
вартості транспортного засобу, подарованого платникові податків»
Наказ Міністерства
фінансів України
від 03.04.18 р. № 400
«Про затвердження узагальнюючих
податкових консультацій з деяких
питань обкладення податком на прибуток підприємства, податком на доходи фізичних осіб»
ЗІР, категорія 103.24
«Чи передбачена відповідальність за
неподання або несвоєчасне подання
декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб?»
ЗІР, категорія 103.24
«У яких випадках фізична особа
звільняється від обов'язкового подання податкової дек ларації про
майновий стан і доходи?»
ЗІР, категорія 103.24
«За якою формою подається декларація про майновий стан і доходи
з 01.01.18 р.?»
ЗІР, категорія 103.24
«Чи необхідно подавати річну податкову декларацію про майновий стан
і доходи фізичній особі, яка у звітному календарному році отримала дохід від продажу нерухомого майна,
що знаходилося у власності платника
податків більше трьох років?»
ЗІР, категорія 103.24
«Чи необхідно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи
фізособі, яка у звітному (податковому) році отримала дохід від продажу
одного з об’єктів рухомого майна не
частіше одного разу на рік?»
ЗІР, категорія 103.24
«Чи включається до річної податкової
декларації про майновий стан і доходи з метою обкладення ПДФО сума
поворотної фінансової допомоги,
яка надається фізособі юрособоюнерезидентом на строк більше одного року?»

№
вид.

№
стор.

29-30

29

33-34

9

33-34

28

33-34

29

33-34

29

33-34

30

33-34

31

33-34
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ЗІР, категорія 103.24
«Як відобразити в дек ларації про
майновий стан і доходи інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ і з державними цінними паперами згідно
з пп. 165.1.52 ПК?»
ЗІР, категорія 103.24
«Який дохід (нарахований чи виплачений) потрібно зазначати фізичній
особі в розд. ІІ податкової декларації
про майновий стан і доходи, якщо
протягом звітного року податковим
агентом доходи виплачені не в повному обсязі?»
ЗІР, категорія 103.24
«Який порядок подання фізособою
(у т. ч. нерезидентом), яке здійснюватиме внесок до статутного фонду
юрособи, декларації про майновий
стан і доходи для підтвердження свого майнового стану?»
ЗІР, категорія 103.05
«Чи повинна фізична особа при наданні декларації про майновий стан
і доходи подавати довідку про отримані у звітному році доходи з метою
викорис тання права на податкову
знижку?»
ЗІР, категорія 103.24
«Яку адресу зазначати в податковій
декларації про майновий стан і доходи у випадку, якщо відбулося перейменування вулиці, міста, селища
тощо?»
ЗІР, категорія 103.24
«До якого контролюючого органу переселенцеві з тимчасово окупованої
території необхідно подавати податкову декларацію про майновий стан
і доходи»
ЗІР, категорія 105.09
«У який строк подає ться дек ларація про майновий стан і доходи фізособою, яка провадить незалежну
професійну діяльність, у разі її припинення?»
ЗІР, категорія 105.09
«Чи необхідно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи
підприємцю-є диннику, який одночасно є особою, що провадить незалежну професійну діяльність?»
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№
вид.

№
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33-34

32

33-34

33

33-34

34

33-34

35

33-34

35

33-34

36

33-34

37

33-34

38
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Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 29.03.18 р. № 1272/Б/99-9913-02-03-14/ІПК
«Оподатк ування доходів, отриманих фізособою з джерел за межами
України»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 28.03.18 р. № 1263/М/9999-13-0-03-14/ІПК
«Оподаткування доходів, отриманих
фізичною особою не від податкового
агента»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 30.03.18 р. № 1306/О/9999-13-02-03-14/ІПК
«Оподаткування доходу, отриманого
фізособою у вигляді інвестиційного
прибутку»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 20.03.18 р. № 1098/6/9999-13-02-03-15/ІПК
«Оподаткування доходу від продажу
нерухомості»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 22.03.18 р. № 1184/3/9999-13-02-03-14/ІПК
«Оподаткування доходу у вигляді
спадщини/подарунка»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 20.03.18 р. № 1107/6/9999-13-01-01-15/ІПК
«Оподаткування сум, перерахованих
за договором добровільного медичного страхування, які повернені страховиком податковому агенту»
Індивідуальна податкова
консультація Головного
управління Державної фіскальної
служби України в Харківській
області від 22.02.18 р.
№ 713/ІПК/20-40-13-11-11
«Сплата ПДФО при нарахуванні доходу фізособі за договорами цивільноправового характеру»

№
вид.

№
стор.

33-34

39

33-34

40

33-34

41

33-34

42

33-34

43

38

14

39-40

24
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ЗІР, категорія 103.02
«Чи обк ладає ться ПДФО вартіс ть
спеціального (у т. ч. форменого) одягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, наданих
роботодавцем в тимчасове користування працівникові і не повернених
таким працівником при звільненні?»
ЗІР, категорія 103.04
«Чи обк ладає ться ПДФО вартіс ть
спеціа льного (ф орменого) од яг у
і взуття, що надається роботодавцем
у тимчасове користування платникові
податків, який перебуває з ним у трудових відносинах?»
Лист Міністерства
доходів і зборів України
від 18.09.13 р. № 11298/6/9999-17-02-01-15 (витяг)
«Відображення спецодяг у у формі
№ 1ДФ»
Довідкова інформація
Таблиця-підказка: відображення операцій у формі № 1ДФ
Консультації
Вранці – гроші, увечері – підзвітні
стільці. А можна навпаки?
Земельні відносини між підприємством і засновником: кому вигідно
платити орендну плату?
Навчання співробітників МСФЗ: відображаємо в обліку за правилами МСФЗ
Працівник нерезидента перебуває
у відрядженні в Україні: облік витрат
на проживання та харчування
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В ПК
Консультації
Земельні відносини між підприємством і засновником: кому вигідно
платити орендну плату?
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 06.03.18 р. № 893/6/9999-15-03-03-15/ІПК
«Про обкладенні акцизним податком
операцій з реалізації скрапленого
газу, придбаного на спеціалізованих
аукціонах»
Консультації
Заправка автомобілів і акциз на
пальне
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№
вид.

№
стор.

43-44

12

43-44

11

43-44

13

36

23

31-32

48

39-40

42

39-40

47

39-40

54

39-40

42

38

15

29-30

52

Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
Нормативні документи
Лист Державної
фіскальної служби України
від 05.01.18 р. № 466/7/9999-12-03-04-17
«Як нараховувати і сплачувати екоподаток у 2018 році»
29-30
21
ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО,
ЩО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Консультації
Площа будівлі збільшилася: як уточнити податок на нерухомість
33-34
45
РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
ДЛЯ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Нормативні документи
Лист Державної
фіскальної служби України
від 18.01.18 р. № 1464/7/9999-12-03-04-17 (з коментарем)
«Про особливостях справляння рентної плати в 2018 році»
31-32
24
Лист Державної комісії України
із запасів корисних копалини
від 19.02.18 р. № 197/02
«Коефіцієнти рентабельності для нарахування рентної плати за надра
в 2018 році»
33-34
21
Лист Державної
фіскальної служби України
від 17.04.18 р. № 11457/7/9999-12-03-04-17
«Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за обліковою ставкою НБУ»
38
18
РЕНТНА ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
В ЦІЛЯХ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ
З ВИДОБУТКОМ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Нормативні документи
Лист Державної
фіскальної служби України
від 18.01.18 р. № 1464/7/9999-12-03-04-17 (з коментарем)
«Про особливості справляння рентної
плати в 2018 році»
31-32
24
РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
Нормативні документи
Лист Державної
фіскальної служби України
від 19.01.18 р. № 1579/7/9999-12-03-04-17
«На що слід зважати при складанні
декларацій з рентної плати за спец33-34
22
водокористування в 2018 році»

9
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№
вид.

№
стор.

Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 15.03.18 р. № 1039/6/9999-12-02-03-15/ІПК
«Хто сплачує рентну плату за спецводокористування у разі оренди водо33-34
забірного обладнання?»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 23.03.18 р. № 1194/6/9999-12-02-03-15/ІПК
«Чи можна зменшити рентну плату
за спецводокористування платникові
при передачі води для питних по33-34
треб?»
Консультації
Рентна плата за спецводокористування за І квартал: розраховуємо, зважа33-34
ючи на зміни
РЕНТНА ПЛАТА
ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
Нормативні документи
Лист Державної
фіскальної служби України
від 01.02.18 р. № 3000/7/9999-12-03-04-17 (з коментарем)
«Рентна плата за спецвикористання
38
лісу в 2018 році»

25

26

48

17

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЄСВ. ЗВІТНІСТЬ
Нормативні документи
ЗІР, категорія 301.04.02
«Обчис лення ЄСВ фізособами-підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування без
31-32
28
використання найманої праці»
Відповіді на запитання
Як підприємцеві-загальносистемнику
31-32
63
розрахувати суму ЄСВ за квартал?

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ЄДИНИЙ ПОДАТОК У ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Нормативні документи
Лист Державної
фіскальної служби України
від 26.03.18 р. № 8773/7/9999-15-02-02-17 (з коментарем)
«Вип лата диві ден дів п лат никами
29-30
25
єдиного податку в 2018 році»

10

Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

Індивідуальна податкова
консультація Головного
управління Державної фіскальної
служби України в Запорізькій
області від 03.03.18 р.
№ 866/ІПК/08-01-12-04-11
«Оподаткування компенсації витрат
на зарплату внутрішньо переміщеній
31-32
особі у єдинника»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 11.05.18 р. № 2101/Д/99-9914-05-01-14/ІПК (з коментарем)
«Заповнення Книги обліку доходів
47-48
комісіонером-єдинником»

№
стор.

27

11

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Нормативні документи
ЗІР, категорія 301.04.02
«Обчис лення ЄСВ фізособами-підпри ємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування без
31-32
використання найманої праці»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 17.04.18 р. № 1674/Г/9999-13-01-02-14/ІПК
«Віднесення до ск ладу витрат фізособи-підприємця витрат на утри39-40
мання транспортних засобів»
Консультації
Чи зобов'язаний підприємець зазначати в договорі свій підприємниць51-52
кий статус?
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 16.01.18 р. № 167/О/9999-13-01-02-14/ІПК
«Деякі питання оподаткування фізосіб-єдинників»
39-40
Індивідуальна податкова
консультація Головного
управління Державної фіскальної
служби України в Одеській
області від 04.04.18 р.
№ 1362/ІПК/15-32-13-01-09
«Прак тичне зас тосування Порядку
ведення книги обліку доходів д ля
платників єдиного податку першої,
другої та третьої груп, які не є платниками ПДВ»
39-40
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28

63

29

31

ПУТІВНИК ЗА II КВАРТАЛ 2018 РОКУ
Найменування публікації
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№
вид.

Консультації
Чи зобов'язаний підприємець зазначати в договорі свій підприємницький статус?
51-52
ВИКОРИСТАННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ
Консультації
Чи треба оформляти участь дружини
в підприємницькій діяльності чоловіка?
49-50

№
стор.

63

61

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Нормативні документи
Лист Міністерства
фінансів України і Державної
служби статистики України
від 14.03.18 р. № 35230-06-5/6959
№ 04.3-07/22-18
«Перелік видів діяльності, при яких
застосування МСФЗ є обов'язковим» 31-32
Консультації
Автомобіль продали або списали:
29-30
облікові моменти
План рахунків за МСФЗ: використовуємо старий чи впроваджуємо новий? 33-34
МСФЗ: як формується первісна вар33-34
тість основних засобів
Плата за підк лючення об'єк та до
38
електромереж: облік згідно з МСФЗ
Навчання співробітників МСФЗ: відображаємо в обліку за правила39-40
ми МСФЗ
Працівник нерезидента перебуває
у відрядженні в Україні: облік витрат
39-40
на проживання та харчування
«Малоцінний необоротний» спец43-44
одяг у МСФЗ
Чотири методи розрахунку забезпечень на оплату відпусток у МСФЗ49-50
обліку
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
Довідкова інформація
За якими критеріями вибирати обслуговуючий банк
27
Що треба знати про системно важливі банки
27
Консультації
Що вибрати: директ-костинг чи абсорпшен-костинг і чому? (думка практика) 49-50

22

54
51
53
20

47

54
29

34

№
вид.

Отримання об'єкта ОЗ за договором
міни (бартеру)
37
Безплатне отримання ОЗ від резидента
46
Самостійне виготовлення об'єктів ОЗ:
будівництво нерухомості
46
Комп'ютерна пр ог рама як об'єк т
51-52
основних засобів
ТРАНСПОРТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 21.02.18 р. № 704/6/9999-13-01-03-15/ІПК
«Оподаткування доходу у вигляді
вартості транспортного засобу, подарованого платникові податків»
29-30
Консультації
Автомобіль від фізособи: юридичне
оформлення та облік
29-30
Договір операційної оренди автомобіля між юрособами
29-30
Облік страхування автомобіля
29-30
Заправка автомобілів і акциз на
29-30
пальне
Автомобіль продали або списали:
29-30
облікові моменти
Купівля-продаж автомобіля: варіанти
оформлення операції між підприємством і фізособою
29-30
До статутного капіталу був унесений
автомобіль: чи може учасник при
виході з ТОВ забрати цей автомобіль?
29-30
Підприємець бере або здає в оренду
автомобіль: чи треба посвідчувати
договір нотаріально?
29-30

№
стор.
12
14
18
22

29

31
40
46
52
54

58

61

63

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І КОМУНІКАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
15
22

30

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ПОЛІПШЕНЬ
Консультації
Придбання основних засобів за власні кошти
28
14
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Найменування публікації
або короткий зміст

КОМП'ЮТЕР І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
ІНТЕРНЕТ
Консультації
Що потрібно знати бухгалтерові про
комп'ютерну програму
51-52
19
Комп'ютерна програма як об'єкт основних засобів
51-52
22
Комп'ютерна програма як нематеріальний актив
51-52
24
Комп'ютерна програма як витрати
поточного періоду
51-52
27
Апгрейд комп'ютерної програми
51-52
32

11

ПУТІВНИК ЗА II КВАРТАЛ 2018 РОКУ
Найменування публікації
або короткий зміст

Як вести облік хмарного сервісу

№
вид.
51-52

№
стор.
34

ОРЕНДА
ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ (ОРЕНДА)
Консультації
Автомобіль від фізособи: юридичне
оформлення та облік
29-30
Договір операційної оренди автомобіля між юрособами
29-30

31
40

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
ОБЛІК
Консультації
Комп'ютерна програма як нематеріальний актив

51-52

24

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
РОЯЛТІ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 06.12.17 р. № 2858/6/9999-15-02-02-15/ІПК
«Визначення платежів за право використання програмного забезпечення
за договором субліцензії роялті»
51-52
Консультації
Комп'ютерна програма як витрати
поточного періоду
51-52

10

27

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
(АКЦІЇ, КОРПОРАТИВНІ ПРАВА)
Консультації
До статутного капіталу був унесений
автомобіль: чи може учасник при виході з ТОВ забрати цей автомобіль?
29-30
Стат у тний капітал і невгомонний
учас ник-нерезидент
31-32

61
51

КРЕДИТИ, ПОЗИКИ
ПОЗИКИ
Нормативні документи
Лист Національного банку України
від 07.02.18 р. № 50-0007/7855
(з коментарем)
«Як правильно оформити внесення фінансової допомоги через касу
банку»
39-40

40

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Нормативні документи
Лист Міністерства
соціальної політики України
від 12.02.18 р. № 238/0/101-18/284
«Про компенсацію за роботу у вільний від роботи день»
29-30

12

26

Найменування публікації
або короткий зміст

Лист Державної
архівної служби України
від 22.12.17 р. № Н-579/01.1-18
«Строк зберігання табеля обліку використання робочого часу»
Консультації
Приймаємо на роботу студента: що
потрібно знати роботодавцеві
Чи можна звільнити за угодою сторін
співробітника, який перебуває на лікарняному?
Як унести виправлення і зміни до
трудової книжки
Відповіді на запитання
Чи повинен роботодавець перевіряти наявність основного місця роботи
у потенційного сумісника?
Сумісник не повідомив, що у нього більше немає основного місця
роботи: чи загрожує роботодавцеві
штраф?
Як сумісницю переоформити на основну роботу?
ОХОРОНА ПРАЦІ
Нормативні документи
Затверджено наказом
Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду
від 24.03.08 р. № 53, зі змінами
і доповненнями, унесеними
наказом Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду від 16.11.09 р. № 194
(витяг)
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту»
Лист Міжрегіонального головного
управління Державної фіскальної
служби України – Центрального
офісу з обслуговування великих
платників від 08.12.15 р.
№ 26675/10/28-10-06-11 (витяг)
«Видача ЗІЗ, передбачених законодавством, не обкладається ПДВ»
ЗІР, категорія 101.07
«Чи обкладаються ПДВ операції з надання працівникові ЗІЗ (у т. ч. спецодягу і взуття), якщо під час звільнення працівника такі засоби роботодавцеві не повертаються і їх вартість
утримується із зарплати працівника?»

№
вид.

№
стор.

31-32

31

31-32

60

33-34

62

49-50

56

39-40

62

39-40

63

39-40

63

43-44

6

43-44

9

43-44

10
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ЗІР, категорія 103.04
«Чи обк ладає ться ПДФО вартіс ть
спеціа льного (ф орменого) од яг у
і взуття, що надається роботодавцем
у тимчасове користування платникові
податків, який перебуває з ним у трудових відносинах?»
ЗІР, категорія 103.04
«Чи пі д лягає обк ла денню ПДФО
вартість спеціального (форменого)
одягу і взуття, яке надається роботодавцем у тимчасове користування
платникові податків, який перебуває
з ним у трудових відносинах, якщо
при звільненні працівник компенсує
залишкову вартість цього майна роботодавцеві?»
ЗІР, категорія 103.02
«Чи обк ладає тьс я ПДФО вартіс ть
спеціального (у т. ч. форменого)
одягу, спецвзуття та інших ЗІЗ, наданих роботодавцем у тимчасове
користування працівникові, і не повернених таким працівником при
звільненні?»
Лист Міністерства
доходів і зборів України
від 18.09.13 р. № 11298/6/9999-17-02-01-15 (витяг)
«Відображення спецодяг у у формі
№ 1ДФ»
Лист Державної
служби України з питань праці
від 10.02.17 р. № 1524/1/5-ДП-17
«Як розрахувати строки використання ЗІЗ, які видаються в індивідуальне
користування, і чергових ЗІЗ»
Консультації
Перелік основних нормативних документів, якими встановлені норми
видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ
Як знайти в нормативних актах «свій»
спецодяг
Пр и д б ан н я і ви д ача с п е цо д я г у:
як вести облік
Працівник сам придбав спецодяг:
як оформити
«Малоцінний необоротний» спецодяг у МСФЗ
Видача спецодяг у не передбачена
нормами: як бути?
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№
вид.

43-44

№
стор.

11

43-44

12

43-44

12

43-44

13

43-44

14

43-44

15

43-44

17

43-44

22

43-44

28

43-44

29

43-44

33

Найменування публікації
або короткий зміст

Увага, видача спецодягу понад
норми!
Витрати на догляд за спецодягом
Спецодяг, що був у викорис танні:
як видати повторно?
С п и с а н н я з н о ш е н о г о с п е цо д я г у:
облік і податки
Достроковий знос спецодягу
Працівник не повернув спецодяг при
звільненні: що в обліку
Спецодяг: заповнюємо первинні документи
Відповідальніс ть роботодавц я за
незабезпечення працівників спецодягом

№
вид.

№
стор.

43-44

35

43-44

38

43-44

40

43-44

45

43-44

49

43-44

52

43-44

56

43-44

61

ОПЛАТА ПРАЦІ
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ І ЗА ДОГОВОРАМИ
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 22.05.18 р. № 2260/6/9999-14-05-01-15/ІПК
«Про виплату заробітної плати більше 50 000 грн.»
49-50
23
Консультації
Як оплатити нічні години, відпрацьовані у святковий день?
49-50
59
ІНДЕКСАЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ
ГРОШОВИХ ДОХОДІВ
Нормативні документи
Лист Державної
служби України з питань праці
від 07.05.18 р. № 3570/4.1/4.1-ДП-18
«Відповідальність за ненарахування
індексації зарплати і нарахування
в меншому розмірі»
49-50
22
Довідкова інформація
Індексація грошових доходів громадян за березень 2018 року
27
28
Індексація грошових доходів громадян за квітень 2018 року
36
28
Індексація грошових доходів громадян за травень 2018 року
45
28
Консультації
Якщо заборгованість із зарплати виплачується в квітні 2018 року
35
31
Якщо заборгованість із зарплати виплачується в травні 2018 року
43-44
62
Якщо заборгованість із зарплати ви51-52
62
плачується в червні 2018 року
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№
вид.

ВІДПУСТКИ
Довідкова інформація
Щорічні відпустки: найак т уальніші
питання
45
Практичний приклад розрахунку відпусткових
45
Консультації
Відпустка за свій рахунок: відповідаємо на запитання передплатників
51-52
Відповіді на запитання
Чи можна надати співробітникові
частину соціальної відпустки разом
із щорічною відпусткою?
51-52

№
стор.

15
26

57

59

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ
ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ ЗА РАХУНОК
СОЦСТРАХУ (ЛІКАРНЯНІ ЛИСТКИ ТОЩО)
Консультації
Чи можна звільнити за угодою сторін
співробітника, який перебуває на лі33-34
62
карняному?
Чи можна оплатити листок непрацездатності, виданий в іншому населеному пункті?
51-52
61

ГРОШОВИЙ ОБІГ
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЇХ ВЕДЕННЯ
Нормативні документи
Лист Національного банку України
від 11.05.18 р. № 50-0007/26419
«Про застосування відомості»
43-44
Постанова Правління
Національного банку України
від 24.05.18 р. № 54 (з коментарем)
«Пр о в н е с е н н я з м і н д о д е я к и х
нормативно-правових актів Національного банку України» (унесено
зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті
в Україні)
47-48
Лист Головного управління
Державної фіскальної
служби України в м. Києві
від 25.05.18 р. № 24376/10/2615-14-09-12
«Складання прибуткових/видаткових
касових ордерів»
51-52
Довідкова інформація
Лист Національного банку
України ГО «Всеукраїнський
бухгалтерський клуб»
від 22.05.18 р. № 50-0007/28247
«Про обмеженнях в готівкових розрахунках»
45

14

5

6

7

1

Найменування публікації
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№
вид.

№
стор.

Консультації
Розмінна монета: унесення, облік
і зразки документів
38
22
Хто може розписуватися на касових
док ументах у вихідні дні бухгалтерії?
51-52
44
БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ
(ВІДКРИТТЯ І ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ,
КПК, РОЗРАХУНКИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ,
ОБМІН ВАЛЮТ)
Нормативні документи
Лист Національного банку України
від 07.02.18 р. № 50-0007/7855
(з коментарем)
«Як правильно оформити внесення фінансової допомоги через касу
банку»
39-40
40
РРО, КОРО, РК
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 26.12.17 р. № 3144/6/9999-14-05-01-15/ІПК
«Як у касовому чеку відображається
29-30
27
сертифікат на знижку?»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 15.05.18 р. № 2144/6/9999-14-05-01-15/ІПК
«Заповнення реквізитів прибуткових
49-50
24
і видаткових касових ордерів»
Консультації
Розмінна монета: унесення, облік
і зразки документів
38
22
Отримання готівки з картки на касі
магазина: вигоди, ризики й обмеження
51-52
36
Видача готівки покупцям при розрахунках через термінал
51-52
39
Видача готівки торговцями: документальне оформлення і бухгалтерські
тонкощі
51-52
41
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ПЛАТЕЖУ
Консультації
Отримання готівки з картки на касі
магазина: вигоди, ризики й обмеження
51-52
36
Видача готівки покупцям при роз51-52
39
рахунках через термінал
Видача готівки торговцями: документальне оформлення і бухгалтерські
тонкощі
51-52
41
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№
вид.

№
стор.

ТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТОРГІВЛЯ ОПТОВА І РОЗДРІБНА
Нормативні документи
Затверджені наказом
Міністерства економіки України
від 19.04.07 р. № 104
«Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами»
41-42
Затверджені наказом
Міністерства економіки і з питань
європейської інтеграції України
від 11.07.03 р. № 185
«Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами»
41-42
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Нормативні документи
Закон України
від 12.05.91 р. № 1023-XII (витяг)
«Про захист прав споживачів»
41-42

49

67

6

49
53

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ, РЕЖИМИ, ПЛАТЕЖІ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 05.02.18 р. № 464/6/9999-15-02-02-15/ІПК (витяг)
«Про підтвердження під час митного
оформлення товарів здійснених витрат на перевезення товарів до митного кордону»
39-40
6
ОПЕРАЦІЇ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ
(ЛІЦЕНЗУВАННЯ, КУПІВЛЯ
І ПРОДАЖ ВАЛЮТИ)
Нормативні документи
Постанова Правління
Національного банку України
від 12.06.18 р. № 65
«Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті
і встановлення розміру обов'язкового
продажу таких надходжень»
51-52
5
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ КОНТРАКТИ
Консультації
Працівник нерезидента перебуває
у відрядженні в Україні: облік витрат
на проживання та харчування
39-40
54
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№
вид.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 22.02.18 р. № 719/6/99-9915-02-02-15/ІПК (з коментарем)
«Декларування безнадійної дебіторської заборгованості суб'єктами ЗЕД» 31-32

№
стор.

29

СТРАХУВАННЯ

ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
Консультації
Відкриваємо кафе на літній сезон
51-52
Літнє кафе у підприємця: підводні
камені
51-52

Найменування публікації
або короткий зміст

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ
Консультації
Облік страхування автомобіля
29-30
СТРАХУВАННЯ, ПОВ'ЯЗАНЕ
З ВІДШКОДУВАННЯМ ЗБИТКУ
Консультації
Облік страхування автомобіля
29-30

46

46

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІК
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 21.03.18 р. № 1154/6/9999-15-02-02-15/ІПК
«Пи тання правомірно с ті на д ання
безповоротної фінансової допомоги
релігійною організацією як неприбутковою і внесок у статутний капітал
39-40
10
створеного нею товариства»
ЗВІТНІСТЬ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Головного
управління Державної фіскальної
служби України в м. Києві
від 13.03.18 р. № 985/ІПК/2615-12-03-11
«Подання неприбутковою організаці31-32
21
єю порожнього звіту»

ОПЕРАЦІЇ
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
Консультації
Договір перевезення вантажу і паса28
жирів автомобільним транспортом
Договір транспортної експедиції (автомобільним транспортом)
28
Купівля-продаж автомобіля: варіанти
оформлення операції між підприєм29-30
ством і фізособою
Підприємець бере або здає в оренду
автомобіль: чи треба посвідчувати
договір нотаріально?
29-30

3
7

58

63
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Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

Як припинити зобов'язання шляхом
відступного
33-34
Договори на розпорядження правами інтелектуальної власності
37
Договір про передачу вик лючних
майнових прав на об'єкт авторського
права
37
Ліцензійний договір на використання
торговельної марки
37
Ук ладаємо договір франчайзинг у
(комерційної концесії)
46
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ
ЗА РІЗНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Консультації
Працівник нерезидента перебуває
у відрядженні в Україні: облік витрат
на проживання та харчування
39-40

№
стор.
59
3

4
8
3

54

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Консультації
Подаємо електронні докази до господарського суду
39-40
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Довідкова інформація
Виконавчі документи, що видаються судами: які, кому і в який строк
пред'являти
36

50

26

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА)
СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ
Нормативні документи
Закон України
від 06.02.18 р. № 2275-VIII (витяг)
«Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю»
47-48
14
Консультації
Органи управління ТОВ: нові пра47-48
37
вила
Формування статутного капіталу ТОВ:
47-48
43
що змінилося?
Зміна розміру СК ТОВ по-новому
47-48
46
Прийнят тя нових учасників і вихід
з ТОВ: основні нововведення
47-48
55
Шість ідей, як з вигодою використовувати мож ливість взаємозаліку за
внесками до СК
47-48
60
Продаж частки в ТОВ: що змінилося 47-48
51
Спадкоємство частки в СК ТОВ поновому
47-48
58
Дивідендні нововведення для ТОВ
47-48
41
Новий закон: коли та як треба вносити зміни до статуту ТОВ
47-48
34
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Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

Підприємство міняє місцезнаходження: 5 важливих кроків щоб уникнути
49-50
штрафів
Відповіді на запитання
Як закрити підприємство, якщо до38
кументи загублені?
ФІЛІЇ ТА ПІДРОЗДІЛИ
Консультації
Ві дк риваємо ві док р ем лений пі д33-34
розділ
ДЕРЖАВНІ (КОМУНАЛЬНІ)
ПІДПРИЄМСТВА. ПІДПРИЄМСТВА
З ДЕРЖАВНОЮ ЧАСТКОЮ ВЛАСНОСТІ
Нормативні документи
Постанова КМУ від 28.02.18 р.
№ 139 (з коментарем)
«Про затвердження базового нормативу відрахування частини прибутку,
яка спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності в 2017 році
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права
29-30
держави»
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 20.04.18 р. № 1798/6/99-9915-02-02-15/ІПК (з коментарем)
«Виправлення помилок у Розрахунку чистого прибутку і застосування
штрафних санкцій за несвоєчасну
49-50
сплату частини чистого прибутку»

№
стор.

47

30

55

8

14

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА
ДОЗВОЛИ, ЩО ВИДАЮТЬСЯ ДЕРЖОРГАНАМИ
Нормативні документи
Лист Державної
фіскальної служби України
від 29.01.18 р. № 2646/7/9999-12-03-04-17
«Про зміни у видачі дозволів на спец29-30
23
водокористування в 2018 році»

ЦІНОУТВОРЕННЯ
РЕГУЛЬОВАНІ ЦІНИ
Нормативні документи
Індивідуальна податкова
консультація Головного управління
Державної фіскальної служби
України в Дніпропетровській
області від 23.02.18 р.
№ 729/ІПК/04-36-40-02-25
«Порядок декларування максималь39-40
ної роздрібної ціни»
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ПУТІВНИК ЗА II КВАРТАЛ 2018 РОКУ
Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
Довідкова інформація
Предмет спору: засновник, прийнятий на посаду директора, не може
залишитис я без зарплати, навіть
якщо діяльність на підприємстві не
27
ведеться
За затримку виплати вихідної допомоги має бути виплачений середній
31-32
заробіток
У яких випадках Держпраці застосовує один штраф за декілька пору33-34
шень трудового законодавства
Предмет спору: орган Держпраці не
має права накладати штраф на підставі ч. 2 ст. 265 КЗпП за порушення,
36
скоєні до 01.01.15 р.
Проводити взаємозалік зус трічних
вимог можна навіть на стадії вико38
навчого провадження
Предмет спору: сума відшкодування
витрат, здійснених працівником на
користь підприємства, не є доходом
працівника, який потрібно обклада45
ти ПДФО
ДОВІДКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Довідкова інформація
Календар бухгалтера на квітень 2018
27
року
Інформація для розрахунків
27
Тести: Право. Облік. Податки
28
Ві дпові ді на те с т и, опу бліковані
в «БАЛАНСІ», 2018, № 19 (спецвипуск
28
«Просто про облік»)
Календар бухгалтера на поточний
29-30
тиждень
Обов'язковим реквізитом касових чеків є код УКТЗЕД. НБУ ослабив обме29-30
ження на валютному ринку
Додаткова інформація про набу ття чинності окремими документами
у зв'язку з їх офіційним опублікуван29-30
ням
Додаткова інформація про набу ття чинності окремими документами
у зв'язку з їх офіційним опублікуван29-30
ням
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13

8

18

4

13

с1
30
30

32
3

6

39

42

Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

Календар бухгалтера на поточний
31-32
тиждень
Додаткова інформація про набу ття чинності окремими документами
у зв'яз ку з їх офіційним опубліку31-32
ванням
Календар бухгалтера на травень 2018
36
року
Інформація для розрахунків
36
Тести: Право. Облік. Податки
37
Ві дпові ді на те с т и, опу бліковані
в «БАЛАНСІ», 2018, № 28 (спецвипуск
37
«Просто про облік»)
Додаткова інформація про набу ття чинності окремими документами
у зв'язку з їх офіційним опубліку38
ванням
Календар бухгалтера на поточний
39-40
тиждень
Додаткова інформація про набу ття чинності окремими документами
у зв'язку з їх офіційним опубліку39-40
ванням
Календар бухгалтера на червень 2018
45
року
Інформація для розрахунків
45
Ві дпові ді на те с т и, опу бліковані
в «БАЛАНСІ», 2018, № 37 (спецвипуск
46
«Просто про облік»)
Тести: Право. Облік. Податки
46
Календар бухгалтера на поточний
49-50
тиждень
ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Довідкова інформація
Зміни до законодавства, що діють
27
з квітня 2018 року
Огляд деяких документів, що набули
27
чинності в березні 2018 року
Удосконалиться порядок моніторинг у ПН/РК, поданих на реєс трацію
в ЄРПН. Упроваджений новий сервіс
з передачі фінустановам фінзвітності підприємства. Мінфін працює над
спрощенням адміністрування податків і подання звітності. Благодійність
розвиватиметься за рахунок звільнення від ПДФО. Чи може ДСНС проводити перевірки з питань пожежної
29-30
безпеки

№
стор.
4

12
с1
30
29

31

2
4

26
с1
30

13
30
5

9
12

4
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Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

При індексації НГО земельної ділянки
повинна враховуватися дата прове29-30
дення НГО
Обговорює ться законопроек т про
сприяння дистанційній торгівлі. Типові порушення, виявлені за резуль31-32
татами перевірок у 2017 році
Пропонується легалізувати тіньовий
капітал. Оприлюднено законопроект,
спрямований на боротьбу з ухиленнями від сплати податків. Які зміни
внесуть до форм декларацій з податку на прибуток і податку на нерухомість. В електронному кабінеті розміщений Реєстр ПН/РК, реєстрація яких
припинена. 2 травня – останній день
декларування громадянами доходів
33-34
за 2017 рік
Сфера зайнятості населення: проект
критеріїв ризику і періодичності перевірок. Підприємства звітуватимуть
про працевлаштування громадян пе35
редпенсійного віку
Зміни до законодавства, що діють
36
з травня 2018 року
Огляд деяких документів, що набули
36
чинності в квітні 2018 року
Посилиться відповідальність у сфері кібербезпеки. На тютюнові вироби встановлять мінімальне акцизне
навантаження. Оскаржити рішення комісії про відмову в реєстрації
ПН/РК в ЄРПН можна через е-кабінет.
Як урегулюють порядок ведення трудових книжок іноземними представ36
ництвами
Реєс трація касових апаратів буде
спрощена. Оновлює ться програма
38
надання субсидій
Інтернет для бухгалтера
43-44
Зміни до законодавства, що діють із
45
червня 2018 року
Огляд деяких документів, що набули
45
чинності в травні 2018 року
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№
стор.

7

7

5

5
12
16

17

3
3
5
9

Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

Форми ПН та РК викладуть у новій редакції. Новий сервіс е-кабінету – візуалізація даних про ПН. Недотримання
Регламенту ЄС із захисту персональних даних суворо каратиметься
45
Оприлюднено проекти критеріїв ризиковості платника та операцій
49-50
Кредит ування с тане дос т упнішим.
Змінятьс я с троки розгляду скарг
платників ЄСВ. Неіс тотні недоліки
в документах не будуть підставою для
невизнання госпоперації. Електронний кабінет платника удосконалять.
Спроститься застосування РРО. Презентована нова інформаційна система реєстрації та обліку РРО e-Receipt.
ДФС оприлюднила додаткові набори
даних у формі відкритих даних. Визначено Перелік бірж, які здійснюють продаж майна, що знаходиться
в податковій заставі. Оприлюднено
Реєстр підприємств-боржників з виплати зарплати. Як надаватимуться
електронні довірчі послуги
49-50

№
стор.

12
4

9

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ
Довідкова інформація
Індекс інфляції в березні 2018 року
Індекс інфляції в квітні 2018 року
Індекс інфляції в травні 2018 року
НОВИНИ ТИЖНЯ
Довідкова інформація
Обов'язковим реквізитом касових чеків є код УКТЗЕД. НБУ ослабив обмеження на валютному ринку
Уточнено порядок проведення зустрічних звірянь. Прийняті узагальнюючі податкові консультації з податку на прибуток і ПДФО. Нотаріуси
звітують про перерахування пенсійного збору. Оновлено довідники податкових пільг. Як перевіряють госпдіяльність пожежників
Затверджено Порядок формування
переліку ризикових платників, форми
рішень щодо Таблиць даних. Розмір
облікової ставки НБУ не змінився

33-34

44

41-42

5

49-50

4

29-30

6

31-32

5

33-34

63
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Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

16 липня – День бухгалтера та аудитора. Уточнено порядок планування
перевірок суб'єктів господарювання.
Запроваджуються нові акцизні марки
для тютюнових виробів. Визначено
правовий статус малого виробництва
вин. Оновлено форму акта про пошкодження/втрату товарів, що переміщуються через кордон. Вводяться
в обіг монети номіналом 1 та 2 грн.
35
Як працюватимуть банки 5 травня
35
Оновлено дові дник и под ат кових
пільг. Оновлено Положення про реєстр застрахованих осіб. Як списується безнадійна заборгованість зі
сплати страхових внесків на випадок
безробіт тя. Оновлено Держреєс тр
РРО. Відстрочено набут тя чинності
Закону про ЖКП. Оновлено покажчик
49-50
нормативних актів з охорони праці

№
стор.

3
14

Найменування публікації
або короткий зміст

Удосконалять деякі питання сплати
податків. Оновлено План-графік проведення планових перевірок на 2018
рік. Змінюються реквізити рахунків
для зарахування доходів до бюджетів. Очікуються зміни в адмініструванні акцизного податку. Передбачається відповідальність правоохоронців за порушення прав підприємців.
Спрощуватимуться митні процедури
Підвищаться мінімальні ціни на алкогольні напої

№
вид.

№
стор.

51-52

3

51-52

9

27

1

36

1

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ

6

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ
Довідкова інформація
Як розпізнати недостовірну інформацію
Як досягти мети у стратегічних переговорах

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!
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