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ПУТІВНИК ЗА IV КВАРТАЛ 2018 РОКУ

WWW.BALANCE.UA

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

Найменування теми
№ 

стор.

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТАМИ 
І ФОНДАМИ

2

Порядок розрахунків з бюджетом і фондами 2

Усунення подвійного оподаткування 2

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2

Перевірки. Оскарження рішень 
контролюючих органів

2

Відповідальність платників податків 
(адміністративна, кримінальна, фінансова)

2

Облік платників податків 2

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 2

Податок на прибуток у ПК 2

Податок на додану вартість у ПК 4

Податок на доходи фізичних осіб 6

Плата за землю у ПК 7

Акцизний податок 7

Екологічний податок 7

Рентна плата 
за спеціальне використання води

7

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів

7

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 7

Порядок нарахування ЄСВ. Звітність 7

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

8

Перехід на іншу систему оподаткування 8

Єдиний податок в юридичних осіб 8

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 8

Загальна система оподаткування 8

Спрощена система оподаткування 9

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 10

Організація 
і ведення бухгалтерського обліку

10

Управлінський облік 10

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 10

Облік основних засобів та їх поліпшень 10

ОРЕНДА 10

Оперативний лізинг (оренда) 10

ЗАПАСИ 10

Облік запасів 10

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 10

Порядок проведення 10

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 10

Облік власного капіталу 
(акції, корпоративні права)

10

Дивіденди 10

КРЕДИТИ, ПОЗИКИ 10

Позики 10

Найменування теми
№ 

стор.

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 10

Кадрове діловодство 10

Матеріальна і дисциплінарна 
відповідальність

11

Охорона праці 11

ОПЛАТА ПРАЦІ 11

Виплати працівникам і за договорами 
цивільно-правового характеру

11

Індексація і компенсація 
грошових доходів

11

Відпустки 11

ВИДИ ДОПОМОГИ, 
ПОЖЕРТВУВАННЯ

11

Допомога працівникам за рахунок 
соцстраху (лікарняні листки тощо)

11

ГРОШОВИЙ ОБІГ 12

Касові операції, відповідальність 
за порушення порядку їх ведення

12

РРО, КОРО, РК 12

Електронні засоби платежу 12

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 12

Давальницькі операції 12

ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 12

Рекламна діяльність 12

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

12

Митне оформлення, режими, платежі 12

Декларація про валютні цінності 12

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ 12

Облік 12

Звітність неприбуткових організацій 12

ПРАВОЧИНИ 13

Господарські договори 13

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА) 13

Створення, реорганізація і ліквідація 13

Філії та підрозділи 13

Представництва нерезидентів 13

Банкрутство 13

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 13

Дозволи, що видаються держорганами 13

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 13

Огляд судової практики 13

Довідково-аналітична інформація 14

Перспективне законодавство 14

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 16

Індекс інфляції 16

Новини тижня 16
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ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, 
ОПУБЛІКОВАНИХ У ВИДАННІ «БАЛАНС» 

у IV кварталі 2018 року

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

РОЗРАХУНКИ 
З БЮДЖЕТАМИ І ФОНДАМИ

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
З БЮДЖЕТОМ І ФОНДАМИ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 02.11.18 р. № 4659/6/99-

99-13-02-03-15/ІПК 

«Обов'язок фізособи 
зі сплати податків може бути 
делегований третім особам, 
а зі сплати ЄСВ – ні» 93-94 15

Консультації

Головні бухгалтерські орієнтири 

в Законі про Держбюджет на 2019 

рік 101-102 7

Огляд основних податкових змін, 

унесених Законом від 23.11.18 р. 

№ 2628-VIII 101-102 12

УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-

тація Офісу великих платників по-

датків Державної фіскальної служ-

би України від 12.10.18 р. № 4408/

ІПК/28-10-27-01-11 

«Довідка в електронній 
формі не може підтвердити 
резидентство Росії» 89-90 11

ПЕРЕВІРКИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПЕРЕВІРКИ. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

Консультації

Як оскаржити в адміністративному 

порядку рішення ДФС 88 3

Як оскаржити результати податкової 

перевірки в суді 88 9

Платника включили до плану пере-

вірок ДФС посеред року: чи право-

мірно це? 93-94 51

Як перевірити достовірність служ-

бового посвідчення інспек тора 

Держпраці? 101-102 44

Чи може інспектор Держпраці ста-

вити запитання працівникам під-

приємства? 101-102 45

За який період може проводитися 

трудова перевірка? 101-102 45

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
(АДМІНІСТРАТИВНА, 

КРИМІНАЛЬНА, ФІНАНСОВА)

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 31.08.18 р. № 3810/6/99-
99-12-02-01-15/ІПК 

«Нарахування пені у разі 
самостійного виявлення 
платником заниження 
податкового зобов'язання» 82-83 38

Консультації

УР з ПДВ: куди перераховувати не-
доплату, штраф і пеню? 82-83 39

Податкові зобов'язання з ПДВ: ви-
правляємо помилки та їх наслідки 82-83 41

Яка відповідальність настає у разі 
визнання ЦПД трудовим догово-
ром? 101-102 46

Протягом якого с трок у потріб-
но сплатити штраф, нарахований 
Держпраці? 101-102 47

ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 28.09.18 р. № 4251/6/99-
99-08-01-01-15/ІПК 

«Куди платникові податків 
подавати звітність і платити 
податки у разі зміни адреси 
двічі за рік?» 99-100 17

Консультації

Реєстрація представництва нерези-
дента: як уникнути неприємностей 
у майбутньому? 99-100 24

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК У ПК

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 19.07.18 р. № 3171/6/99-
99-15-02-02-15/ІПК 

«Платники, які ведуть облік 
згідно з МСФЗ, можуть 
нараховувати податкову 
амортизацію ОЗ, що тимчасово 
не використовуються» 80-81 8
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 30.05.18 р. № 2370/6/99-

99-15-02-02-15/ІПК 

«Виділення підприємства 

і передача майна: податкові 

наслідки у сторони, що передає» 80-81 11

Листи Міністерства фінансів України 

від 26.09.18 р. № 11420-10-10/25191; 

Державної фіскальної служби Ук-

раїни від 27.09.18 р. № 29993/7/99-

99-15-02-02-17 

«Операції з нарахування 

(виплати) платником податку 

на прибуток дивідендів 

у грошовій формі на 

користь нерезидентів не є 

контрольованими» 82-83 11

Індивідуальна податкова консульта-

ція Головного управління Державної 

фіскальної служби України в Доне-

цькій області від 13.09.18 р. № 4016/

ІПК/05-99-12-03-16 

«Визнання заборгованості 

безнадійною: документи 

й особливості» 82-83 13

Роз'яснення Державної фіскальної 

служби України від 31.08.18 р. 

«Хто і в якому складі подає 

квартальну фінансову звітність 

до органів ДФС?» 86 2

Лист Державної фіскальної служби 

України від 22.08.18 р. 

№ 27209/6/99-99-15-02-01-15 

«Яку фінзвітність 

подавати підприємствам, 

що застосовують МСФЗ» 86 5

Індивідуальна податкова консуль-

тація Офісу великих платників по-

датків Державної фіскальної служ-

би України від 12.10.18 р. № 4408/

ІПК/28-10-27-01-11 

«Довідка в електронній 

формі не може підтвердити 

резидентство Росії» 89-90 11

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 16.08.18 р. № 3562/6/99-

99-15-02-02-15/ІПК (витяг)

«Обсяг контрольованих 

операцій визначається 

урахуванням змін вартості, 

наданих нерезидентом 

за кредит-нотою» 91-92 8

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 15.11.17 р. № 2618/6/99-

99-15-02-02-15/ІПК 

«Оподаткування операцій 

з отримання покупцем-

резидентом кредит-ноти 

залежно від умов договору» 91-92 9

Індивідуальна податкова консульта-

ція Головного управління Державної 

фіскальної служби України в м. Киє-

ві від 25.10.18 р. № 4582/ІПК/26-15-

12-01-18 

«Обкладення маркетингових 

послуг ПДВ і податок 

на доходи нерезидента» 91-92 11

Індивідуальна податкова консульта-

ція Головного управління Державної 

фіскальної служби України в м. Киє-

ві від 22.10.18 р. № 4501/ІПК/26-15-

12-03-11 

«Мінімальний строк 

податкової амортизації поліпшень 

орендованих ОЗ – 12 років» 93-94 10

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 02.11.18 р. № 4667/6/99-

99-15-02-02-15/ІПК 

«Продавець компенсував 

покупцеві витрати на 

придбання неякісного товару: 

що в «прибутковому» обліку 

продавця?» 93-94 11

Листи Державної фіскальної служби 

України від 12.10.18 р. № 31825/7/99-

99-15-02-02-17; Міністерства фінан-

сів України від 11.10.18 р. № 11210-

09-5/26481 

«Роялті виплачено на користь 

ІСІ і неприбуткових організацій: 

чи потрібно коригувати 

фінрезультат?»   99-100 13

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 05.11.18 р. № 4690/6/99-

99-15-02-02-15/ІПК 

«Чи застосовуються 

коригування на різниці 

до незавершеного будівництва?» 99-100 12

Довідкова інформація

Переліки нерезидентів для цілей 

ТЦУ: особливості застосування 87 13

Що змінилося у формі декларації 

з податку на прибуток 99-100 7
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультації

Виправлення помилок за податком 
на прибуток 79 18

Виграли суд у боржника: коли ви-
знавати дохід у сумі штрафних 
санкцій? 80-81 31

Чи є виплата дивідендів контрольо-
ваною операцією 82-83 53

Документальні та фактичні перевір-
ки відокремлених підрозділів 84-85 56

Огляд актуальних роз'яснень ДФС 
з податку на прибуток 86 8

Звітуємо по податку на прибуток за 
три квартали 2018 року 86 11

Відсотки по погашеному кредиту від 
нерезидента: як відобразити в по-
датковому обліку? 86 15

Підприємство зареєструвалося і по-
дало заяву про застосування спро-
щеної системи у вересні: як звіту-
вати? 86 19

Коригування на різниці для всіх 
платників податку на прибуток 88 23

Маркетингові послуги в бухгалтер-
ському і податковому обліку 91-92 38

Рекламні роздачі: облік та оподат-
кування 91-92 44

Розпродажі, знижки, бонуси для по-
купців 91-92 47

Рек ламні послуги: відображаємо 
в обліку 91-92 52

Кредит-нота від нерезидента: мар-
кетингові послуги чи знижка? 91-92 57

Мотиваційні виплати 91-92 61

Представництво нерезидента для 
цілей податку на прибуток: свій се-
ред чужих 99-100 35

Некомерційне ПН продає об'єкт ОЗ: 
пошук податкових наслідків 99-100 40

Договори комісії в контрольованих 
операціях: ТЦУ-особливості 99-100 50

Новорічний корпоратив за кордо-
ном: можливі варіанти 101-102 48

Новорічний корпоратив за кордо-
ном: податковий облік 101-102 54

Облікові наслідки корпоративу за 
кордоном: як човен назвеш, так він 
і попливе... 101-102 61

Подарунки і путівки 101-102 67

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ПК

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 30.05.18 р. № 2370/6/99-
99-15-02-02-15/ІПК 

«Виділення підприємства 
і передача майна: податкові 
наслідки у сторони, що передає» 80-81 11

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 11.09.18 р. № 3953/6/99-

99-15-03-02-15/ІПК 

«Коли плата 

за фінансування клієн та 

є об'єктом обкладення ПДВ» 80-81 14

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 06.09.18 р. № 3871/6/99-

99-15-03-02-15/ІПК 

«Підприємство продає 

проїзні квитки: як визначити базу 

оподаткування?» 80-81 17

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 24.09.18 р. № 4129/6/99-

99-15-02-02-15/ІПК 

«Послуги хостингу програмного 

забезпечення від нерезидента: 

обкладати ПДВ чи ні?» 82-83 19

Індивідуальна податкова консульта-

ція Головного управління Державної 

фіскальної служби України в Жи-

томирській області від 25.09.18 р. 

№ 4139/ІПК/06-30-12-01-19 

«Чи можуть розрізнятися 

одиниці виміру в податкових 

накладних на продаж 

і на придбання товару?» 82-83 22

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 12.10.18 р. № 4404/6/99-

99-15-03-02-15/ІПК 

«Повернення раніше ввезеного 

обладнання: як обкласти ПДВ» 89-90 12

Індивідуальна податкова консульта-

ція Головного управління Державної 

фіскальної служби України в м. Киє-

ві від 12.10.18 р. № 4405/ІПК/26-15-

12-01-18 

«Митний режим тимчасового 

ввезення в Україну: 

як і коли сума ПДВ 

відображається в декларації» 89-90 14

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 12.10.18 р. № 4423/6/99-

99-12-02-01-15/ІПК 

«Продаж майна на податкових 

торгах: куди зараховується 

отримана сума» 89-90 16



5

ПУТІВНИК ЗА IV КВАРТАЛ 2018 РОКУ

WWW.BALANCE.UA

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 08.10.18 р. № 4332/6/99-

99-15-03-02-15/ІПК 

«Відновлення 

ПДВ-реєстрації за рішенням суду: 

чи можна скористатися колишнім 

лімітом реєстрації» 89-90 18

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 15.11.17 р. № 2618/6/99-

99-15-02-02-15/ІПК 

«Оподаткування операцій 

з отримання покупцем-

резидентом кредит-ноти 

залежно від умов договору» 91-92 9

Індивідуальна податкова консульта-

ція Головного управління Державної 

фіскальної служби України в м. Киє-

ві від 25.10.18 р. № 4582/ІПК/26-15-

12-01-18 

«Обкладення маркетингових 

послуг ПДВ і податок 

на доходи нерезидента» 91-92 11

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 27.02.18 р. № 796/6/99-

99-15-03-02-15/ІПК 

«Комісіонер-резидент 

при передачі маркетингових 

послуг від нерезидента 

комітентові нараховує ПДВ» 91-92 14

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 03.11.17 р. № 2510/6/99-

99-15-03-02-15/ІПК 

«Роздача рекламних 

матеріалів є безплатним 

постачанням товарів, якщо 

витрати на них не включені 

до вартості інших товарів» 91-92 15

ЗІР, категорія 101.16 

«За якою формою з 01.12.18 р. 

в Єдиному реєстрі податкових 

накладних реєструються 

податкові накладні 

та розрахунки коригування 

до податкових накладних, 

складені до 01.12.18 р.?» 93-94 9

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова консульта-

ція Головного управління Державної 

фіскальної служби України в м. Киє-

ві від 25.10.18 р. № 4585/ІПК/26-15-

12-01-18 

«Медичне страхування 
працівників: об'єкта 
обкладення ПДВ – немає» 93-94 13

Наказ Міністерства фінансів України 

від 31.12.15 р. № 1307 

«Про затвердження форми 
податкової накладної 
та Порядку заповнення 
податкової накладної» 97-98 6

Лист Державної фіскальної служби 

України від 27.11.18 р. № 36942/7/99-

99-15-03-02-17 

«Особливості складання 
і реєстрації податкових 
накладних і розрахунків 
коригування до податкових 
накладних» 97-98 22

Довідкова інформація

Нові форми ПН та РК: аналізуємо 

зміни 89-90 4

Довідник умовних код причин ко-

ригування 93-94 8

ПДВ-реєстрація та ї ї анулювання 

при зміні ставки, системи оподат-

кування 95 23

Перехідні операції та ПДВ: правила 

і приклади 95 26

Консультації

Штраф за невиконання договірних 

зобов'язань: чи потрібно нарахову-

вати ПДВ? 80-81 32

Чи потрібно відображати в декла-

рації нульовий РК? 80-81 32

УР з ПДВ: куди перераховувати не-

доплату, штраф і пеню? 82-83 39

Податкові зобов'язання з ПДВ: 

виправляємо помилки та їх 

наслідки 82-83 41

Виправлення помилок: податковий 

кредит 82-83 45

Виправляємо помилки у від’ємному 

значенні ПДВ 82-83 48

Виправлення помилок з ПДВ: відпо-

відаємо на запитання 82-83 51

ПДВ-облік у філій 84-85 27
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Квартальна ПДВ-звітність 86 20

Звіт про пільги для платників ПДВ 86 23

Списання товарів: відображаємо 
в обліку 89-90 50

Зменшена сума бюджетного від-
шкодування: чи можна збільшити 
від’ємне значення в декларації? 89-90 55

Маркетингові послуги в бухгалтер-
ському і податковому обліку 91-92 38

Рекламні роздачі: облік та оподат-
кування 91-92 44

Розпродажі, знижки, бонуси для по-
купців 91-92 47

Рек ламні послуги: відображаємо 
в обліку 91-92 52

Кредит-нота від нерезидента: мар-
кетингові послуги чи знижка? 91-92 57

Мотиваційні виплати 91-92 61

Орендні операції з нерезидентом: 
облік ПДВ 93-94 47

Довідник новацій в оформленні ПН 
та РК 97-98 33

Нульова ставка і пільги: оформля-
ємо ПН 97-98 35

Складання ПН філією 97-98 41

Оформлення ПН на покупця – не-
платника ПДВ 97-98 43

Оформляємо підсумкову ПН 97-98 45

Зведені ПН згідно з п. 198.5, 
199.1 ПК 97-98 48

Зведені ПН при ритмічних і безпе-
рервних постачаннях 97-98 51

Ціна постачання нижче від бази 
оподаткування: оформляємо ПН 97-98 55

ПН при отриманні послуг від не-
резидента 97-98 58

ПН у разі анулювання ПДВ-реєст-
рації 97-98 60

РК для покупця – неплатника ПДВ 97-98 62

РК з типами причин 101–104: прави-
ла складання 97-98 65

РК на повне повернення товару або 
повернення повної суми передопла-
ти за товар/послугу 97-98 67

РК при зміні кількості товару 97-98 70

РК при зміні ціни 97-98 72

РК при зміні номенклатури товару 
або послуги 97-98 77

РК при зміні ціни і кількості товару 97-98 79

РК при взаємозаліку 97-98 81

Розрахунок кориг ування до ПН, 
складених згідно з п. 198.5, 199.1, 
201.4 ПК 97-98 84

Виправлення помилок у заголовній 
частині ПН 97-98 89

РК для анулювання помилкової ПН 97-98 90

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Оподаткування ПН в Україні: від 
ПДВ до ЄСВ 99-100 47

Новорічний корпоратив за кордо-
ном: можливі варіанти 101-102 48

Новорічний корпоратив за кордо-
ном: податковий облік 101-102 54

Облікові наслідки корпоративу за 
кордоном: як човен назвеш, так він 
і попливе... 101-102 61

Подарунки і путівки 101-102 67

ПОДАТОК 
НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 20.08.18 р. № 3592/6/99-
99-15-01-15/ІПК 

«Оплатили проживання 
нерезидента на території України? 
Утримайте ПДФО!» 80-81 19

Індивідуальні податкові консультації 
Державної фіскальної служби Ук-
раїни від 05.09.18 р. № 3853/6/99-
99-13-02-03-15/ІПК; від 06.09.18 р. 
№ 3881/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 

«Чи обкладається ПДФО, 
ЄСВ та ВЗ вартість 
харчування працівників 
зі «шведського столу»?» 89-90 20

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 02.02.18 р. № 439/6/99-
99-13-02-03-15/ІПК 

«Обкладення ПДФО і військовим 
збором подарунків фізособам» 91-92 18

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 02.11.18 р. № 4659/6/99-
99-13-02-03-15/ІПК 

«Обов'язок фізособи 
зі сплати податків може бути 
делегований третім особам, 
а зі сплати ЄСВ – ні» 93-94 15

Консультації

Відокремлені підрозділи: сплата 
ПДФО, ВЗ та ЄСВ 84-85 30

Рекламні роздачі: облік та оподат-
кування 91-92 44

Розпродажі, знижки, бонуси для по-
купців 91-92 47

Оподаткування ПН в Україні: від 
ПДВ до ЄСВ 99-100 47

Новорічний корпоратив за кордо-
ном: можливі варіанти 101-102 48

Новорічний корпоратив за кордо-
ном: податковий облік 101-102 54
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Облікові наслідки корпоративу за 

кордоном: як човен назвеш, так він 

і попливе... 101-102 61

Подарунки і путівки 101-102 67

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ У ПК

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 07.09.18 р. № 3893/6/99-

99-12-02-03-15/ІПК 

«Як сплачувати орендну 

плату за землі держвласності 

після закінчення строку 

договору оренди» 82-83 29

Лист Комітету Верховної Ради Ук-

раїни з питань податкової та митної 

політики від 19.09.18 р. № 04-27/

10-586(193592); лис т Державної 

фіскальної с лу жби України від 

19.09.18 р. № 29130/7/99-99-12-02-

03-17 

«Коли сплачувати податок 

на землю за лісові землі? 

Нове роз'яснення!» 89-90 27

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служ-

би України від 26.10.18 р. № 4600/

Ж/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Підприємець має право 

сплатити оренду землі 

за рахунок особистих коштів» 93-94 21

Консультації

Чи подається копія договору оренди 

приміщення разом з декларацією із 

землі? 80-81 33

Як зараз сплачувати земельний по-

даток за лісові землі? 82-83 57

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 20.07.18 р. № 3207/6/99-

99-15-03-02-15/ІПК 

«При передачі пального 

за договором позики 

сторони повинні 

реєструватися платниками 

акцизу з реалізації пального» 80-81 20

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 27.07.18 р. № 3302/6/99-

99-12-01-02-15/ІПК; від 31.08.18 р. 

№ 3793/6/99-99-12-02-02-15/ІПК 

«ДФС відповіла на 11 запитань 

про створення акцизного складу» 80-81 22

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Консультації

Вторинний водокористувач здійс-

нює скидання шкідливих речовин 

до водних об'єктів: чи треба пода-

вати декларацію з екоподатку? 86 25

РЕНТНА ПЛАТА 

ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 03.08.18 р. № 3416/6/99-

99-12-02-03-15/ІПК 

«Рентна плата за 

спецводокористування: ДФС 

відповіла на деякі запитання» 82-83 24

РЕНТНА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-

тація Головного управління Дер-

жавної фіскальної служби України 

в Харківській області від 23.08.18 р. 

№ 3720/ІПК/20-40-12-03-25 

«З якої дати виникає 

обов'язок сплачувати 

рентну плату 

за спецвикористання лісів?» 82-83 28

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЄСВ. 

ЗВІТНІСТЬ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 02.11.18 р. № 4659/6/99-

99-13-02-03-15/ІПК 

«Обов'язок фізособи 

зі сплати податків може бути 

делегований третім особам, 

а зі сплати ЄСВ – ні» 93-94 15

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 12.10.18 р. № 4413/6/99-

99-13-02-01-15/ІПК 

«ДФС про контроль банку 

за сплатою ЄСВ у розмірі 

1/5 виплаченої зарплати» 93-94 17

Індивідуальна податкова консульта-

ція Головного управління Державної 

фіскальної служби України в Одесь-

кій області від 24.10.18 р. № 4530/

ІПК/15-32-13-01-10 

«Як підприємцеві заповнити 

за себе звіт з ЄСВ форми № Д5» 93-94 19
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультації

Відокремлені підрозділи: 
сплата ПДФО, ВЗ та ЄСВ 84-85 30

Новорічний корпоратив за кордо-
ном: можливі варіанти 101-102 48

Новорічний корпоратив за кордо-
ном: податковий облік 101-102 54

Облікові наслідки корпоративу за 
кордоном: як човен назвеш, так він 
і попливе... 101-102 61

Подарунки і путівки 101-102 67

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ПЕРЕХІД НА ІНШУ 
СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 18.09.18 р. № 4079/6/99-
99-12-02-03-15/ІПК 

«Юрособа-єдинник має 
дочірнє підприємство: 
що з єдиним податком?» 82-83 32

Довідкова інформація

Перехід на єдиний податок і від-
мова від спрощеної системи опо-
даткування 95 15

Перехідні операції при переході на 
єдиний податок 95 18

Перехідні операції при переході 
з єдиного податку на загальну сис-
тему 95 21

Консультації

Підприємство зареєструвалося і по-
дало заяву про застосування спро-
щеної системи у вересні: як звіту-
вати? 86 19

ЄДИНИЙ ПОДАТОК В ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 10.09.18 р. № 3912/6/99-
99-12-02-03-15/ІПК 

«Єдинник отримав 
гроші за договором 
відступлення права вимоги: 
податкові наслідки» 82-83 30

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 18.09.18 р. № 4079/6/99-
99-12-02-03-15/ІПК 

«Юрособа-єдинник має 
дочірнє підприємство: 
що з єдиним податком?» 82-83 32

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 17.10.18 р. № 4457/6/99-
99-12-02-03-15/ІПК 

«Як визначити дохід 
юрособи-єдинника від продажу 
нерухомості і землі?» 93-94 23

Лист Державної фіскальної служби 
України від 03.08.18 р. № 25569/
6/99-99-12-02-03-15 

«Єдинник при інвентаризації 
виявив надлишки активів: 
чи є дохід?» 93-94 27

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 30.10.18 р. № 4633/6/99-
99-12-02-03-15/ІПК 

«Єдинник отримав 
у безплатне користування 
об'єкт ОЗ: чи виникає дохід?» 93-94 29

Довідкова інформація

Перехід на єдиний податок і від-
мова від спрощеної системи опо-
даткування 95 15

Перехідні операції при переході на 
єдиний податок 95 18

Перехідні операції при переході 
з єдиного податку на загальну сис-
тему 95 21

ПДВ-реєстрація та ї ї анулювання 
при зміні ставки, системи оподат-
кування 95 23

Перехідні операції і ПДВ: правила та 
приклади 95 26

Консультації

Підприємство зареєструвалося і по-
дало заяву про застосування спроще-
ної системи у вересні: як звітувати? 86 19

П'ять запитань про дек ларацію 
з єдиного податку за три квартали 
2018 року 86 26

Єдинник отримав гроші помилко-
во: чи може він не включати цю су-
му до свого доходу? 86 27

Чи має право дочірнє підприємство 
залишатися на спрощеній системі 
оподаткування після переходу мате-
ринського на загальну систему? 99-100 55

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

Лист Фонду соціального 
страхування України від 13.09.18 р. 
№ 2.4-15-2951 

«Хто повинен приймати 
рішення про призначення 
матдопомоги підприємцеві 
за рахунок коштів ФСС» 89-90 28
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 29.08.18 р. № 3763/С/99-

99-13-01-02-14/ІПК 

«Платежі за обслуговування РРО 

включаються до складу 

витрат підприємця-

загальносистемника» 89-90 31

Індивідуальна податкова консульта-

ція Головного управління Державної 

фіскальної служби України в Одесь-

кій області від 24.10.18 р. № 4530/

ІПК/15-32-13-01-10 

«Як підприємцеві заповнити 

за себе звіт з ЄСВ форми № Д5» 93-94 19

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служ-

би України від 26.10.18 р. № 4600/

Ж/99-99-13-01-02-14/ІПК 

«Підприємець має право 

оплатити оренду землі 

за рахунок особистих коштів» 93-94 21

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 16.11.18 р. № 4853/Г/99-

99-13-01-02-14/ІПК 

«Витрати на виготовлення 

тари для зберігання 

сировини у підприємця-

загальносистемника» 101-102 26

Консультації

Закриття підприємницької діяльнос-

ті: подаємо звіт з ЄСВ 80-81 41

Що не може включати до витрат 

підприємець на загальній системі 82-83 60

Підприємець стає є динником не 

з дати держреєстрації: що зі звіт-

ністю? 86 31

Що потрібно знати підприємцеві, 

який зареєструвався і відразу при-

пинив діяльність? 99-100 62

СПРОЩЕНА СИСТЕМА 

ОПОДАТКУВАННЯ

Нормативні документи

Лист Фонду соціального страхуван-

ня України від 13.09.18 р. № 2.4-15-

2951 

«Хто повинен приймати 

рішення про призначення 

матдопомоги підприємцеві 

за рахунок коштів ФСС» 89-90 28

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова консульта-
ція Головного управління Державної 
фіскальної служби України в Одесь-
кій області від 24.10.18 р. № 4530/
ІПК/15-32-13-01-10 

«Як підприємцеві заповнити 
за себе звіт з ЄСВ форми № Д5» 93-94 19

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 22.10.18 р. № 4504/Т/99-
99-13-01-02-14/ІПК 

«Як фізособі-єдиннику заповнити 
платіжку на внесок готівки, 
щоб ця сума не потрапила 
до доходу повторно?» 93-94 30

Лист Державної фіскальної служби 
України від 20.07.18 р. № 24188/6/99-
99-14-05-01-15 

«Чим загрожує 
підприємцеві невидача 
покупцеві товарного чека» 93-94 32

Довідкова інформація

Перехід на єдиний податок і від-
мова від спрощеної системи опо-
даткування 95 15

Перехідні операції при переході на 
єдиний податок 95 18

Перехідні операції при переході 
з єдиного податку на загальну сис-
тему 95 21

ПДВ-реєстрація та ї ї анулювання 
при зміні ставки, системи оподат-
кування 95 23

Перехідні операції і ПДВ: правила та 
приклади 95 26

Консультації

Закриття підприємницької діяльнос-
ті: подаємо звіт з ЄСВ 80-81 41

Підприємець-єдинник іде в декрет: 
що потрібно знати 80-81 46

П'ять запитань про дек ларацію 
з єдиного податку за три квартали 
2018 року 86 26

Єдинник-фізособа перейшов з дру-
гої до третьої групи посеред року: 
на що йому слід зважати? 86 29

Єдинник перейшов з другої групи 
до третьої: як розрахувати дохід, 
допустимий для перебування в тре-
тій групі? 86 31

Підприємець стає є динником не 
з дати держреєстрації: що зі звіт-
ністю? 86 31

Чи може підприємець-єдинник про-
давати пальне в ємкостях до 20 л? 93-94 64
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Як підприємцеві-єдиннику правиль-
но відобразити повернення перед-
оплати в обліку та звітності? 99-100 61

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Довідкова інформація

ТТН: відповідаємо на запитання 78 18

Консультації

Виграли суд у боржника: коли ви-
знавати дохід у сумі штрафних 
санкцій? 80-81 31

Забезпечення під обтяжливі конт-
ракти в МСФЗ-звіті 80-81 36

Зв'язка «головне підприємство – фі-
лія»: бухоблік і фінзвітність 84-85 38

Документальне оформлення ре-
кламної акції 91-92 28

Як оформити маркетингові послуги 
без податкових ризиків 91-92 34

Маркетингові послуги в бухгалтер-
ському і податковому обліку 91-92 38

Рекламні роздачі: облік та оподат-
кування 91-92 44

Розпродажі, знижки, бонуси для по-
купців 91-92 47

Рек ламні послуги: відображаємо 
в обліку 91-92 52

Кредит-нота від нерезидента: мар-
кетингові послуги чи знижка? 91-92 57

Мотиваційні виплати 91-92 61

Бухоблік і фінзвітність представни-
цтва нерезидента 99-100 30

Новорічний корпоратив за кордо-
ном: можливі варіанти 101-102 48

Новорічний корпоратив за кордо-
ном: податковий облік 101-102 54

Облікові наслідки корпоративу за 
кордоном: як човен назвеш, так він 
і попливе... 101-102 61

Подарунки і путівки 101-102 67

Що відобразити в обліковій політиці 
про створення забезпечень 101-102 71

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Довідкова інформація

Як продавати з прибутком: розра-
хунок точки беззбитковості на при-
кладі 78 11

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ПОЛІПШЕНЬ 

Консультації

Нерезидент вніс об'єкт ОЗ до статут-
ного капіталу ТОВ: облік 79 13

Безплатне отримання ОЗ від нере-
зидента 88 17

Інвентаризація основних засобів 96 12

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ОРЕНДА
ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ (ОРЕНДА)

Консультації

Орендні операції з нерезидентом: 
облік ПДВ 93-94 47

ЗАПАСИ
ОБЛІК ЗАПАСІВ

Консультації

Списання товарів: відображаємо 
в обліку 89-90 50

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Довідкова інформація

Строки проведення річної інвента-
ризації 78 17

Таблиця-підказка: документальне 
оформлення результатів інвента-
ризації 87 20

Таблиця-підказка: відображаємо 
результати інвентаризації в обліку 87 24

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

(АКЦІЇ, КОРПОРАТИВНІ ПРАВА)

Консультації

Нерезидент вніс об'єкт ОЗ до статут-
ного капіталу ТОВ: облік 79 13

ДИВІДЕНДИ

Довідкова інформація

Дивіденди в світлі податку на ви-
ведений капітал 93-94 37

КРЕДИТИ, ПОЗИКИ
ПОЗИКИ

Консультації

Поворотна фіндопомога з 1 січня 
2019 року: поки що тільки в проекті 93-94 43

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

Нормативні документи

Лист Державної служби України 
з питань праці від 24.09.18 р. № 4501/
4/4.3-зв-18 

«Назва посади не відповідає 
Класифікатору професій: 
яка загрожує відповідальність?» 89-90 32

Довідкова інформація

Делегуємо повноваження: зразки 
довіреності від імені підприємства 78 19

Консультації

Співробітник відновлений на ро-
боті: чи подавати повідомлення до 
органу ДФС? 80-81 40

Як філії оформляють трудові відно-
сини з працівниками 84-85 45

Чи можна продовжити строковий 
договір на час відпустки 89-90 61
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Підприємець не оформив письмо-
вий трудовий договір: що йому за-
грожує? 89-90 63

На підприємстві тільки директор: які 
кадрові документи потрібно вести, 
щоб не оштрафували? 93-94 60

Чи можна додатково не повідомля-
ти ДФС про прийнятого на роботу 
директора? 101-102 33

Які санкції застосують за непові-
домлення ДФС про прийнятого ди-
ректора? 101-102 33

Чи потрібно видавати наказ про 
звільнення директора? 101-102 34

Дирек тор звільняє ться, на кого 
можна покласти його обов'язки на 
безплатній основі? 101-102 34

Кого слід повідомити, якщо звільне-
ний директор і засновник, який ви-
конує його обов'язки, – одна особа? 101-102 35

Чи може фізособа працювати на по-
саді директора на різних підпри-
ємствах? 101-102 36

Чи потрібно подавати до органу 
Держпраці списки співробітників, які 
підлягають медогляду в 2019 році? 101-102 36

Ст удент проходить прак тику на 
підприємстві: чи потрібно платити 
йому зарплату? 101-102 37

Переоформлення с умісника на 
основне місце роботи: чи потрібно 
повідомляти ДФС? 101-102 39

Співробітниця іде в декрет з декре-
ту: як оформити? 101-102 39

Як оформити зміну графіка роботи 
співробітникові? 101-102 41

Працівник хоче звільнитися до за-
кінчення строкового трудового до-
говору: як це правильно зробити? 101-102 42

Роботодавець не вніс запис про на-
вчання співробітника до трудової 
книжки: чи потрібно вносити ви-
правлення? 101-102 43

Підприємство було перетворене: 
який запис внести до трудових кни-
жок співробітників? 101-102 43

МАТЕРІАЛЬНА 
І ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Консультації

Стягнення матеріального збитку 
з працівника: загальні правила 96 3

Як стягнути з працівника матеріаль-
ний збиток через суд 96 7

ОХОРОНА ПРАЦІ

Консультації

Охорона праці: основні обов'язки 
роботодавця 93-94 53

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ОПЛАТА ПРАЦІ
ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ І ЗА ДОГОВОРАМИ 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Нормативні документи

Листи Міністерства соціальної полі-

тики України від 23.07.18 р. № 1305/

0/101-18/28; Державної с лу жби 

України з питань праці від 25.07.18 р. 

№ 5870/4/4.1-ДП-18 

«Як правильно визначити 

строки виплати зарплати» 80-81 28

Лист Міністерства соціальної полі-

тики України від 02.07.18 р. № 1139/

0/101-18/28 

«Підсумований облік робочого 

часу: особливості оплати праці» 82-83 34

Консультації

Виплата авансу працівникам на 

практичних прикладах 99-100 55

ІНДЕКСАЦІЯ І КОМПЕНСАЦІЯ 

ГРОШОВИХ ДОХОДІВ

Консультації

Індексація грошових доходів грома-

дян за вересень 2018 року 78 28

Якщо заборгованість із зарплати 

виплачується в жовтні 2018 року 84-85 60

Індексація грошових доходів грома-

дян за жовтень 2018 року 84-85 61

Якщо заборгованість із зарплати ви-

плачується в листопаді 2018 року 93-94 62

Індексація грошових доходів грома-

дян за листопад 2018 року 95 33

ВІДПУСТКИ

Нормативні документи

Лис т Державної с лу жби Украї-

ни з питань праці від 20.09.18 р. 

№ 4440/4/4.1-315-18 

«Порушення у сфері відпусток: 

яка відповідальність загрожує 

роботодавцеві?» 99-100 20

ВИДИ ДОПОМОГИ, ПОЖЕРТВУВАННЯ
ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ ЗА РАХУНОК 

СОЦСТРАХУ (ЛІКАРНЯНІ ЛИСТКИ ТОЩО)

Нормативні документи

Лист Фонду соціального страхуван-

ня України від 13.09.18 р. № 2.4-15-

2951 

«Хто повинен приймати 

рішення про призначення 

матдопомоги підприємцеві 

за рахунок коштів ФСС» 89-90 28

Роз'яснення Фонду соціального 

страхування України від 15.11.18 р. 

«Як визначити страховий стаж для 

заповнення заявки-розрахунку» 101-102 23
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Довідкова інформація

Подаємо до ФСС документи на опла-

ту лікарняних листків по-новому 78 24

ГРОШОВИЙ ОБІГ
КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ, 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ПОРЯДКУ ЇХ ВЕДЕННЯ

Довідкова інформація

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 16.10.18 р. № 4435/Д/99-

99-13-01-02-14/ІПК 

«Підприємець-єдинник 

проводить розрахунки 

через платіжний термінал: 

як визначити дохід?» 99-100 22

Консультації

Готівковий обіг у відокремленому 

підрозділі 84-85 49

РРО, КОРО, РК

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 22.08.18 р. № 3656/6/99-

99-14-05-01-15/ІПК 

(з коментарем)

«Про застосування РРО 

при реалізації цукру, 

виготовленого 

на давальницьких умовах» 78 2

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 22.11.18 р. № 4920/Г/99-

99-14-05-01-14/ІПК 

«Виїзна торгівля: 

коли підприємцеві-єдиннику 

треба застосовувати РРО?» 101-102 27

Індивідуальна податкова консуль-

тація Державної фіскальної служби 

України від 18.10.18 р. № 4479/6/99-

99-14-05-01-15/ІПК 

«Отримали гроші за товар 

через ПТКС банку? 

РРО застосовувати 

не обов'язково!» 101-102 29

Довідкова інформація

Нові правила роботи з РРО та КОРО 84-85 9

Консультації

Готівковий обіг у відокремленому 

підрозділі 84-85 49

ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ПЛАТЕЖУ

Довідкова інформація

Перевірте, чи треба вам установлю-

вати платіжний термінал 87 28

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДАВАЛЬНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Консультації

Операції з давальницькою сирови-
ною між резидентами: три практич-
них приклади 89-90 56

ГАЛУЗІ. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Консультації

Договір на надання рекламних по-
слуг 91-92 19

Як отримати дозвіл на розміщення 
зовнішньої реклами 91-92 23

Документальне оформлення ре-
кламної акції 91-92 28

Як оформити маркетингові послуги 
без податкових ризиків 91-92 34

Маркетингові послуги в бухгалтер-
ському і податковому обліку 91-92 38

Рекламні роздачі: облік та оподат-
кування 91-92 44

Розпродажі, знижки, бонуси для по-
купців 91-92 47

Рек ламні послуги: відображаємо 
в обліку 91-92 52

Кредит-нота від нерезидента: мар-
кетингові послуги чи знижка? 91-92 57

Мотиваційні виплати 91-92 61

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ, РЕЖИМИ, ПЛАТЕЖІ

Консультації

Нерезидент вніс об'єкт ОЗ до статут-
ного капіталу ТОВ: облік 79 13

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ

Консультації

Декларування валютних цінностей 89-90 40

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІК

Нормативні документи

Індивідуальна податкова консуль-
тація Державної фіскальної служби 
України від 13.06.18 р. № 2593/6/99-
99-15-02-02-15/ІПК 

«Чи може неприбуткова 
організація надавати 
платні послуги?» 80-81 9

Консультації

Бухгалтерський облік у КНП: із чого 
почати? 101-102 75

ЗВІТНІСТЬ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Консультації

Неприбуткові організації – особливі 
платники податків 96 21
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ПРАВОЧИНИ
ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

Консультації

Договір на надання рекламних по-
слуг 91-92 19

ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПТОВАРИСТВА)
СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ 

Консультації

Створення філії: організаційні мо-
менти 84-85 16

Податок на прибуток за наявності 
філій: відгомін «консолідованого» 
минулого 84-85 23

Як юрособі відкрити підрозділ за 
кордоном 89-90 34

ФІЛІЇ ТА ПІДРОЗДІЛИ

Консультації

Філії та представництва: хто це 
такі? 84-85 11

Створення філії: організаційні мо-
менти 84-85 16

Податок на прибуток за наявності 
філій: відгомін «консолідованого» 
минулого 84-85 23

ПДВ-облік у філій 84-85 27

Відокремлені підрозділи: сплата 
ПДФО, ВЗ та ЄСВ 84-85 30

Зв'язка «головне підприємство – фі-
лія»: хто та які податки сплачує? 84-85 33

Зв'язка «головне підприємство – фі-
лія»: бухоблік і фінзвітність 84-85 38

Як філії оформляють трудові відно-
сини з працівниками 84-85 45

Готівковий обіг у відокремленому 
підрозділі 84-85 49

Документальні та фактичні перевір-
ки відокремлених підрозділів 84-85 56

Як юрособі відкрити підрозділ за 
кордоном 89-90 34

Як юрособі перерахувати гроші сво-
єму закордонному підрозділу 89-90 36

Як наділити майном закордонний 
підрозділ 89-90 38

Декларування валютних цінностей 89-90 40

Бухоблік і фінзвітність у резиден-
та з відокремленим підрозділом за 
кордоном 89-90 42

Податковий облік і звітність у рези-
дента з відокремленим підрозділом 
за кордоном 89-90 46

ПРЕДСТАВНИЦТВА НЕРЕЗИДЕНТІВ

Консультації

Бухоблік і фінзвітність представни-
цтва нерезидента 99-100 30

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Реєстрація представництва нерези-
дента: як уникнути неприємностей 
у майбутньому? 99-100 24

Представництво нерезидента для 
цілей податку на прибуток: свій се-
ред чужих 99-100 35

Некомерційне ПН продає об'єкт ОЗ: 
пошук податкових наслідків 99-100 40

Оподаткування ПН в Україні: від 
ПДВ до ЄСВ 99-100 47

БАНКРУТСТВО

Консультації

Як ініціювати процедуру банкрут-
ства стосовно боржника 79 3

Приєднання до процедури банкрут-
ства 79 9

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА 
ДОЗВОЛИ, 

ЩО ВИДАЮТЬСЯ ДЕРЖОРГАНАМИ

Консультації

Як отримати дозвіл на розміщення 
зовнішньої реклами 91-92 23

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Довідкова інформація

Предмет спору: платника податків 
не можна притягати до відповідаль-
ності, якщо він діяв відповідно до 
адресованої йому індивідуальної 
податкової консультації 78 15

Орендодавець не може вимагати 
повернення майна, якщо не вчинив 
дій для його повернення, передба-
чених договором 80-81 7

Предмет спору: при звільненні пра-
цівника за скороченням штату ро-
ботодавець зобов'язаний запропо-
нувати йому всі вакантні посади, що 
відповідають за освітою, кваліфіка-
цією, досвідом 87 18

Витрати на маркетингові послуги 
включаються до складу податко-
вих витрат, якщо підтверджені пер-
винними документами і пов'язані 
з госпдіяльністю замовника 91-92 7

Податківці не уповноважені коригу-
вати в поточному році затвердже-
ний річний план-графік проведен-
ня перевірок шляхом включення до 
нього нових платників податків 93-94 7

Предмет спору: с тягнення суми 
збитку, завданого працівником під 
час виконання ним своїх трудових 
обов'язків 95 13
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№ 
вид.

№ 
стор.

При укладенні договору поручни-
цтва отримувати згоду боржника 
не обов'язково. Відсутність у ТТН 
деяких реквізитів не є підставою 
для визнання операції нереальною.  
Підприємство зобов'язане створи-
ти робочі місця для інвалідів, але 
не зобов'язане займатися пошу-
ком осіб з інвалідністю для праце-
влаштування 99-100 9

За неповідомлення працівника про 
покладання на нього додаткових 
функціональних обов'язків робото-
давцеві загрожує штраф. Факт озна-
йомлення фізособи з інструкцією 
з охорони праці свідчить про на-
явність трудових відносин. Штрафи 
від Держпраці можуть бути скасо-
вані, якщо будуть визнані необґрун-
тованими 101-102 30

ДОВІДКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Довідкова інформація

Календар бухгалтера на жовтень 
2018 року 78 1

Тести: Право. Облік. Податки 79 30

Відповіді на тести, опубліковані 
в «БАЛАНСІ», 2018, № 71 (спецви-
пуск «Просто про облік») 79 32

Інформація для розрахунків 78 30

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 80-81 3

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 84-85 4

Календар бухгалтера на листопад 
2018 року 87 1

Інформація для розрахунків 87 30

Відповіді на тести, опубліковані 
в «БАЛАНСІ», 2018, № 79 (спецви-
пуск «Просто про облік») 88 29

Тести: Право. Облік. Податки 88 30

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 89-90 4

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 91-92 3

Календар бухгалтера на поточний 
тиждень 93-94 3

Інформація для розрахунків 95 30

Календар бухгалтера на грудень 
2018 року 95 1

Право. Податки. Облік 96 30

Відповіді на тести, опубліковані 
в «БАЛАНСІ», 2018, № 88 (спецви-
пуск «Просто про облік») 96 32

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 97-98 4

Перенесення робочих днів у грудні 97-98 4

Календар бухгалтера на поточний 

тиждень 99-100 3

ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Довідкова інформація

Зміни до законодавства, що діють 

з жовтня 2018 року 78 5

Огляд деяких документів, що набу-

ли чинності у вересні 2018 року 78 7

Проект Держбюджету-2019 пере-

дано до Верховної Ради. Пропону-

ється підсилити захист приватного 

життя. Забудовників чекають фіс-

кальні перевірки. Оновлено план-

графік планових перевірок на 2018 

рік. Запроваджено нові електронні 

формати д ля отримання інфор-

мації з ДРФО. НБУ удосконалить 

порядок відкрит тя і ведення ра-

хунків клієнтів банків. Розроблено 

механізм унесення до ЄДР даних 

про ліцензії, дозволи, дек ларації 

відповідності 78 9

Пропонується врегулювати питан-

ня сплати внесків за договорами 

медстрахування. Порядок обліку 

платників податків, суб'єктів ЗЕД ви-

значатиме КМУ. Пропонується об-

кладати податками операції з вір-

туальними активами. Мінфін під-

готує нові узагальнюючі податкові 

консультації 82-83 6

Після закінчення строку трудово-

го договору роботодавець звіль-

няє співробітника без попередньо-

го повідомлення. Якщо гаранті ї 

в оплаті праці передбачені галузе-

вою угодою, а не законом, то штраф 

у розмірі 10 МЗП за порушення цих 

гарантій – не застосовується. Ану-

лювати реєстрацію платника ЄП 

можна тільки після податкової пе-

ревірки, якою буде встановлений 

факт порушення умов перебування 

у статусі єдинника. Суд не повинен 

був розглядати справу в письмо-

вому провадженні, оскільки від-

повідач не був належним чином 

проінформований про дату і час 

розгляду справи в суді 82-83 7
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№ 
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Оновлено розділи І та ІІ плану-гра-
фіка документальних планових пе-
ревірок. Удосконалюється порядок 
заповнення декларації про майно-
вий стан і доходи. Готуються зміни 
до порядку ведення Реєстру непри-
буткових організацій. З 2019 року 
страхувальники подаватимуть ФСС 
єдиний звіт про заборгованість. За 
наявності на 1 січня боргу з ЄСВ пе-
ребування на єдиному податку ста-
не неможливим. Які зміни очікують-
ся у сплаті ЄСВ з 2019 року 84-85 5

Зміни до законодавства, що діють 
з листопада 2018 року 87 2

Огляд деяких документів, що набу-
ли чинності в жовтні 2018 року 87 8

Сформовано проект плану комп-
лексних перевірок на 2019 рік. 
Оновлено план-графік планових 
перевірок зі сплати ПДФО, військо-
вого збору та ЄСВ. Порядок обміну 
електронними документами плат-
ників з контролюючими органами 
з 1 листопада. З 7 листопада АЦСК 
формуватиме кваліфіковані серти-
фікати. Запрацював кабінет страху-
вальника (роботодавця). За якими 
критеріями і з якою періодичністю 
перевірятимуть діяльність з пен-
сійного страхування. У листопаді 
запрацює автообмін інформацією 
між Єдиним держреєстром судових 
рішень та іншими держреєстрами. 
З 1 листопада порядок оформлення 
спадщини не змінився 87 11

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Незабаром підвищаться ставки ак-

цизного податку і рентних платежів. 

Закон про податок на виведений 

капітал повинен бути прийнятий. 

Запровадження ПВК зараз можли-

ве тільки для малого і середнього 

бізнесу. Удосконалять податковий 

контроль за трансфертним ціноут-

воренням. Оновлено план-графік 

планових перевірок фізосіб. Затвер-

джено нові форми реєстраційних 

документів. Як фізособі платити по-

датки через е-кабінет. Що хвилює 

роботодавців 89-90 8

Підвищення податків відбудеться. 

Форма Розрахунку частини чистого 

прибутку (доходу) буде оновлена. 

Клієнти АЦСК ІСД ДФС можуть отри-

мати сертифікати ключів онлайн. Як 

подавати електронні документи. 

Обговорюються проекти постанов 

про нове валютне регулювання 91-92 5

Кабмін схвалив законопроект про 

зміни в нарахуванні ЄСВ. Плану-

ється поступово зобов'язати всіх СГ 

приймати платіжні картки. Отри-

мати ЕЦП можна в будь-якому 

АЦСК ІСД ДФС. Затверджено план 

комплексних планових перевірок 

на 2019 рік 93-94 5

Дивіденди в світлі податку на ви-

ведений капітал 93-94 37

Зміни до законодавства, що діють 

із грудня 2018 року 95 2

Передплатні індекси:

33684 (російською мовою)
40418 (українською мовою)

Ваш доступний спосіб передплати!

Передплатіть
видання

 «БАЛАНС»
на «Укрпошті»
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Огляд деяких документів, 

що набули чинності в листопаді 

2018 року 95 7

У 10 областях України введено вій-

ськовий стан. Прийнято Закон про 

Держбюджет на 2019 рік. З 1 січня 

2019 року внесуть зміни до Подат-

кового кодексу. Відновлять Поря-

док продовження граничних строків 

розрахунків за зовнішньоекономіч-

ними операціями 95 9

Оприлюднено доповнення до спе-

ціалізованого клієнтського ПЗ для 

формування і подання звітності 

в Єдине вікно 97-98 46

Держпраці планує перевірити 

в 2019 році 16 905 роботодавців 97-98 53

Нацбанк спростить умови застосу-

вання електронного підпису і пе-

чатки 97-98 86

Регламент роботи банків у період 

новорічних свят 101-102 70

Консультації

Поворотна фіндопомога з 1 січня 

2019 року: поки що тільки в проекті 93-94 43

І всім нам буде BEPS... 95 10

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ

Довідкова інформація

Індекс інфляції у вересні 2018 року 82-83 23

Індекс інфляції в жовтні 2018 року 91-92 2

Індекс інфляції в листопаді 2018 року 99-100 23

НОВИНИ ТИЖНЯ

Довідкова інформація

Пропонується уточнити ознаки, за 

якими перевіряють ПН/РК, подані 

на реєстрацію до ЄРПН. E-Receipt 

працює в тестовому режимі. Удо-

сконалять Положення про митні 

дек ларації. НБУ врегулює питан-

ня кіберзахисту та інформбезпеки 

у сфері переказу коштів 80-81 4

Узгоджувати розстрочення сплати 

ПДВ у разі ввезення обладнання 

може заступник голови ДФС. Прий-

нято Примірний договір про подан-

ня електронних документів до ФСС. 

Змінилися умови допуску до біржо-

вих торгів 80-81 6

Набув чинності Закон про впрова-

дження «єдиного вікна» на митниці 80-81 43

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Затверджено Реєстр великих плат-
ників податків на 2019 рік. Онов-
лено довідники податкових пільг. 
Визначено критерії оцінки ступеня 
ризику діяльності туроператорів. 
З 2019 року встановлена криміналь-
на відповідальність за вивезення 
лісоматеріалів.  Як отримати конт-
рольні марки на розповсюдження 
об'єктів авторського права. Зна-
йти роботу безробітним з 2019-го 
допомагатимуть кар'єрні радники. 
Урегульовано порядок обчислення 
трудового стажу підприємців 82-83 3

Оновлено порядок надання довідки 
про відсутність податкової заборго-
ваності. Як ДФС контролює рішення 
регіональних комісій про реєстрацію 
ПН/РК у ЄРПН. Затверджено форму 
декларації відповідності для малих 
виновиробників 84-85 7

Змінено ознаки моніторингу ПН/РК. 
Оновлено Держреєстр РРО. Визна-
чено критерії перевірки операторів 
ринку харчових продуктів  91-92 4

Визначено перелік імпортовуваних 
товарів, увезення яких контролює 
митниця. Мінфін назвав звітний пе-
ріод для коригування фінрезультату 
згідно з пп. 140.5.4 та 140.5.6 По-
даткового кодексу. Оновлено ви-
моги до найменування юрособи та 
ї ї відокремленого підрозділу  93-94 4

Якими документами визначено по-
рядок роботи банків в особливий 
період. Унесено зміни до класи-
фікатора організаційно-правових 
форм господарювання 97-98 5

Підписано закони про Держбюджет 
на 2019 рік і про податкові зміни. 
Оприлюднено нові проекти поста-
нов НБУ з валютного регулювання. 
Граничний строк сплати податків 
і зборів у 2018 році – до 28 груд-
ня. За яких умов податкова звітність 
уважається прийнятою контролюю-
чим органом 99-100 4

Затверд жено методрекомендаці ї 
щодо складання звіту про управ-
ління 99-100 6

Збережено обов'язковий продаж 
50 % інвалюти. Доповнено довідник 
ознак доходів для форми № 1ДФ. 
Унесено зміни до порядку запов-
нення дек ларації про майновий 
стан і доходи. Як перевіряють ван-
тажі, увезені операторами ринку. 
Затверджено єдину форму звіту про 
заборгованість перед ФСС 101-102 4


