
Кабінет Міністрів України постановою від 
05.10.2016 р. № 693 спростив механізм ком-
пенсації роботодавцям ЄСВ, привівши його у 
відповідність до законодавства.
Зокрема, Центр зайнятості для виплати ком-
пенсації роботодавцю єдиного соціального 
внеску, сплаченого за нового працівника, 
керуватиметься даними з Державного 
реєстру загальнообов'язкового державного 
соціального страхування (без проведення 
самостійного розрахунку на основі зарплати 
працівника).
Крім того, було скасовано залежність 
розміру єдиного соціального внеску, який 
підлягає компенсації, від класу професійно-
го ризику виробництва та спрощено проце-
дуру отримання роботодавцем компенсації 
ЄСВ.

ІІ. Оподаткування 
доходів малих та 
середніх підпри- 
ємців
3.1. Щодо включення транзитних коштів 
до складу доходу фізичної особи – під-
приємця платника єдиного податку 
третьої групи

Листом від 06.10.2016 № 6459/Г/26-15-13- 
02-15 ГУ ДФС у м. Києві повідомило, що за 
посередницькі послуги експедитор отримує 
винагороду від клієнта, яка і є його доходом.
При цьому, кошти, які одержуються фізич-
ною особою – підприємцем від клієнта для 
виконання або організації виконання визна-
чених договором послуг, вважаються тран-
зитними і право власності на такі кошти до 
фізичної особи – підприємця не переходить.
Враховуючи вищевикладене, транзитні ко-
шти, які одержуються фізичною особою – 
підприємцем від клієнта для виконання або 
організації виконання визначених догово-
ром транспортного експедирування послуг, 
не включаються до обсягу доходу, а відтак 
не впливають на граничний обсяг доходу для 
платників єдиного податку третьої групи.

І. Загальні 
питання
1.1. Щодо оподаткування отриманої без-
поворотної фінансової допомоги

Листом від 06.10.2016 р. № 21726/10/26-15- 
12-05-11 ГУ ДФС у м. Києві повідомило, що 
внесені до Реєстру неприбуткових установ 
та організацій релігійні організації не сплачу-
ють податок на прибуток з будь-яких до-
ходів, отриманих від статутної діяльності (в 
т.ч. фінансових пожертвувань), за умови, що 
такі доходи (прибутки) використовуються та-
кою неприбутковою організацією виключно 
для фінансування видатків на утримання та-
кої неприбуткової організації, реалізації мети 
(цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених її установчими документами та 
без розподілу таких доходів (прибутків) або 
їх частини серед засновників (учасників), 
членів такої релігійної організації, праців-
ників (крім оплати їхньої праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів 
управління та інших, пов'язаних з ними осіб. 
Крім того, операція з надання/отримання 
платником поворотної/безповоротної фінан-
сової допомоги не підпадає під визначення 
операцій з постачання товарів/послуг, така 
операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.

1.2. Щодо амортизації витрат на поліп- 
шення об’єкта основних засобів

Листом від 29.09.2016 р. № 21113/6/99-99- 
15-02-02-15 ДФС повідомила, що якщо плат-
ник податку використовує основний засіб у 
господарській діяльності, то розрахунок 
амортизації такого об’єкта основних засобів 
здійснюється відповідно до положень п. 
138.3 ст. 138 Податкового кодексу України 
за методами нарахування амортизації, пе-
редбаченими Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 7 «Основні засоби», за-
твердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 27.04.2000 р. № 92, крім «вироб-
ничого» методу, з урахуванням груп та міні-
мально допустимих строків амортизації, 
визначених у п.п. 138.3.3, 138.3.4 п. 138.3 ст. 
138 Податкового кодексу України. Особли-

востей обліку ремонту (поліпшень) основних 
засобів розділом III «Податок на прибуток 
підприємств» Податкового кодексу України 
не передбачено, отже такі операції відобра-
жаються згідно з правилами бухгалтерсько-
го обліку.

1.3. Щодо оподаткування виплат нерези-
денту за виробництво та/або розповсюд-
ження реклами

Листом від 29.09.2016 № 21170/6/99-99-15- 
02-02-15 ДФС повідомила, що якщо рези-
дент придбав у нерезидента послуги з ви-
робництва реклами, то доходи, отримані не-
резидентом із джерелом їх походження з 
України, оподатковуються у порядку і за 
ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 По-
даткового кодексу України. При цьому, по-
даток за ставкою 20 відсотків суми виплат 
нерезидентам за виробництво та/або розпо-
всюдження реклами сплачується резиден-
том за власний рахунок, незалежно від міс-
ця надання нерезидентом зазначених по-
слуг.

1.4. Щодо оподаткування доходів при ви-
платі роялті за програмне забезпечення, 
якщо такі платежі не вважаються роялті

Листом від 28.09.2016 р. № 21036/6/99-99- 
15-02-02-15 ДФС повідомила, що якщо під-
приємство здійснює платежі, які згідно з 
правилами бухгалтерського обліку визна-
ються роялті, а для цілей оподаткування по-
датком на прибуток такі платежі не підпада-
ють під визначення роялті, то до таких до-
ходів нерезидента, із джерелом походження 
з України п. 141.4 ст. 141 Податкового ко-
дексу України не застосовується. Проте, від-
повідно до п. 3.2 ст. 3 Податкового кодексу 
України, якщо міжнародним договором, зго-
да на обов’язковість якого надана Верхов-
ною Радою України, встановлено інші прави-
ла, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, за-
стосовуються правила міжнародного дого-
вору. Отже, оскільки міжнародні договори 
про уникнення подвійного оподаткування 
мають пріоритет над положеннями Податко-
вого кодексу України та містять власні 
визначення понять та положень, то у разі за-
стосування правил міжнародного договору 
при виплаті роялті нерезиденту (звільнення 
від оподаткування або зниження ставки) для 
визначення поняття роялті застосовуються 
положення такого міжнародного договору.

ІІ. ЄСВ
2.1. Щодо спрощення роботодавцям ме-
ханізму компенсації ЄСВ

ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН 06 жовтня - 13 жовтня 2016 року



ІV. ПДВ
4.1. Щодо не оподаткування податком на 
додану вартість устаткування та облад-
нання

У Верховній Раді України зареєстровано 
проект Закону «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України (щодо зняття опо-
даткування податком на додану вартість 
устаткування та обладнання)», реєстрацій-
ний № 5258 від 10.10.2016 р. Законопроек-
том передбачається тимчасово звільнити від 
оподаткування податком на додану вартість 
устаткування та обладнання, що ввозити-
меться на митну територію України до 1 січ-
ня 2019 року і яке не виробляється в Україні, 
головним призначенням якого є сільське го-
сподарство та промисловість відповідно до 
кодів товарів УКТЗЕД.

V. ПДФО
5.1. Щодо бюджету, до якого повинна 
сплачувати ПДФО бюджетна установа, 
яка не має відокремлених структурних 
підрозділів, які не мають статусу відо-
кремлених підрозділів в розумінні Цивіль-
ного, Господарського та Податкового ко-
дексу України.

Листом від 06.10.2016 р. №21713/10/26-15- 
13-01-12 ГУ ДФС у м. Києві повідомило, що 
якщо відокремлений підрозділ юридичної 
особи не уповноважений нараховувати, 
утримувати і сплачувати (перераховувати) 
податок до бюджету, то податковий розра-
хунок у вигляді окремого витягу за такий 
підрозділ подає юридична особа до контро-
люючого органу за своїм місцезнаходжен-
ням та надсилає копію такого розрахунку до 
контролюючого органу за місцезнаходжен-
ням такого неуповноваженого відокремле-
ного підрозділу у порядку, встановленому 
пунктом 49.3 ст. 49 Податкового кодексу 
України.

3.2. Щодо стимулювання розвитку малого 
та середнього підприємництва

У Верховній Раді України зареєстровано 
проект Закону «Про внесення змін до 
розділу ХХ "Перехідні положення" Податко-
вого кодексу України щодо стимулювання 
розвитку малого та середнього підприємни-
цтва шляхом встановлення податкових 
канікул (застосування нульової ставки по-
датку) на період до 31 грудня 2021 року», 
реєстраційний №5236 від 06.10.2016 р. Згід-
но пояснювальної записки, законопроектом 
пропонується внесення змін до розділу ХХ 
"Перехідні положення" Податкового кодексу 
України, якими передбачається:
- запровадження на період до 31 грудня 
2021 року податкових канікул (застосування 
нульової ставки податку на прибуток під-
приємств), для підприємств у яких річний 
дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та 
розмір нарахованої за кожний місяць звітно-
го періоду заробітної плати (доходу) праців-
ників є не меншим, ніж дві мінімальні за-
робітні плати, за умови відповідності кри-
теріям: 
а) утворені в установленому законом поряд-
ку після 1 січня 2017 року;
б) діючі, у яких протягом трьох послідовних 
попередніх років щорічний обсяг доходів за-
декларовано в сумі, що не перевищує 3-х 
мільйонів гривень, та у яких середньообліко-
ва кількість працівників протягом цього 
періоду не перевищувала 20 осіб;
в) які були зареєстровані платниками єдино-
го податку в установленому законодавством 
порядку в період до 1 січня 2017 року та у 
яких за останній календарний рік обсяг ви-
ручки від реалізації продукції (товарів робіт, 
послуг) становив до 3-х мільйонів гривень та 
середньооблікова кількість працівників ста-
новила до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які за-
стосовують норми цього пункту, у будь-яко-
му звітному періоді досягли показників щодо 
отриманого доходу, середньооблікової чи-

сельності або середньої заробітної плати 
працівників, з яких хоча б один не відповідає 
критеріям, зазначеним у цьому пункті, то 
такі платники податку зобов'язані оподатку-
вати прибуток, отриманий у такому звітному 
періоді, за ставкою, встановленою статтею 
293 Податкового кодексу України.

3.3. Щодо встановлення мораторію на 
скасування або зміни спрощеної системи 
оподаткування

У Верховній Раді України зареєстровано 
проект Закону «Про внесення змін до 
підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні поло-
ження" Податкового кодексу України щодо 
стимулювання розвитку малого та серед-
нього підприємництва шляхом встановлення 
мораторію на скасування або зміни спроще-
ної системи оподаткування, які запроваджу-
ють додаткові вимоги та/або погіршують 
стан суб'єктів господарювання мікро-, ма-
лого, середнього підприємництва на період 
до 31 грудня 2021 року», реєстраційний №
5234 від 05.10.2016 р. Положеннями законо-
проекту передбачається на період до 31 
грудня 2021 року встановити мораторій на 
скасування або зміну правового регулюван-
ня спрощеної системи оподаткування, об-
ліку та звітності, які запроваджують додат-
кові вимоги та/або погіршують стан для від-
повідних платників податків, які застосову-
ють спрощену систему оподаткування, об-
ліку та звітності - суб’єктів господарювання 
мікро-, малого; середнього підприємництва.

 
  

Коментар:

Прийняття законопроектів № 
5234 та № 5236 безперечно покра-
щить умови ведення бізнесу в 
Україні, що наразі є дуже акту-
альним. Ці законопроекти спря-
мовані на розвиток малого та се-
реднього бізнесу, стимулювання 
розвитку конкуренції та еко-
номіки в цілому.     

 
  

Коментар:

Прийняття цього законопроекту 
сприятиме створенню українсь-
кими виробниками більш конку-
рентоспроможного товару за ра-
хунок залучення передового об-
ладнання. Це є позитивним кро-
ком з боку держави, лишається 
тільки сподіватися на найскорі-
ше його прийняття Парламен-
том.    



податку на прибуток у бухгалтерському об-
ліку за справедливою вартістю, то у разі здій-
снення операцій з продажу (ліквідації) такої 
нерухомості різниці для коригування фінан-
сового результату до оподаткування від-
повідно до положень п. 138.1 та п. 138.2 ст. 
138 Податкового кодексу України у платника 
не виникають. Результат від продажу таких 
активів визначається згідно з правилами бух-
галтерського обліку, та відображається у 
складі фінансового результату до оподатку-
вання.

VIII. Судова прак-
тика розгляду по-
даткових спорів
8.1. Щодо нарахування мита у період, коли 
зупинено дію рішення, яке передбачає йо-
го нарахування

Юридична особа звернулася до Харківського 
окружного адміністративного суду з позовом 
до Харківської обласної митниці, в якому 
просило суд скасувати податкове повідом-
лення-рішення форми «Р».
Постановою Харківського окружного ад-
міністративного суду адміністративний позов 
задоволено. 
Постановою Харківського апеляційного ад-
міністративного суду постанову суду першої 
інстанції скасовано та прийнято нову поста-
нову, якою у задоволенні адміністративного 
позову відмовлено. 
05 жовтня 2016 року, переглядаючи таке рі-
шення в касаційному порядку, колегія суддів 
ВАСУ у постанові по справі №К/800/23729/13 
пришла до висновку, що постанова Харківсь-
кого окружного адміністративного суду під-
лягає скасуванню. 
Зокрема ВАСУ зазначив, що донарахування 
антидемпінгового мита у період коли судом 
було зупинено дію рішення Міжвідомчої 
комісії з міжнародної торгівлі від 29.09.2009 
р. № АД-216/2009/4402-37 є неправомірним. 
Крім того, щодо зупинення дії норматив-
но-правового акту ВАСУ зазначено:
«За своєю суттю інститут забезпечення позо-
ву, як в адміністративному судочинстві, так і в 
інших його видах, є інститутом попереднього 
судового захисту. Метою його запроваджен-
ня є гарантування виконання рішення суду у 
випадку задоволення позову за існування 
очевидної небезпеки заподіяння шкоди пра-
вам, свободам та інтересам позивача до ух-
валення рішення у справі. 
Зупинення дії нормативно-правового акта, як 
один із способів забезпечення позову, не змі-
нює обсягу прав та обов'язків сторін у спорі, 
а лише як один із способів судового захисту 
тимчасово зупиняє їх реалізацію до вирішен-
ня спору по суті та не є підставою для звіль-
нення позивача від виконання встановленого 
законом обов'язку після скасування таких 
заходів у випадку відмови у задоволенні по-
зову».

VI. Питання засто-
сування РРО
6.1. Щодо застосування РРО

Листом від 06.10.2016 р. № 21724/10/26-15 
-14-04-06-21 ГУ ДФС у м. Києві надало 
роз’яснення з цього питання. Зокрема, ГУ 
ДФС у м. Києві повідомило, що оприбутку-
ванням в книзі обліку розрахункових опера-
цій є облік повної суми розрахунків на під-
ставі фіскального звітного чеку РРО. При 
проведенні розрахункової операції суб’єкт 
господарювання, який здійснював таку опе-
рацію, в обов’язковому порядку повинен 
роздрукувати та видати покупцю відповідний 
розрахунковий документ. За порушення 
зазначеного порядку до суб’єкта господарю 
-вання може бути застосовано відповідаль-
ність, передбачену п. 1 та п. 2 ст. 3 Закону 
України від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР «Про 
застосування реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, громадського хар-
чування та послуг». Так, за порушення, вчи-
нене вперше, - 1 гривня; за кожне наступне 
вчинене порушення - 100 відсотків вартості 
проданих з порушеннями товарів (послуг).

6.2. Щодо розпломбування РРО

У Базі податкових знань з’явилось роз’яс-
нення із зазначеного питання (розділ 109.06). 
Зокрема, фіскальна служба повідомила, що 
розпломбування РРО та вилучення довідки 
про опломбування здійснює центр сервісно-
го обслуговування (далі - ЦСО), з яким 
суб'єкт господарювання уклав договір про 
технічне обслуговування та ремонт РРО, у 
випадках коли:
- необхідно провести ремонт внутрішніх вуз-
лів РРО, якщо це передбачено експлуатацій-
ними документами виробника;
- за рішенням контролюючого органу;
- перед скасуванням реєстрації РРО (крім ви-
падків виявлення невідповідності конструкції 
та/або програмного забезпечення РРО доку-
ментації виробника);
- порушення цілісності пломб та/або засобів 
контролю, закінчення строку використання 
засобів контролю;
- припинення дії договору про технічне об-
слуговування та ремонт РРО;
- перехід на технічне обслуговування до ін-
шого ЦСО.

VII. Облік інвести-
ційної нерухомос- 
ті
7.1. Щодо податкового обліку інвестицій-
ної нерухомості

Листом від 30.09.2016 р. № 21285/6/99-99-15 
-02-02-15 ДФС надала консультацію із зазна-
ченого питання. У листі ДФС сказано, що у 
разі здійснення підприємством до 01.01.2015 
р. дооцінки нерухомості до моменту переве-
дення її до складу інвестиційної, а в 2016 році 
оцінку справедливої вартості інвестиційної 
нерухомості зменшено, то в 2016 році фінан-
совий результат до оподаткування відповід-
но до п.п. 141.2.1 п.141.2 ст. 141 Податкового 
кодексу України підлягає збільшенню на всю 
суму уцінки, проведеної у 2016 році. Уцінка 
інвестиційної нерухомості повинна порівню-
ватись з дооцінкою такої нерухомості, прове-
деною у звітних періодах, починаючи з 1 січ-
ня 2015 року. Якщо платником було збільше-
но оцінку справедливої вартості інвестицій-
ної нерухомості після моменту переведення її 
до складу інвестиційної у 2015 році, а в 2016 
році інвестиційну нерухомість уцінено, то су-
ма уцінки, що перевищує суму дооцінки у 
2015 році, збільшує фінансовий результат до 
оподаткування відповідно до п.п.141.2.1 
п.141.2 ст.141 Податкового кодексу України. 
У разі здійснення операцій з продажу 
(ліквідації) інвестиційної нерухомості, яка об-
ліковується у фінансовому обліку за спра-
ведливою вартістю, коригування фінансово-
го результату до оподаткування згідно норм 
п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Податкового ко-
дексу України не здійснюється. Результат від 
продажу таких активів визначається згідно з 
правилами бухгалтерського обліку, та відо-
бражається у складі фінансового результату 
до оподаткування. Амортизації для цілей 
оподаткування підлягатиме первісна 
вартість об’єкта інвестиційної нерухомості, 
що використовується платником податку у 
господарській діяльності, якщо обрано її 
оцінку за первісною вартістю.

7.2. Щодо обліку інвестиційної нерухо-
мості

Листом від 30.09.2016 р. № 21227/6/99-99-15 
-02-02-15 ДФС повідомила, що якщо інвести-
ційна нерухомість обліковується платником 

У разі виникнення питань та необхідності отримання консультації, будь ласка,       
звертайтеся до спеціалістів АБ "Радзієвський і партнери"
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facebook.com/rplawua

http://www.rplaw.com.ua
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