
 
 
 
 
 
 
 
 
ОГЛЯД ГОЛОВНИХ  ПОДІЙ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА АТО 
 
Юристи ЮФ «Дмитрієва та Партнери» підготували перелік головних новин у сфері 
оподаткування та АТО за останні два тижні 
 
Оподаткування нерухомості на території  Автономної 
республіки Крим 
 
Державна фіскальна служба (18.03.2015 р.) 
 
Об'єкт житлової та нежитлової нерухомості,  в тому числі його 
частка є об’єктами оподаткування податком є (підпункт 266.2.1 
пункту 266.2 статті 266 Кодексу). 
 
Платниками податку виступають фізичні та юридичні особи, в тому 
числі нерезиденти, які є власниками нерухомого майна (підпункт 
266.1.1 пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України). 
 
Ставки податку встановлюються за рішенням місцевих рад залежно 
від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів 
нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування 
(підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 Кодексу).Податок 
сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування.   
 
Статтею 1 Закону України від 15 квітня 2014 року N 1207 "Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території Україн» тимчасово окупованою територією визначається 
територія АР Крим та м. Севастополя, яка є невід'ємною частиною території України та на 
яку поширюється дія Конституції та законів України. 
 
Законом України від 12 серпня 2014 року N 1636-VII "Про створення вільної економічної 
зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій 
території України" створено вільну економічну зону "Крим" в межах двох адміністративно-
територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і 
визначено особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій частині 
території України згідно із статтею 13 Закону N 1207. 
 
Враховуючи складну економічну та політичну ситуацію, що склалася в країні, а також з 
метою виконання зобов’язань зі сплати податків особами, які є власниками об'єктів 
житлової та/або нежитлової нерухомості на території АР Крим та м. Севастополя, ДФС 
України пропонує подавати до контролюючого органу за місцем свого знаходження 
податкові декларації та сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, до місцевого бюджету за місцем свого знаходження. 
 
Військовий збір за окремими видам доходів фізичних осіб 

Адвокат,  
Керуючий партнер 
Dmitrieva@dmp.com.u



 
Державна фіскальна служба ( лист N 5346/6/99-99-17-03-03-15 від  03.03.2015 р.) 
 
Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення 
реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір за ставкою 1,5 відсотка від 
об’єкта оподаткування (пунктом 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень 
Податкового кодексу України) 
Платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Кодексу, зокрема, фізичні особі - 
резиденти. 
Об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу, зокрема, загальний 
місячний (річний) оподатковуваний дохід (підпункт. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX 
Кодексу). 
До загального місячного річного оподатковуваного доходу включаються також суми пенсій, 
отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, 
якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на 
місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення 
(пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) 
 
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не 
включається: 
 
- вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 50 відс. однієї мінімальної заробітної 
плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року; 
 
- сума пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону), отримувана 
платником податку з Пенсійною фонду України чи бюджету згідно із законом, крім випадку, 
визначеного пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу (пп. "є" пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 
Кодексу). 
 
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку у 2015 році 
не включається сума пенсії у розмірі 3654 грн. (1218 гривень х 3), вартість дарунків, яка не 
перевищує розмір 609 грн. Якщо сума пенсії та вартість дарунків перевищує у 2015 році 
зазначені розміри, то частини таких перевищень включаються до загального місячного 
(річною) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються військовим збором 
за ставкою 1,5 відсотка. 
Листом від 17.03.2015 № 60-07011/17605 НБУ доводить до відома клієнтів інформаційне 
повідомлення від ДФС, отримане 17.03.2015. 

Так, 16.03.2015 у Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 
відбулася нарада, зокрема щодо вилучення із об’єкта оподаткування військовим збором 
доходів фізичних осіб від операцій із валютними цінностями, у тому числі операцій з 
обміну національної та іноземної валюти громадянами. Такі операції не є об’єктом 
оподаткування податком на доходи фізичних осіб. За результатами обговорення учасники 
наради дійшли спільного рішення щодо необхідності внесення таких змін до Податкового 
кодексу України найближчим часом. Нацбанк, зі свого боку, докладе максимум зусиль щодо 
найшвидшого врегулювання цього питання. 

Щодо сплати з 01.01.2015 р. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних 
товарів, зокрема, нафтопродуктів 
 
Державна фіскальна служба України (від 18.03.2015 р. N 9132/7/99-99-19-03-03-17) 
 
База оподаткування акцизного податку -  вартість (з податком на додану вартість) 
підакцизних товарів, що реалізовані суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 
(підпункт 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Податкового кодексу України). 

http://golovbukh.ua/regulations/2341/2513/2515/434821/


 
Для підакцизних товарів ставки податку встановлюються за 
рішеннями місцевих рад у розмірі 5 відсотків (п.п. 215.3.10 п. 
215.3 ст. 215 Кодексу), а у разі не прийняття такого рішення цей 
податок справляється із застосуванням мінімальних ставок (п.п. 
12.3.5 п. 12.3 ст. 12 Кодексу) – 5 відсотків. 
Об'єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з 
реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів (п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу). 
 
Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до 
Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265), 
а у разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які 
сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за 
проданий товар (п. 216.9 ст. 216 Кодексу). 
 
Операції з роздрібного продажу нафтопродуктів кінцевому 
споживачеві через мережу АЗС (п. 2 Правил N 1442 та ДСТУ 
4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення 
понять") є об'єктом оподаткування акцизним податком відповідно до п.п. 213.1.9 п. 213.1 
ст. 213 Кодексу. 
 
Хто є платником акцизного податку - оператор ринку нафтопродуктів, експлуатант АЗС, 
суб’єкт господарювання - посередник чи суб’єкт господарювання, безготівкові клієнти якого 
отримують нафтопродукти через АЗС? 
 
Відповідно до п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу платником податку є особа - суб'єкт 
господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів 
безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого 
некомерційного використання. 
 
Відповідно до Правил N 1442 роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу 
АЗС, що призначені для відпуску кінцевим споживачам нафтопродуктів (п. 2 Правил N 1442 
та ДСТУ 4303:2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять"). 
 
Відповідно до Правил N 1442 розрахунки за продані нафтопродукти здійснюються готівкою 
та/або у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, талонів, відомостей на 
відпуск нафтопродуктів тощо) в установленому законодавством порядку. 
 
Таким чином, податкові зобов’язання зі сплати 5-відсоткового акцизного податку з 
роздрібного продажу підакцизних товарів виникають у особи, яка безпосередньо здійснює 
відпуск нафтопродуктів з колонок через мережу заправних комплексів (АЗС) безпосередньо 
споживачам, незалежно від умов продажу нафтопродуктів та форми розрахунків (готівкова, 
безготівкова), під час здійснення розрахункових операцій. 

Оподаткування екоподатком скидів, забруднюючих води 

Листом ДФС від 20.03.2015 № 9485/7/99-99-15-04-01-17 податківці роз’яснили, що 
податкове зобов’язання з екологічного податку обчислюється як алгебраїчний добуток 
загального у звітному (податковому) періоді обсягу зворотних вод на величину 

Адвокат 
Ignatova@dmp.com.ua 
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«мінералізації» та ставки екологічного податку, встановленої для забруднюючих речовин 
відповідної групи. 

При цьому розмір ставки визначають за концентрацією речовини у воді, вище якого вода 
вважається непридатною для конкретних цілей водокористування, а не за 
«мінералізацією» ― фактичним вмістом забруднюючих речовин у зворотній воді, які за 
своїм хімічним складом можуть належати до забруднюючих речовин, що відносяться до 
будь-якого класу гранично допустимої концентрації. 

Додамо: що менша гранично допустима концентрація забруднюючої речовини ― то вища 
ставка екологічного податку. 

Листом ДФС від 16.03.2015 № 8696/7/99-99-11-03-01-17 податківці повідомили, що робити, 
якщо зарплату працівника не включили до звіту з ЄСВ.  У разі виявлення помилки після 
закінчення терміну подання звіту з ЄСВ повторно формувати та подавати «початковий» звіт 
не можна. 

Для виправлення помилки, яка стосується невключення зарплати працівника до звіту, 
потрібно у звіті за наступний звітний період відобразити таку зарплату та ЄСВ як 
донарахування. При цьому в таблиці 6 у графі код типу нарахування зазначають «2». 

Водночас при самостійному виявленні страхувальником недостовірних відомостей, які 
подані після закінчення звітного періоду та/або накопичені в електронних базах даних 
персоніфікованого обліку, він подає необхідні скасовувальні документи та одночасно 
початкові документи із правильними відомостями на одну застраховану особу разом з 
пояснювальною запискою щодо зміни відомостей. 
 
НОВИНИ АТО 
 
Офіційно визначено тимчасово окуповані території 
 
Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-VIII "Про визнання 
окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово 
окупованими територіями" 
 
25 березня набрала силу Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-
VIII відповідно до якої тимчасово окупованими територіями визнаються окремі райони, 
міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону 
України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької 
та Луганської областей" запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до 
моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, 
їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення 
повного контролю України за державним кордоном України. 
 
Внесено зміни в Порядку перерахування міжбюджетних трансферів за місцевими 
бюджетами у населених пунктах Донецької та Луганської областей 
 
Постанова КМУ від 23 березня 2015 р. № 127 «Про внесення змін до пункту 2 Порядку 
перерахування міжбюджетних трансфертів за місцевими бюджетами у населених пунктах 
Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення 
антитерористичної операції» 
 
Відповідно до зазначених змін Казначейство може здійснювати перерахування 
міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів, 
на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 
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повному обсязі свої повноваження, згідно з переліком, затвердженим розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 7  листопада 2014  р.  № 1085,  але які продовжують 
обслуговуватися органами Казначейства. Тепер районним (міським) бюджетам, які 
продовжують обслуговуватися органами Казначейства та за рахунок коштів яких 
здійснюється фінансування установ і закладів, що розташовані у населених пунктах на 
тимчасово неконтрольованій території, Казначейство перераховує субвенції в обсягах, що 
зменшені на обсяг бюджетних призначень, передбачених для таких установ і закладів. 
Розподіл асигнувань (з урахуванням зменшених обсягів) за такими бюджетами подається 
Казначейству головним розпорядником відповідної субвенції, що надається з державного 
бюджету, за день до встановленого для їх перерахування строку. 
 
Оподаткування нерухомості на тимчасово окупованій 
території України та території проведення антитерористичної 
операції 
 
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (18 березня 2015 року) 
 
ДФС нагадує, що звільнення від подання звітності та сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
законом України "Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції" не передбачено. 
 
Враховуючи складну економічну та політичну ситуацію, що 
склалася в країні, а також з метою виконання зобов’язань зі 
сплати податків особами, які є власниками об'єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості на території АР Крим та м. 
Севастополя, ДФС України пропонує подавати до контролюючого 
органу за місцем свого знаходження податкові декларації та 
сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, до місцевого бюджету за місцем свого знаходження. 
 
Функціональні обов'язки з обслуговування платників податків, 
які перебувають на обліку в територіальних органах ДФС, що 
знаходяться на тимчасово неконтрольованій території Донецької та Луганської областей, 
покладені у межах компетенції на територіальні органи ДФС відповідно до наказу 
Державної фіскальної служби України від 07.01.2014 р. N 256 "Про переміщення та 
закінчення простою" розміщеного на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби 
України. 
 
Працевлаштування переселенців з АТО та Криму 
 
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб» від 5 березня 2015 року  
№ 245-VIII 
 
Відповідно до зазначених змін, тепер до поважних причин, які надають право на  допомогу 
по безробіттю у разі переривання страхового стажу відносять «періоди  зайнятості на 
тимчасово окупованій території України чи  в  районах проведення антитерористичної 
операції, що за даними Державного  реєстру  загальнообов’язкового  державного соціального  
страхування  не  підтверджуються сплатою єдиного внеску».  
 
Також визначені заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, які 
працевлаштовуються за направленням територіальних органів центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 
міграції серед яких: 
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1) компенсація зареєстрованому безробітному з числа внутрішньо переміщених осіб 
фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної 
одиниці місця працевлаштування, а також витрат для проходження за направленням 
попереднього медичного та наркологічного огляду відповідно до законодавства, якщо це 
необхідно для працевлаштування; 
2) компенсація витрат роботодавця на оплату праці (але не вище середнього рівня 
заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць) за 
працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на 
умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за 
умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує 
тривалість виплати у два рази. 
3) компенсація витрат роботодавця, який працевлаштовує зареєстрованих безробітних з 
числа внутрішньо переміщених осіб строком не менше ніж на дванадцять календарних 
місяців, на перепідготовку та підвищення кваліфікації таких осіб. Сума компенсації 
встановлюється в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації, 
але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, установленого законом на дату здійснення роботодавцем такої оплати. 
 
При цьому передбачено, що у разі звільнення працівника, за якого виплачувалася 
компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення встановленого 
строку збереження гарантій зайнятості сума виплачених коштів повертається у повному 
обсязі до бюджету. 
 
Окрім того, тепер  особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні 
антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію мають право на 
одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом 
перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями 
для пріоритетних видів економічної діяльності. Право на отримання зазначеного ваучера 
також мають внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої 
роботи та особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової 
служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або 
Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, 
штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого  пенсійного віку, за 
наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно 
до законодавства. 
Зареєстрованій (взятій на облік) внутрішньо переміщеній особі, яка має необхідні 
документи для отримання статусу безробітного, але не може надати відомості про заробітну 
плату (дохід) з останнього місця роботи, допомога по безробіттю призначається з 
урахуванням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 
страхування". 

 
Додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції  
 
Указ Президента України від 18 березня 2015 року  
№ 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції» 

 
Зазначеним указом Президент України доручив Кабінету Міністрів України невідкладно 
розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо надання статусу учасника бойових дій та статусу учасника 
війни, посилення відповідальності керівників підприємств, установ, організацій за 
недодержання вимог законодавства щодо збереження за працівниками, призваними на 



військову службу, місця роботи, посади і виплати заробітку. Також серед невідкладних 
заходів Президент визначив, зокрема: 
 
- визначення порядку забезпечення житлом сімей учасників бойових дій, які загинули 
(померли) під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, у 
разі потреби поліпшення житлових умов; 
- забезпечення скорочення строків розгляду питання щодо надання статусу учасника 
бойових дій учасникам антитерористичної операції та забезпечити неухильне додержання 
таких строків; 
- збільшення штатних нормативів психологів відділень закладів охорони здоров'я, в яких 
здійснюється реабілітація учасників антитерористичної операції, та забезпечення у разі 
потреби в установленому порядку збільшення відповідного фінансування таких закладів; 
- вжиття заходів до запровадження обов’язкового медичного обстеження стану здоров'я 
демобілізованих учасників антитерористичної операції; 
- забезпечення залучення фахівців з фізичної реабілітації до реабілітаційного процесу 
учасників антитерористичної операції та збільшення в госпіталях для ветеранів війни норм 
грошових витрат на харчування та медикаменти у розрахунку на одного хворого на день; 
- створення єдиного державного реєстру учасників бойових дій. 
 
Особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей 
 
Закон України «Про внесення зміни до статті 10 Закону України 
"Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей» 17 березня 2015 
року № 256-VIII 
Внесені зміни визначають час набрання чинності окремих 
положень Закону України "Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей» від16 вересня 2014 року. Так статті 2-9 цього Закону 
почнуть діяти з дня набуття повноважень органами місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської 
областей, обраними на позачергових виборах, проведених 
відповідно до Конституції України та інших законів України із 
обов’язковим дотриманням стандартів ОБСЄ щодо проведення 
демократичних виборів та додержанням цілої низки умов. А 
саме: участі у спостереженні за виборами міжнародних 

безсторонніх спостерігачів, зокрема від Бюро демократичних 
інститутів і прав людини ОБСЄ, Конгресу місцевих та 
регіональних влад Ради Європи, інших міжнародних 
організацій та іноземних держав, а також інших офіційних 
спостерігачів, забезпечення безпечних умов діяльності та безперешкодної участі офіційних 
спостерігачів у виборчому процесі. Серед одних з основних умов закон також передбачає 
виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та 
найманців з території України та недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у 
тому числі з боку незаконних збройних формувань.  
 
Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ про 
порушення прав і свобод людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. 
 
Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Організації 
Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ про порушення прав і свобод людини в Автономній 
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Республіці Крим та місті Севастополі» від 17 березня 2015 року  
№ 257-VIII 
 
Верховна Рада України звернулась до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ з 
закликом рішуче засудити протиправний характер дій російської окупаційної влади та 
створених нею незаконних органів на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, а також здійснювані ними утиски та залякування 
місцевого населення. Окрім того, українські парламентарі просять гостро та  рішуче 
засудити порушення прав і свобод українців, кримських татар та представників інших 
національностей, громадських активістів та журналістів в Автономній Республіці Крим та 
місті Севастополі. Серед основних вимог, які визначені у зверненні є вимоги щодо надання 
безперешкодного допуску на територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 
лідерів кримських татар,  об’єктивного розслідування всіх випадків порушень прав і свобод 
людини на цій території, надання спостерігачам та представникам міжнародних організацій 
безперешкодного доступу на територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.  
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