
 

 

 

 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ  ПОДІЙ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 
 
Юристи ЮФ «Дмитрієва та Партнери» підготували перелік головних подій у 
сфері оподаткування за останні два тижні 

Розмір сум добових витрат на відрядження, що не 
включається до оподатковуваного доходу 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, 
підкатегорія 103.17. 
Згідно з підпунктом 170.9.1 Податкового кодексу України 
(ПК), до оподатковуваного доходу не включаються 
витрати на відрядження, не підтверджені документально, 
на харчування та фінансування інших власних потреб 
фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким 
відрядженням у межах території України,  але не більш як 
0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року, в 
розрахунку за кожен календарний день такого 
відрядження, а для відряджень за кордон — не вище 0,75 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року, в 
розрахунку за кожен календарний день такого 
відрядження. 
 
Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, 
що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, 
які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних 
коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких 
категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену цим 
підпунктом. 
 
Сума добових визначається в разі відрядження: 
 
· у межах України та країн,  в’їзд громадян України на територію яких не 
потребує наявності візи (дозволу на в’їзд), — згідно з наказом про відрядження та 
відповідними первинними документами; 
· до країн, в’їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності 
візи (дозволу на в’їзд), — згідно з наказом про відрядження та відмітками 
уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в 
закордонному паспорті або документі, що його замінює. 

Адвокат,  
Керуючий партнер 
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За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, наказу або 
відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України 
в паспорті або документі, що його замінює, сума добових включається до 
оподатковуваного доходу платника податку. 

Заповнення звітності з ЄСВ, коли зарплата менше мінімальної 

Лист ПФУ від 12.02.2015 № 4244/05-10 
Пенсійний фонд України роз’яснив особливості заповнення таблиці 6 звіту з ЄСВ за 
січень 2015 році. 
 
Перш за все потрібно в програмному забезпеченні, за допомогою якого формується 
звіт, обов’язково відключити функцію «автоматичний розрахунок». 
 
Якщо особа відпрацювала повний місяць і їй нарахували зарплату меншу за 
мінімальний розмір, то у таблиці 6 звіту з ЄСВ потрібно відобразити: 
· у реквізиті 15 — 31 день (для січня); 
· у реквізиті 17 та 18 — суму фактично нарахованої зарплати за місяць; 
· у реквізиті 19 — суму утриманого ЄСВ із фактично нарахованої зарплати. 
Якщо особа пропрацювала неповний місяць, а решту часу перебувала на 
лікарняному,  то в таблиці 6  звіту з ЄСВ відображають фактично нараховану 
зарплату за відпрацьований час.  
 
Якщо зарплата за відпрацьований час менше мінімальної, питання необхідності 
донарахування ЄСВ потрібно розглядати одночасно з нарахуванням лікарняного. 

Податки, від яких звільняються підприємці на спрощеній системі 

Відповідно до пункту 297.1 Податкового кодексу України (ПК), фізичні особи — 
підприємці — платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, 
сплати та подання податкової звітності з таких податків: 
 
· податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), 
що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку 
першої–третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з главою 1 
«Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» ПК; 
· податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, 
місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на 
додану вартість, що сплачується фізичними особами, які обрали ставку єдиного 
податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 ПК; 
· податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку 
за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку 
першої–третьої груп для провадження господарської діяльності. 
 
Згідно з пунктом 297.2 ПК, нарахування, сплата та подання звітності з інших 
податків і зборів, ніж ті, що зазначені в пункті 297.1 ПК, здійснюються платниками 
єдиного податку в порядку, розмірах та у строки, встановлені ПК. 

http://golovbukh.ua/regulations/2341/2516/2518/432500/


 
При ввезені товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі 
сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до 
законодавства. 
Платник єдиного податку виконує передбачені ПК функції податкового агента у 
разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи 
фізичних осіб доходів на користь фізичної особи,  яка перебуває з ним у трудових 
або цивільно-правових відносинах (п. 297.3 ПК). 

Чи нараховує авансовий внесок із податку на прибуток 
юрособа — платник єдиного податку третьої та 
четвертої груп при виплаті дивідендів 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, 
підкатегорія 108.01.04 
 
Відповідно до підпункту 57.11.1 Податкового кодексу 
України (ПК), у разі прийняття рішення щодо виплати 
дивідендів платник податку на прибуток — емітент 
корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, 
проводить зазначені виплати власнику таких 
корпоративних прав незалежно від того, чи є 
оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, 
визначеними статтею 137 ПК. 
 
Згідно з підпунктом 57.11.2 ПК, крім випадків, 
передбачених підпунктом 57.11.3 ПК, емітент 
корпоративних прав, який приймає рішення про виплату 
дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету 
авансовий внесок із податку на прибуток. 
 
Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають 
виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий 
(звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове 
зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового 
зобов’язання авансовий внесок розраховується з усієї суми дивідендів, що 
підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою 
пунктом 136.1 ПК. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму 
авансового внеску. 
 
При цьому в разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то 
для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту 
оподаткування, обчислене пропорційно до кількості місяців, за які сплачуються 
дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з 
виплатою дивідендів. 
 

Адвокат 
Ignatova@dmp.com.ua 



Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів 
підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на 
прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік. 

Розрахування доходу ФОП, якщо протягом року є і збитки, і доходи 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 104.06 
Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від 
провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему 
оподаткування, регулюється статтею 177 Податкового кодексу України (ПК). 
 
Згідно з підпунктом 164.1.3 ПК, загальний річний оподатковуваний дохід 
дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, 
отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих 
фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності 
згідно зі статтею 177 ПК. 
 
Доходи фізичних осіб — підприємців, отримані протягом календарного року від 
провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, 
визначеними в пункті 167.1 ПК. 
 
У разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал 
поточного року більш ніж на 20% у порівнянні з розрахунковою очікуваною сумою 
доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового 
платежу,  що підлягає сплаті у наступний строк,  пропорційно зменшенню суми 
зазначеного доходу. Для такого зменшення суми авансового платежу фізичною 
особою — підприємцем до настання строку сплати такого авансового платежу до 
контролюючого органу подається заява у довільній формі, що містить розрахунок 
зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели 
до зменшення суми отриманого доходу. 
 
Відповідно до пункту 177.5  ПК,  фізичні особи —  підприємці подають до 
контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за 
результатами календарного року у строки, встановлені ПК для річного звітного 
податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на 
доходи. 
 
Отже, розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується 
як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, поділена на кількість 
календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі 
доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування. 
 
Згідно з підпунктом 177.5.3 ПК, остаточний розрахунок податку на доходи 
фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно 
згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням 



сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі 
документального підтвердження факту його сплати. 

Суми курсових різниць включаються до складу доходів 
юрособи-єдиноподатника третьої групи 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, 
підкатегорія 108.01.02 
Відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 Податкового 
кодексу України (ПК), доходом платника єдиного податку 
третьої групи для юридичної особи є будь-який дохід, 
включаючи дохід представництв, філій, відділень такої 
юридичної особи, отриманий протягом податкового 
(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або 
безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, 
визначеній пунктом 292.3 ПК. 
 
Юридичні особи — платники єдиного податку, які 
відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3 
пункту 291.4 ПК, ведуть спрощений бухгалтерський облік 
доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта 
оподаткування за методикою, затвердженою центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
податкову і митну політику (п. 44.2 ПК). 
 
Згідно із пунктом 10 розділу І до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом 
Мінфіну від 25.02.2000 № 39 (далі — П(С)БО 25), суб’єкти господарювання, які 
відповідають критеріям, визначеним пунктом 291.4 ПК, та застосовують спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності, з метою складання фінансової звітності 
визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку. 
 
У статті «Інші доходи» відображаються суми інших доходів від операційної 
діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), зокрема — доходи від операційних та не операційних курсових 
різниць (пп. 2.2 розділу III П(С)БО 25). 
Визначення курсових різниць у бухгалтерському обліку здійснюється відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних 
курсів», затвердженого наказом Мінфіну від 10.08.2000 № 193 (далі — П(С)БО № 
21). 
 
Курсова різниця — це різниця між оцінками однакової кількості одиниць 
іноземної валюти при різних валютних курсах (п. 4 П(С)БО № 21). 
 

Юрист 
Shchukina@dmp.com.ua 
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Отже, доходи від операційних та не операційних курсових різниць (позитивне 
значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти) включаються до 
складу доходів юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи, 
від’ємне значення курсових різниць не зменшує базу оподаткування єдиним 
податком. 

Отримання довідки про відсутність податкових боргів для виїзду на ПМП — 
без пред’явлення квитанції про сплату ПДФО 

Постанова КМУ від 04.02.2015 № 36 
Дещо відкориговано Порядок отримання довідки про сплату податку на доходи 
фізичних осіб платником податку — резидентом, який виїжджає за кордон на 
постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого 
податку, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 № 1243. 
 
Зокрема, з нього вилучено норму, яка зобов’язувала зазначеного вище платника 
податку для отримання відповідної довідки пред’являти контролюючому органу 
документ, що підтверджує сплату ПДФО (квитанцію банку, платіжне доручення). 
 
Так уряд привів свій нормативно-правовий акт у відповідність до чинного 
законодавства. Адже ще наказом МДЗ «Про затвердження Інформаційних карток 
адміністративних послуг» від 14.06.2013 № 161 затверджено тимчасовий перелік 
безоплатних адміністративних послуг, що надаються контролюючими органами. 
Зокрема, до таких адмінпослуг віднесено й видачу довідки про сплату ПДФО 
платником податків — резидентом,  який виїжджає за кордон на постійне місце 
проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку. 
Постанова набере чинності з дня її офіційного опублікування. 

Оприлюднено оновлені Міжнародні стандарти бухобліку 

Міжнародні стандарти фінансової звітності 

Міністерство фінансів України оприлюднило текст Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), що видані Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2015 року. 

Оприлюднено проект розпорядження КМУ щодо забезпечення реалізації 
процедури досягнення податкового компромісу 

Прес-служба ДФС УкраїниПроект розпорядження КМУ «Про забезпечення 
реалізації процедури досягнення податкового компромісу» 
На офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України в підрозділі 
«Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна політика» розміщено 
доопрацьований проект розпорядження КМУ «Про забезпечення реалізації  
процедури досягнення податкового компромісу». 
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Проект розроблено з метою виконання органами ДФС Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення 
податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану 
вартість у разі застосування податкового компромісу» від 25.12.2014 № 63-VIII. 
 
Проектом передбачається нормативне врегулювання питання проведення 
органами ДФС документальних перевірок під час реалізації процедури 
досягнення податкового компромісу в умовах мораторію на проведення перевірок 
платників податків у 2015–2016 роках шляхом надання Кабінетом Міністрів 
України дозволу органам Державної фіскальної служби України на проведення 
таких перевірок. 
 
Платіжки з податку на нерухомість надішлють до 
липня 
 
До 1 липня органи Державної фіскальної служби повинні 
розіслати усім власникам квартир платіжки із 
зазначенням розміру податку на нерухомість. 
 
Плата буде стягуватися за минулий рік. Цього року 
заплатити за житло доведеться власникам квартир, 
загальна площа яких понад 120 кв. м, і будинків - більше 
250 кв. м. Київська міська рада встановила, що з 1 травня 
2016 р. річний податок на житлову нерухомість складе 1% 
від мінімальної зарплати на квадратний метр 
житлоплощі, що перевищує 60 кв. м в квартирах і 120  
кв. м - в будинках. 
 
Власникам комерційної нерухомості доведеться платити 
вже з цього року. До 20 лютого власники офісів, складів 
або торговельної нерухомості зобов'язані звернутися до 
органу фіскальної служби, зареєструвати свій об'єкт і отримати платіжку. 
У 2015  році вони повинні заплатити 1%  від мінімальної заробітної плати за 
квадратний метр на рік, а в 2016 - 2%. 
 
Підставою для нарахування орендної плати є договір оренди 
 
 З 01.01.2015 р до місцевих податків належать податок на майно і єдиний податок. 
Податок на майно складається, зокрема, із плати за землю 
 
Згідно з п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу сільські, селищні та міські ради у межах 
їх повноважень і з урахуванням граничних розмірів ставок встановлюють своїми 
рішеннями місцеві податки і збори,  які є обов’язковими до сплати на території 
відповідних територіальних громад. 
 

Старший юрист 
Tropec@dmp.com.ua 
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Відповідно до пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 цього Кодексу рішення про встановлення 
місцевих податків та зборів, і зокрема плати за землю, офіційно оприлюднюється 
до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується 
застосування встановлюваних місцевих податків та зборів. 
 
До 25 грудня року, що передує звітному, органи місцевого самоврядування 
повинні подати рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі 
сплати земельного податку до контролюючих органів (п. 284.1 ст. 284 зазначеного 
Кодексу). 
 
У зв’язку з тим,  що наведена вище норма набрала чинності з 01.01.2015  р.  і 
відповідні рішення місцевими радами не приймалися, платники земельного 
податку у 2015 р. обчислюють суми податкових зобов’язань станом на 1 січня і  
не пізніше 20 лютого подають податкові декларації з плати за землю із 
застосуванням ставок, які діяли до 31.12.2014 р. (пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 
Податкового кодексу).  У 2015  р.  податкові зобов’язання з плати за землю 
визначаються за формою, затвердженою наказом № 865. 
 
Водночас у 2015 р. Держземагентством України для проведення індексації 
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, інших земель 
несільськогосподарського призначення та сільськогосподарських угідь визначено 
коефіцієнт 1,249. Оскільки для визначення розміру плати за землю 
використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок, 
землекористувачам (землевласникам) необхідно звернутися до територіальних 
органів Держземагентства України за місцем знаходження земельних ділянок і 
отримати інформацію про нормативну грошову оцінку таких земельних ділянок. 
 
Крім того, для окремих категорій землекористувачів нормами Податкового кодексу 
визначено умови, за яких вони можуть бути платниками плати за землю. 
 
Зокрема, при переході права власності на будівлі (та ін.) земельний податок на 
земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, сплачується на загальних 
підставах з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку (до 
01.01.2015 р. — з дати реєстрації права власності на нерухоме майно). 
 
Законом № 71 змінено редакцію частини першої п.  288.1  ст.  288  Податкового 
кодексу. Так, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку, як і 
раніше,  є договір оренди такої земельної ділянки,  але оформлений та 
зареєстрований відповідно до законодавства. Нагадаємо, що типову форму 
договору оренди земельної ділянки затверджено постановою № 220. 
 
З огляду на викладене, землекористувачам необхідно звернутися до органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (згідно з 
повноваженнями, визначеними ст. 122 Земельного кодексу) та оформити 
протягом 2015 р. право власності або користування. 
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Слід звернути особливу увагу на те, що Законом № 71 окремим категоріям 
землекористувачів скасовано пільги зі сплати земельного податку, тому у них 
виникає обов’язок нараховувати та сплачувати податок на загальних підставах. 
На засіданні Уряду прийнято постанову «Про внесення змін до Порядку надання 
дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та 
організацій громадських організацій інвалідів». 
 
Зокрема, змінами передбачено застосування критерію, визначеного у підпункті 3 
пункту 2 Порядку (сума витрат підприємства, організації з переробки сировини, 
комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), 
які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо 
підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання 
таких виготовлених товарів (наданих послуг)), лише у разі розгляду питання 
надання дозволу на звільнення від податку на додану вартість. Зазначений 
критерій не поширюється при розгляді питання надання пільги із сплати податку 
на прибуток підприємства та плати за землю. 
 
Дозвіл на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та 
організацій громадських організацій інвалідів оформлюватиметься рішенням 
голови місцевої державної адміністрації у вигляді розпорядження. 
 
Окрім того, встановлено кінцевий термін розгляду документів підприємства, 
організації обласними та Київською міською держадміністраціями та прийняття 
ними рішення (розпорядження) про доцільність надання підприємству, 
організації дозволу на право користування пільгами з оподаткування для 
подальшого направлення до Мінсоцполітики та прийняття ним рішення. Подавати 
Міністерству пакет документів необхідно буде не менш ніж за 15 робочих днів до 
початку кварталу, з якого підприємство, організація планують отримати дозвіл. 
 
www.dmp.com.ua 
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