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Слово редактора

Шановні читачі!

Минуло рівно ДВАНАДЦЯТЬ 
місяців відтоді, як побачив світ 
перший номер газети «Інтерак-
тивна бухгалтерія». Цього дня 
хочемо насамперед подякувати 
вам за довіру! Ми цінуємо кож-
ного читача й докладаємо макси-
мальних зусиль, аби зробити наш 
із вами продукт іще якіснішим та 
інформативнішим.

На ювілеях прийнято підбива-
ти підсумки. І нам є чим пишатися. 
За минулий рік «Інтерактивна 
бухгалтерія» з інтернет-видання 
переросла в бухгалтерський сер-
віс, що включає цілий комплекс 
послуг й інформаційних ре-
сурсів: від тематичних проектів 
до індивідуальних консультацій. 
За рік ми зуміли зібрати колектив 
справжніх професіоналів, кожен 
із яких є найкращим у своїй галузі.

У поточному, ювілейному, но-
мері ми презентуємо ДВАНАДЦЯТЬ 
продуктів, які входять до бухгалтер-
ського сервісу «Інте р    активна 
бухгалтерія». Під кожен із них 
відкрита окрема рубрика, у якій ви 
знайдете не лише опис продукту, а 
й живі приклади його практичної 
реалізації, що включають безліч 
важливих порад і цікавих консуль-
тацій.

Для того щоб переконатися 
в зручності, оперативності й до-
ступності нашого сервісу, досить 
зробити один крок — почати ко-
ристуватися «Інтерактивною 
бухгалтерією»!

Будемо раді бачити вас серед 
наших користувачів і щиро бажа-
ємо вам професійних успіхів!

З повагою,
головний редактор

газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Геннадій ВАСИЛЬЄВ
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Новини законодавства

міндоходів затвердив порядок обліку та форми звітності з ЄсВ
Міндоходів на офіційному сайті оприлюднив затверджені Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо 
суми ЄСВ, де розміщені й відповідні форми звітності з ЄСВ, та Інструкцію про порядок нарахування і сплати ЄСВ (наказ 
Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454)

сплачуватимемо ЄсВ на рахунки міндоходів із 1 жовтня
Рахунки для сплати ЄСВ від Міндоходів буде розблоковано та введено в дію з 01.10.2013 р. (лист Міндоходів від 16.09.2013 р. 
№ 18086/7/99-99-05-01-17)

податківці поетапно переходитимуть на дистанційні електронні перевірки
Сервісом «електронна перевірка» уже з 01.01.2014 р. зможуть скористатися платники єдиного податку (з 01.01.2015 р. — 
усі представники малого та середнього бізнесу, що працюють на загальній системі оподаткування, а з 01.01.2016 р. — усі 
категорії платників податків). Для цього достатньо буде повідомити територіальні органи Міндоходів про своє бажання 
пройти перевірку дистанційно за 10 днів до її проведення (прес-служба Міндоходів)

з 1 жовтня не забувайте за містом увімкнути фари автівки
Департамент ДАІ МВС України нагадує, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населе-
ними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а за їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє 
світло фар (прес-служба Департаменту ДАІ МВС України)

як готуються новини
Для того щоб користувачі сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» дізнавалися про найсвіжіші й найактуальніші новини 
першими, редакція щодня в режимі «Non Stop» вишукує корисну та цікаву бухгалтерську інформацію. Для цього задіяний 
спеціальний штат працівників, які опрацьовують близько 70 електронних ресурсів, у тому числі сайти ВРУ, Уряду, міністерств 
і відомств. Аналізуються свіжі нормативні документи, листи, повідомлення, чутки. Отримана інформація систематизується та 
в якомога стислі строки з’являється в розділі «Новини» сервісу «Інтерактивна бухгалтерія». Проте на цьому робота з 
новинами не закінчується. Адже ми завжди прагнемо надавати лише найактуальнішу інформацію, тому після розміщення 
її на сайті ми здійснюємо аналітичні спостереження та вивчаємо зацікавленість наших читачів, завдяки чому якість наших 
новин щодня покращується.

Динаміка відвідування стрічки новин

новини дня

5 вересня 12 вересня 19 вересня 26 вересня

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/8501
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/8579
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/8560
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/8557
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Вирішили змінити метод нарахування 
амортизації: що потрібно врахувати
4 вересня 2013 року
Лист Мінфіну від 25.07.2013 р.  
№ 31-08410-07-27/22430  
(відповідь на запит редакції)

як застосовувати обмеження 
граничної суми розрахунків готівкою
5 вересня 2013 року
Лист НБУ від 16.08.2013 р.  
№ 11-116/2874/10064

які документи потрібно подати 
фізособі, аби звільнитися від сплати 
земподатку
9 вересня 2013 року
Роз’яснення Міндоходів від 27.08.2013 р.

нові дсту для виробників  
харчових продуктів
11 вересня 2013 року
Наказ Мінекономрозвитку України  
від 22.08.2013 р. № 1010 (чинний)

Визначено норми тривалості 
робочого часу на 2014 рік
12 вересня 2013 року
Лист Мінсоцполітики від 04.09.2013 р.  
№ 9884/0/14-13/13

чи потрібен дітям іпн
20 вересня 2013 року
Лист Міндоходів від 17.06.2013 р.  
№ 5073/6/99-99-17-02-01-15

затверджено порядок прийняття 
банками на виконання розрахункових 
документів на виплату зарплати
25 вересня 2013 року
Наказ Міндоходів України від 09.09.2013 р. № 453 (на-
брав чинності 01.102013 р.)

з 1 жовтня суди повідомлятимуть  
за допомогою SMS учасників  
судового процесу про час  
і місце розгляду справи
25 вересня 2013 року
Наказ Державної судової адміністрації України від 
20.09.2013 р. № 119 (чинний)

податківці проти зарахування 
дивідендних авансових внесків  
у рахунок щомісячних
25 вересня 2013 року
Лист Міндоходів від 12.09.2013 р.  
№ 17802/7/99-99-19-03-02-17

податківці розповіли, що слід зробити 
фізособам, аби повернути податок  
на нерухомість
26 вересня 2013 року
Лист Міндоходів України від 
05.08.2013 р. № 13986/7/99-99-17-04-17

топ-10 ноВин за Вересень 2013 року

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/880
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/880
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7549
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/881
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/881
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6921
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/882
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/882
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/882
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7654
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/883
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/883
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7772
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/884
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/884
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7809
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/885
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7834
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/886
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/topnews/879/886
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Поява Постанови №  683 стає відправною точ-
кою для того, щоб вже до кінця 2013 р. перевести 
усі борги держбюджету у цінні папери, емітовані 
Казначейством,  — фінансові казначейські векселі 
(далі — векселі). Скористатися ними запропонували 
наряду з платниками ПДВ, перед якими заборгува-
ла держава, також й розпорядникам (одержувачам) 
бюджетних коштів, які заборгували перед своїми 
кредиторами. Проаналізуємо як працюватиме та-
кий механізм.

Видача казначейських векселів  
для погашення бюджетної заборгованості

Попри те, що ще минулого року ч. 6 ст. 45 БКУ 
унеможливлювала будь-які негрошові форми роз-
рахунків з бюджетом, законотворці цього року ви-
рішили по-іншому. Як наслідок в ст. 22 Закону Укра-
їни «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 
від 06.12.2012 р. № 5515-VI прописали ще одну фор-
му розрахунків за боргами держбюджету: видавати 
кредиторам векселі. З’ясуємо яку бюджетну забор-
гованість та якими чином погашатимуть шляхом 
випуску векселів.

яку бюджетну заборгованість погашатимуть 
векселями

Векселями, що видаватимуть органи Казначей-
ства, реструктуризують фактичну бюджетну забор-
гованість, що утворилася на 1 січня 2013 р., урахо-
вуючи обсяги її погашення за видатками впродовж 
2013 р. (далі — фактична бюджетна заборгованість) 
у частині (пп. 1 п.1 Постанови № 683):

1) бюджетної кредиторської заборгованості 
розпорядників бюджетних коштів;

2) заборгованості з різниці в тарифах на те-
плову енергію, послуги з централізованого водо-
постачання та водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, яка 
утворилася у зв’язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії та послуг з централізова-
ного водопостачання та водовідведення тарифам, 
що затверджувалися та/або погоджувалися органа-
ми державної влади чи органами місцевого само-
врядування (далі — заборгованість у різниці тари-
фах)1;

3) бюджетних зобов’язань одержувачів бю-
джетних коштів.

До того ж, виходячи з норм Постанови № 683, за 
допомогою векселів погашатимуть бюджетну кре-
диторку лише держбюджету. Місцеві ж бюджети 
вексельні розрахунки оминули.

які обсяги кредиторської заборгованості 
проінвентаризують

Аби оцінити обсяг фактичної бюджетної забор-
гованості, яку будуть реструктуризувати шляхом 
випуску векселів, розпорядникам (одержувачам) 
бюджетних коштів та органами Казначейства дору-
чено провести її інвентаризацію станом на 1 серп-
ня 2013 р.

інвентаризація та реструктуризація 
кредиторки розпорядників (одержувачів) 
бюджетних коштів

Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів 
інвентаризують та звітують до органу Казначей-
ства лише про ту фактичну бюджетну заборгова-
ність, обсяг якої становить понад 500 тис. грн.

як борги перед платниками пдВ та кредиторами держбюджету 
відшкодовуватимуть векселями

(коментар до постанови КМУ від 21.08.2013 р. № 683 (далі — Постанова № 683) та Порядку видачі, обігу, облі-
ку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, затвердженого 
такою постановою, далі — Порядок обігу векселів)

Набрала чинності 21.09.2013 р.

     
1 Порядок погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виписано 
Порядком та умовами надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різни-
ці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися 
та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування, затвердженому постановою КМУ від 20.03.2013 р. № 167 (далі — Порядок № 167).

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8250
file:///D:/_2013/09/IB%e2%84%96%20104%20(113)%20%d0%bf%d0%bd/www.interbuh.com.ua/docs/codex_bku.pdf
http://www.inforbuh.com.ua/docs/law_5515.pdf
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8250
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8250
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8250
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8250
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8614
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8614
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Відповідно до п.  7 Порядку здійснення видачі, 
обігу, обліку і сплати фінансових казначейських 
векселів, виданих як електронний документ, ор-
ганами Державної казначейської служби України, 
затвердженого наказом Держказначейслужби від 
20.09.2013 р. № 138 (далі — Порядок № 138), сума 
фактичної бюджетної кредиторської заборгованос-
ті розпорядників бюджетних коштів, що підлягає 
реструктуризації, не повинна перевищувати суму 
бюджетної кредиторської заборгованості, наведену 
в Звіті про заборгованість за бюджетними коштами 
(форма № 7д), яка склалась на 1 січня 2013 року і за-
лишилась непогашеною на 1 серпня 2013 р.

У одержувачів бюджетних коштів реструктури-
зації підлягає сума фактичних зобов’язань одержу-
вачів бюджетних коштів, зареєстрованих у Казна-
чействі у 2012 р., які залишилися непогашеними.

Судячи з форми інформації, яку подаватимуть 
розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів до 
органу Казначейства за наслідками інвентаризації 
(додаток 4 до Постанови № 683), дані формувати-
муть, зокрема, у розрізі КПКВК, КЕКВ із зазначен-
ням суми кредиторки та кількості кредиторів. Тож 
уже на цьому етапі розпорядник (одержувач) бю-
джетних коштів має визначиться, з якими креди-
торами йому доведеться розраховуватися вексе-
лями.

інвентаризація та реструктуризація 
заборгованості в різниці у тариф

Заборгованість із різниці в тарифах інвентари-
зуватимуть Рада міністрів АР Крим, обласні, Київ-
ська та Севастопольська міськдержадміністрації 
шляхом подання до Мінфіну зведених реєстрів за-
боргованості з різниці в тарифах за видами послуг. 
Саме останні є розпорядниками бюджетних коштів 
щодо субвенції з держбюджету місцевим бюджетам 
на погашення заборгованості з різниці в тарифах 
відповідно до Порядку № 167.

До зведеного реєстру включать заборгованість 
у різниці в тарифах, обсяг якої становить понад  
10 тис. грн., але лише за умови, що суб’єки господа-
рювання направлять отримані в рахунок неї векселі 
в рахунок погашення такої заборгованості, на опла-
ту спожитого природного газу та з метою застави 
під час отримання в банках кредиту для погашен-
ня заборгованості за спожиті енергоносії. Тож саме 
цей обсяг заборгованості з різниці тарифах й підля-
гатиме реструктуризації шляхом випуску векселів.

У випадку погашення заборгованості в різниці в 
тарифах за допомогою векселя не обійтися без зго-
ди на це кредитора чи банку. Адже зведений реєстр 
заборгованості з різниці в тарифах у розрізі суб’єктів 
господарювання з тепло-, водопостачання та водо-
відведення, яка підлягає реструктуризації (додаток 
7 до Постанови № 683), має містити, зокрема, рекві-
зити документа, що підтверджує таку згоду.

хто отримуватиме векселі для погашення 
бюджетної заборгованості

Отримати вексель можна буде за поданою до 
органу Казначейства заявою. Розпорядники (одер-
жувачі) бюджетних коштів заяву про отримання 
векселів для погашення фактичної бюджетної за-
боргованості за формою з додатка 5 до Постанови 
№  683 подаватимуть щомісяця до 20 числа (пп.  2 
п. 4 Постанови № 683). Попередньо таку заяву не-
обхідно буде погодити з головним розпорядни-
ком бюджетних коштів.

Зазирнувши до реквізитів указаної заяви, можемо 
констатувати той факт, що розпорядники (одержува-
чі) бюджетних коштів отримуватимуть окремо век-
сель на обсяг заборгованості перед кожним із заявле-
них ними за результатами інвентаризації кредиторів.

Перед тим як отримати вексель, Казначейство 
України та Головні управління Казначейства укла-
дуть із розпорядниками (одержувачами) бюджет-
них коштів договори про участь у системі елек-
тронного обігу векселів (п. 6 Порядку № 138).

Обіг векселів здійснюватиметься за допомогою 
системи електронного обігу, операторами якої по-
ряд із банками, будуть й органи Казначейства. Тож 
усі операції з виникнення, відчуження та припи-
нення прав за векселями відображатимуться в та-
кій електронній системі.

як використовуватимуть векселі

Одержувачі бюджетних коштів зможуть вико-
ристовувати векселі для:

 погашення кредиторської заборгованості за згодою 
відповідних кредиторів (розрахунки здійснювати-
муться за сумами, зазначеними у векселі);

 продажу юрособам або здійснення операцій ураху-
вання в банках;

 застави з метою забезпечення виконання зобов’язань.

При цьому розпорядники бюджетних коштів 
держбюджету зможуть за допомогою векселів тіль-
ки погашати фактичну кредиторську заборгова-
ність перед кредиторами.

Зверніть увагу!
Умова щодо проведення розрахунків із за-
стосуванням векселів обов’язково має 
бути зазначена в договорі (ч. 3 ст. 4 Зако-
ну України «Про обіг векселів в Україні» від 
05.04.2001 р. № 2374-III). Тож, аби розрахува-
ти за заборгованістю перед кредиторами 
розпорядникам (одержувачам) бюджетних 
коштів, доведеться вносити зміни до до-
говорів, за якими розрахунки проводити-
муться надалі за допомогою векселів.
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Однак незрозуміло яких аргументів будуть доби-
рати розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів 
аби переконати кредиторів отримати замість жи-
вих грошей, вексель.

у який спосіб погашатимуть бюджетну 
заборгованість векселями

Погашатимуть видані Казначейством вексе-
лі починаючи з 2014 року за рахунок коштів, пе-
редбачених у держбюджеті за відповідною бюджет-
ною програмою (п. 40 Порядку № 138).

Для цього органи Казначейства відкривати-
муть для розпорядників (одержувачів) бюджетних 
коштів відповідний обсяг асигнувань, а останні на 
вказану суму вноситимуть зміни до свої кошторисів 
(планів використання бюджетних коштів).

Фактичну бюджетну заборгованість поділяти-
муть на рівні частини й на кожну з яких видава-
тимуть окремий вексель зі строком платежу один, 
два, три, чотири та п’ять років.

Під час визначення строку платежу за век-
селем обумовлюється, що він сплачується за 
пред’явленням, але не раніше ніж через один, два, 
три, чотири, п’ять років після його видачі й не піз-
ніше останнього дня відповідного календарно-
го року, у якому вексель пред’являється до платежу.

Вексельне відшкодування пдВ

На появу кабмінівського порядку видачі фі-
нансових векселів у рахунок відшкодування ПДВ 
платники цього податку очікували ще з початку 
2013 р. (Закон України від 06.12.2012 р. № 5519-VI). 
Улітку законодавці ще раз «підігріли» інтерес до 
теми фінансових казначейських векселів, переро-
бивши основи вексельного відшкодування (Закон 
України від 04.07.2013  р.  №  407-VII). Але ж тоді за 
загальними фразами неможливо було роздивити-
ся деталі – домалювати картину доручили Кабміну. 
Тож якими фарбами він скористався, та що в нього 
вийшло, ми розповімо далі.

Отже, спочатку нагадаємо вже відому інформа-
цію: замість відшкодування платнику ПДВ пропо-
нують узяти фінансові казначейські векселі. Усю 
суму відшкодування при цьому поділять на 5 рів-
них частин, які погашатимуть протягом наступних 
п’яти років (через рік, через два тощо). Винагоро-
дять охочих доходом за ставкою 5% річних.

яке відшкодування пдВ замінять 
фінансовими казначейськими векселями

Стаття 22 Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VI 
не дає чіткої відповіді на запитання: чи погаша-

тимуть заборгованість із відшкодування ПДВ, яка 
склалася на 01.01.2013  р.? Адже право визначити 
види видатків бюджету надано Кабміну. Зважаючи 
на формулювання з пп. 1 п. 1 Постанови № 683, до-
ходимо висновку: за цією нормою не перетворюва-
тимуть у фінансові казначейські векселі заборгова-
ність із відшкодування ПДВ, що утворилася станом 
на 01.01.2013 р. Зокрема, на нашу думку, такі борги 
не слід розуміти під фразою «бюджетна заборгова-
ність розпорядників бюджетних коштів».

Натомість пп. 2 п. 1 Постанови № 683 виявився 
майже всеохоплюючим. У ньому йдеться: отри-
мати заявлене та підтверджене перевіркою 
відшкодування ПДВ із бюджету фінансовими 
казначейськими векселями зможуть ті, у кого 
сума відшкодування — не менш як 500 тис. грн.

Таким чином, з одного боку, якщо перевіряю-
чі ще не переконалися в праві на відшкодування 
або ж його сума мала — про переваги такого спо-
собу отримання відшкодування платнику ПДВ не 
розповідатимуть. З іншого  — чиновники не уточ-
нюють, що йдеться про суму відшкодування за 
деклара цією за якийсь певний період (наприклад, 
за липень або серпень). Та й подальше доручення 
Міндоходів (див. пп. 1 п. 3 Постанови № 683) про-
вести інвентаризацію сум ПДВ, заявлених до від-
шкодування та не відшкодованих «на звітну дату 
платникам податку станом на 1 серпня 2013 р.» 
охоплює весь масив великого (загальною сумою за 
кожним платником від 500 тис. грн) відшкодування 
ПДВ, яке платники податку не отримали з будь-яких 
підстав: чи то внаслідок несплати відшкодування 
державою, чи то з причини відсутності поточних 
зобов’язань у платника ПДВ.

Тепер невеличкий відступ. Платникам ПДВ відо-
мо, що є два класичних шляхи отримання бюджет-
ного відшкодування: погашати ним майбутні по-
даткові зобов’язання (рядок 23.2 декларації) або ж 
отримувати на рахунок у банку (рядок 23.1). Поста-
нова № 683 не розрізняє цих двох видів, а говорить 
узагалі про реструктуризацію (читай  — «овекселю-
вання») «сум податку на додану вартість, заявле-
них до відшкодування та підтверджених за резуль-
татами перевірки, але не відшкодованих на звітну 
дату платникові податку». Таким чином, вважає-
мо, платника ПДВ можуть спробувати позбавити 
всього відшкодування, запропонувавши замість 
нього цінний папір.

Проте якщо вже в наступному звітному періоді в 
декларації виявиться податок до сплати (рядок 25.1 
декларації), погашати його доведеться з власної 
кишені. Адже скористатися фінансовим казначей-
ським векселем можна буде лише з настанням тер-
міну його погашення (п. 16 Порядку обліку векселів).

До того ж із обігом векселів пов’язаний іще один 
підводний камінь. Якщо вирішите його продати, то, 
окрім можливого дисконту, власник матиме ще одну 
втрату. Продаж цінних паперів за грошові кошти не 
є об’єктом обкладення ПДВ за пп. 196.1.1 ПКУ. Тож, 
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з одного боку, нараховувати зобов’язання під час 
продажу не потрібно, а з іншого — таке постачан-
ня спричинить необхідність розподілу податкового 
кредиту згідно зі ст. 199 ПКУ за загальногосподар-
ськими витратами. Окрім непростих розрахунків, 
це означатиме, що частина вхідного податку так і 
не дійде до податкового кредиту.

якщо немає бажання переводити  
бюджетне відшкодування у фінвекселі

Намальована вище картина не враховує фор-
мальних перепон та неузгодженостей. Вони 
стануть у пригоді тим платникам ПДВ, які зва-
жаться відмовитися від запропонованих цінних 
паперів.

По-перше, щоб отримати фінвексель на суму від-
шкодування ПДВ, платник має добровільно подати 
заяву. Тож кожен повинен вирішити, чи хоче він зро-
бити цей крок. Звісно, при цьому податківці прово-
дитимуть роз’яснювальну роботу «щодо можливості 
відшкодування з бюджету сум податку на додану вар-
тість шляхом видачі фінансових казначейських вексе-
лів за умови подання ними заяви про обрання такого 
способу відшкодування» (пп. 2 п. 3 Постанови № 683). 
Тобто в спокої наодинці з думками вас не залишать…

По-друге, під питанням залишається видача век-
селів у рахунок уже заявлених до відшкодування 
сум ПДВ. Адже вибір способу відшкодування плат-
ник ПДВ має зробити під час подання декларації. 
І податківці навіть зараз проти зміни напряму від-
шкодування (підкатегорія 101.18.01 ЄБПЗ). Тож 
платник ПДВ не може забажати отримати бюджет-
не відшкодування «інакше», тобто цінними папе-
рами, якщо раніше він вирішив направити його в 
погашення майбутніх зобов’язань або ж на раху-
нок. І навіть якщо поставити знак рівності між від-
шкодуванням на рахунок і вексельним відшкоду-
ванням, наполягаючи, що це один і той самий вид 
відшкодування1, усе одно відшкодування в рахунок 
майбутніх зобов’язань залишається стояти окремо. 
І ніхто не вправі змінити його напрям на вексельне. 
Навіть сам платник ПДВ…

коли запрацює механізм переведення 
відшкодування пдВ у векселі

Запустити маховик вексельного відшкоду-
вання має поява на світ іще одного рішення 
КМУ, у якому мають визначити граничну суму 
відшкодування ПДВ, на яку оформлятимуть фі-
нансові казначейські векселі.

Протягом п’яти робочих днів із дня набрання 
чинності таким рішенням Міндоходів має сформу-
вати реєстри тих, хто «хоче і може» отримати век-
селі. А для цього в контролерів уже мають «лежати 
на столі» заяви про відповідний спосіб відшкоду-
вання, підписані платниками ПДВ, у яких станом 
на 01.08.2013 р. сума неотриманого відшкодування 
перевалила за 500 тис. грн.

Та це буде тільки перша хвиля поширення век-
селів. Надалі щомісяця (до 10-го числа) Міндоходів 
формуватиме нові списки платників ПДВ, які пре-
тендують на отримання фінансових казначейських 
векселів у рахунок відшкодування ПДВ.

В останню хвилю потраплять, імовірно, суми 
відшкодування, які будуть зафіксовані в деклара-
ціях, що надійдуть до 01.11.2013  р.  (тобто за ве-
ресень 2013  р.  — термін подання  — не пізніше 
20.10.2013 р.). До такого висновку підштовхує абз. 4 
пп. 1 п. 3 Постанови № 683.

Подальший розвиток подій:
 на наступний день після формування реєстру Міндо-
ходів, такий реєстр має отримати Держказначейство;

 протягом 5 робочих днів із дати формування реєстру міс-
цеві податківці повинні надати місцевим органам Держ-
казначейства висновки про суми відшкодування ПДВ;

 протягом 10 робочих днів місцеві податківці мають 
надати платнику ПДВ витяг із реєстру із зазначенням 
суми відшкодування з бюджету ПДВ шляхом видачі 
фінансових казначейських векселів.

Та найважливіше питання: коли ж платник 
ПДВ отримає фінвексель? Чіткої відповіді на ньо-
го не містять ані Постанова № 683, ані Порядок об-
ліку векселів. А в п. 16 Порядку № 138 тільки роз-
пливчато оповідають: «На підставі документів… 
та інформації, отриманої від управлінь (відділень) 
Казначейства, структурні підрозділи бюджетних 
надходжень Головних управлінь Казначейства здій-
снюють видачу фінансових казначейських векселів 
для відшкодування з бюджету податку на дода-
ну вартість платникам податку». Тож у норма-
тивно-правових актах немає жодної конкретики 
про терміни видачі векселів. Хіба що існує «най-
най» граничніший термін  — надати їх мають до 
01.01.2014 р. (пп. 4 п. 6 Постанови № 683).

Денис ПеТРиГа,
провідний бухгалтер-експерт

газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Микола КиРиЛЬЧУК,
бухгалтер-експерт

газети «Інтерактивна бухгалтерія»

     
1 Таке трактування містить п. 19 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ: «Видача фінансового казначейського векселя прирівнюється до видачі плат-
нику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на рахунок платника податку».

http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8250
http://minrd.gov.ua/ebpz/
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8250
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8250
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8250
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8250
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8315
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8250
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
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Суть запиту: Чи підлягає обкладенню особливим по-
датком операція з передачі векселя (шляхом індоса-
менту) від однієї юридичної особи іншій юридичній 
особі як оплата за поставлений товар (надані по-
слуги, виконані роботи)?

Відповідь на запит:  лист Міндоходів від 
10.09.2013 р. № 10807/6/99-99-19-04-03-15.

Наш коментар
Як вважають податківці: аналізуючи пп. 213.1.7 

ПКУ, контролери підкреслюють, що об’єктом опо-
даткування є операції з продажу, обміну або ін-
ших способів відчуження цінних паперів, під час 
яких відбувається перехід права власності 
на цінні папери. Індосамент як раз і посвідчує 
перехід прав на цінні папери та прав за цінни-
ми паперами до іншої особи (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 
23.02.2006 р. № 3480-IV, далі — Закон про цінні па-
пери), а пп. 213.2.4 ПКУ звільняє від оподаткування 
операції з видачі, урахування та погашення цін-
них паперів. Тому видача, урахування та погашен-
ня векселя не оподатковуються, а його передача 
шляхом індосаменту є об’єктом оподаткування 
(за ставкою 1,5%), оскільки передбачає перехід пра-
ва власності на цінний папір.

Наша думка: формально, читаючи пп.  213.2.4 
ПКУ, передаточний напис (індосамент) не потра-
пляє до звільнених від оподаткування операцій 

(видачі, урахування, погашення), оскільки під 
час індосаменту відбувається передача векселю. 
Однак виконання індосаменту фактично схоже з 
емісією векселя. Адже індосанти за цим докумен-
том відповідають перед його законним володіль-
цем солідарно із векселедавцем (ч.  1 ст.  5 Закону 
про цінні папери).

Утім хочемо звернути вашу увагу на такий факт: 
врахування векселів банками також може відбува-
тися шляхом індосаменту1.

Поняття «урахування векселя» та «врахування век-
селя» по суті є синонімами. Обидва згадуються в 
постанові НБУ «Про затвердження Положення про 
порядок здійснення банками операцій з векселя-
ми в національній валюті на території України» від 
16.12.2002 р. № 508 (далі — Постанова № 508).

Суть операції урахування — у кредитуванні клі-
єнта шляхом придбання (отримання в обмін на ви-
дані клієнту кошти) банком векселю із дисконтом.

Виходить, що єдина різниця між врахуванням 
векселю та розрахунком ним з іншим підприєм-
ством полягає лише у тому, що за передачу (індо-
самент) векселя підприємство, яке його передає, 
отримає не кошти, а товари (роботи, послуги). Спо-
діваємося, що законотворці з часом виправлять цю 
несправедливість.

Георгій КЛЯШТОРНиЙ,
бухгалтер-експерт

газети «Інтерактивна бухгалтерія»

«замовити запит у держорган»
На сьогодні цим сервісом уже скористалося чимало наших користувачів і він набуває все більшої популярності. 
експерти бухгалтерського сервісу завжди допоможуть не тільки підготувати запит щодо питан-
ня, яке виникає в бухгалтера чи юриста, а й направити його до уповноваженого органу. До Вашої уваги 
відповіді на запити наших користувачів щодо оподаткування векселів особливим податком та отримання 
соцстрахівської путівки в період відпустки по догляду за дитиною до трьох років

передача векселя шляхом індосаменту оподатковується 
особливим податком

Відповідь на запит редакції

     
1 Урахування векселя безоборотне — різновид врахування, за якого пред’явник векселя вибуває з числа зобов’язаних за векселем 
осіб, що здійснюється шляхом вчинення пред’явником у тексті індосаменту безоборотного застереження (здійснення безобо-
ротного індосаменту) або шляхом передавання банку векселя пред’явником без вчинення індосаменту, якщо останній індосамент 
бланковий або на пред’явника (п. 1.2 Постанови № 508).

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8601
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7368
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7368
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7368
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7368
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7368
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1597
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1597
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1597
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Суть запиту: Чи має право на отримання й опла-
ту листка непрацездатності по догляду за хворою 
дитиною жінка, яка працює на умовах неповного ро-
бочого дня та продовжує отримувати допомогу по 
догляду за дитиною до трьох років?

Чи має право жінка, яка перебуває у відпустці по 
догляду за дитиною до трьох років, на отримання 
соцстрахівської санаторно-курортної путівки?

Відповідь на запит: лист Фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності від 
16.09.2013 р. № 04-30-2481.

Наш коментар
На жаль, Фонд соцстраху наполягає на тому, 

що жінка, яка працює на умовах неповного робо-
чого дня й продовжує отримувати допомогу по 
догляду за дитиною до трьох років, не може пре-
тендувати на оплату листка непрацездатності по 
догляду за хворою дитиною. Хоча й апелює він 
до пп.  «б» п.  3.15 Інструкції про порядок видачі 
документів, що засвідчують тимчасову непраце-
здатність громадян, затвердженої наказом МОЗ 
від 13.11.2001  р.  №  455, яка прямо не стосується 
зазначеної ситуації. У згаданому пункті сказано, 
що листок непрацездатності не видається для 
догляду за хворою дитиною в період щорічної 
(основної та додаткової) відпустки, відпустки без 
збереження заробітної плати, частково оплачува-
ної відпустки для догляду за дитиною до трьох 
років. І що цікаво, Мінпраці також доходить тако-
го висновку, посилаючись на згадану норму (лист 
від 26.06.2007 р. № 412/020/153-07). Адже роботу на 
умовах неповного робочого дня Мінпраці пропо-
нує розглядати так: «…жінка, яка доглядає за дити-
ною до трьох років, у період відпустки для догляду за 
дитиною отримує заробітну плату». Залишилося 
лише додати «за відпрацьований робочий час».

А той факт, що жінка перервала відпустку по 
догляду за дитиною до трьох років і приступи-
ла до роботи, виявляється несуттєвим. Така по-
зиція Мінпраці, а саме — що до трьох років жінка 

перебуває у відпустці по догляду за дитиною (не-
залежно від того, працює1 вона в цей час чи ні), 
уже звучала неодноразово (див. також лист від 
17.07.2009 р. № 197/18/99-09).

Вердикт Мінпраці: якщо хворіє дитина до трьох 
років, листок непрацездатності для догляду 
за дитиною не видається в період перебуван-
ня у відпустці для догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку, оскільки жінка 
вже отримує гарантовану матеріальну виплату  
у вигляді допомоги по догляду за дитиною до досяг-
нення нею трирічного віку. Проте такої прямої за-
борони в нормативно-правових актах не знайдете.

За усними роз’ясненнями фахівців Фонду соц-
страху, жінка не може отримати одночасно дві різні 
допомоги (два різні види соціальних виплат) за од-
нією підставою ― догляд за дитиною. У цьому є 
своя логіка, але краще б її узаконили.

Тож жінці, яка має дитину до трьох років, узага-
лі проблемно буде отримати листок непрацездат-
ності. Адже якщо вважати, що відпустка по догляду 
за дитиною до трьох років триває й після того, як 
жінка приступила до роботи, то лікарняний по до-
гляду за дитиною в медичному закладі просто не 
видадуть.

Стосовно соцстрахівських путівок  — ситуація 
оптимістичніша: Фонд соцстраху не бачить пере-
шкод для отримання застрахованою особою, 
що перебуває у відпустці по догляду за дити-
ною до трьох років (та перебуває в трудових від-
носинах із роботодавцем), такої соціальної послуги, 
як путівка на санаторно-курортне лікування за 
рахунок коштів зазначеного Фонду.

Як бачимо, ситуації схожі (в обох ідеться про 
отримання соцпослуг та матзабезпечення), але по-
зиції Фонду соцстраху різні. Оскільки такі запитан-
ня виникають дуже часто, варто це чітко прописати 
в нормативно-правових актах.

Світлана ЛІСТРОВа,
шеф-редактор

газети «Інтерактивна бухгалтерія»

чи має право на санаторну путівку й оплату лікарняного жінка,  
у якої є дитина до трьох років

Відповідь на запит редакції

     
1 Мінпраці також пропонує розглядати роботу на умовах неповного робочого дня як сумісництво (див. лист від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-
08/06). На нашу думку, це доречно лише у випадку, коли жінка вийшла на роботу на іншу посаду (не на свою основну) на тому ж під-
приємстві чи на будь-яку посаду на іншому підприємстві.

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8546
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/2098
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8580
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8581
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1891
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1891
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Відповідно до Опису формату звіту щодо сум 
нарахованого єдиного внеску, для ЦПД у рекві-
зиті 15 таблиці 6 додатка 4 щомісячно заповню-
ється та зазначається кількість календарних 
днів перебування в цивільно-правових відноси-
нах згідно з договором підряду (виконання робіт) 
незалежно від того, чи були нарахування.

Водночас для осіб, які виконують роботи за 
ЦПД і строк виконання яких перевищує кален-
дарний місяць, ЄСВ нараховують на суму, яку 
визначають, розділивши винагороду за ЦПД 
на кількість календарних місяців, за які її нара-
хували (ч. 2 ст. 7 Закону України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» від 08.07.2010  р.  №  2464-
VI). Тому під час заповнення таблиці 6 додатка 4 
Звіту по ЄСВ слід зважати на таке:

 суми винагороди за ЦПД відображають у місяці, у 
якому здійснено нарахування зазначених сум;

 код типу нарахувань для всіх місяців, протягом 
яких діє ЦПД, проставляють «1». Адже цей код за-
стосовується зокрема для осіб, які отримують зарпла-
ту (дохід) за виконану роботу, строк виконання якої 
перевищує календарний місяць;

 базу нарахування для ЄСВ за кожен місяць визна-
чають окремо, розділивши загальну суму на кіль-
кість календарних місяців, протягом яких діяв ЦПД.

Розглянемо на прикладі, як це реалізувати на 
практиці.

Приклад
Фізособа виконувала роботу за цивільно-
правовим договором із 1 липня по 20 верес-
ня 2013 року. Винагороду нараховано та ви-
плачено у вересні в сумі 8400 грн.

Постає запитання: як відображати в таблицях 5 і 6 
Звіту по ЄСВ нараховану винагороду та чи потрібно було 
заповнювати реквізит 15 у липні та серпні?

Варіант 1 ― як потрібно було заповнювати звіт-
ність за липень – вересень, керуючись Описом.

За липень у Звіті по ЄСВ необхідно вказати:
 у таблиці 5 додатка 4 ― дані про початок дії ЦПД;

 у таблиці 6 додатка 4 заповнюються дані про застра-
ховану особу (реквізити 6, 7, 8, 12); у реквізиті 9 ― ка-
тегорія ЗО «26»; реквізит 10 не заповнюють; у реквізи-
ті 11 ― місяць і рік «072013»; у реквізиті 15 ― кількість 
календарних днів липня «31»; реквізити 16–18 зали-
шаються пустими; у реквізитах 19–21 проставляють 
нулі. Приклад заповнення див. тут.

За серпень таблицю 5 додатка 4 не заповню-
ють, а в таблиці 6 реквізити заповнюють так само, 
як і за липень. Приклад заповнення див. тут.

Роз’яснення держорганів

Це один із найпопулярніших серед користувачів «Інтерактивної бухгалтерії» сервісів. Завдяки йому ви має-
те можливість отримати відповіді на актуальні та проблемні питання «з перших вуст» — безпосередньо 
від фахівців профільного міністерства або відомства. а головне — вам не треба місяцями чекати офіційної 
відповіді, адже потрібну інформацію ви отримаєте швидко.

Наразі пропонуємо «гарячі» роз’яснення про те, як заповнювати звітність із ЄСВ за цивільно-правовими дого-
ворами та як ураховувати під час обчислення оплати лікарняних сторновані суми зарплати

Консультують спеціалісти Пенсійного фонду України

цпд у звітності по ЄсВ: як заповнити реквізит 15

В Описі формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску1 визначено нові підходи до заповнення 
таблиці 6 Звіту по ЄСВ2. Як заповнювати реквізит 15 за договорами цивільно-правового характеру 
на виконання робіт (далі — ЦПД)?

     
1 Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам 
Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою Правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2, наведений у 
роз’ясненні ПФУ від 13.08.2013 р.
2 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду Украї-
ни, наведений у додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2.
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За вересень у Звіті по ЄСВ зазначають:
 у таблиці 5 додатка 4 ― дані про закінчення дії ЦПД;

 у таблиці 6 додатка 4 заповнюються три рядки. Дані 
про застраховану особу, категорію ЗО, тип нараху-
вань «1», реквізити 19–21 заповнюють так само, як і 
в попередніх місяцях. Проте в першому рядку в рек-
візиті 11 вказують «072013»; реквізит 15 не заповню-
ють; у реквізитах 16–17 проставляють суму доходу, 
що припадає на цей місяць (для нашого прикладу 
щомісяця — 2800 грн (8400 грн : 3)); у реквізиті 18 ― 
суму утриманого ЄСВ (за ставкою 2,6%). Другий рядок 
заповнюють так само, змінюючи лише реквізит 11 
«082013». У третьому рядку вказуємо реквізит 11 
«092013» і додаємо ще реквізит 15 (20 к. дн.). Приклад 
заповнення див. тут.

Проте, незважаючи на те що Опис датовано 
13 серпня 2013  року, оприлюднено його тільки в 
кінці місяця. Тому трапляються випадки, коли бух-
галтером не було заповнено у Звіті по ЄСВ за ли-
пень таблиці 5 та 6 додатка 4 для ЦПД.

Варіант 2 ― бухгалтер не заповнив у Звіті по ЄСВ 
відомості про початок дії ЦПД (за липень 2013 р.) і 
реквізит 15 таблиці 6 додатка 4 для особи, яка вико-
нувала роботи за ЦПД (за липень і серпень 2013 р.).

У такому разі заповнюють теж три рядки 
(окремо за кожен місяць дії ЦПД) для особи, яка 
виконувала роботи за ЦПД, і в кожному з них 
заповнюють реквізит 10 - «1», реквізит 15, а та-

кож реквізити 16–18 (у частині, що припадає на 
відповідний місяць). Приклад заповнення див. тут.

Також у Звіті по ЄСВ за вересень 2013  р.  запо-
внюють таблицю 5 додатка 4, де вказують дату 
закінчення дії ЦПД. У випадку ж коли в липні відо-
мості про початок дії ЦПД не вказали, необхідно по-
дати ще й таблицю 5 додатка 4 (за липень 2013 р.) з 
типом форми «Додаткова».

Про особливості заповнення Звіту по ЄСВ, якщо 
фізособа надає послуги за ЦПД, розповімо в одно-
му з наступних номерів газети «Інтерактивна бух-
галтерія».

Зверніть увагу! 
З 1 жовтня 2013 року діє Порядок форму-
вання та подання страхувальниками зві-
ту щодо нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, затверджений наказом Мін-
доходів від 09.09.2013 р. № 454. Проте підхо-
ди до заповнення таблиць 5 і 6 Звіту по ЄСВ 
не змінилися. Лише введено нову графу 16 
для відображення кількості календарних 
днів декретної відпустки.

Тетяна ДЗеРа,
головний спеціаліст Департаменту

персоніфікованого обліку,  
інформаційних систем та мереж ПФУ

ПОВНИЙ дОстуП!  

На 3 дНі 
дО Всіх матеріаліВ базИ 
та фуНкціЙ сИстемИ
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ВІДПОВІДЬ: Середню зарплату застрахованої 
особи обчислюють виходячи з нарахованої зар-
плати за видами виплат, що включають основну 
та додаткову заробітні плати, інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати та підлягають обкладанню 
ПДФО (п.п.  7 та 9 Порядку обчислення середньої 
заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат 
за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 
26.09.2001 р. № 1266, далі ― Порядок № 1266).

Таким чином, під час обчислення середньої 
зарплати для розрахунку допомоги по тимчасовій 
непрацездатності зарплата враховується у роз-
мірі, в якому вона була нарахована у відповід-
ному місяці розрахункового періоду та на яку 
було нараховано єдиний соціальний внесок. 
При цьому враховуються фактично відпрацьо-
вані дні у розрахунковому періоді.

Враховуючи викладене вище, якщо в одному з 
місяців розрахункового періоду (березні) здійснено 
сторнування зарплати за минулі періоди (лютий), 

то березневий заробіток беруть для обчислення 
середньої зарплати для оплати лікарняних з ураху-
ванням сторнованої суми.

Підсумуємо
Cторновану суму зарплати враховують 
у заробіток того місяця розрахункового 
періоду, у якому проведено таке сторну-
вання. Проте Порядок № 1266 не передба-
чає можливості скоригувати кількість ро-
бочих днів у місяцях розрахункового періоду 
(в зв’язку зі сторнуванням суми зарплати за 
минулі місяці).

Ірина НеСеН,
головний спеціаліст відділу надання

матеріального забезпечення відділення  
Фонду соціального страхування  

з тимчасової втрати працездатності 

у розрахунковому періоді було сторнування зарплати:  
як обчислити оплату лікарняного

У березні 2013 р. проведено сторнування зарплати за лютий. У вересні працівник надав лікарняний 
для оплати. Розрахунковим періодом буде березень-серпень 2013 року. Як включати в такому випадку 
у розрахунок кількість відпрацьованих днів у березні? Чи включати у заробіток для визначення серед-
ньомісячної зарплати сторновані в березні суми?

привілеї «інтерактивної бухгалтерії»:

• Електронна звітність. Кожен передплатник інноваційного видання «Інтерактивна бухгалтерія» без-
оплатно здає звітність до податкової, Пенсійного фонду та органів статистики через сайт видання!

• Легкий та швидкий пошук. Знаходити всю необхідну інформацію дуже легко, а часу витрачається  
на це — лише декілька секунд.

• Особистий помічник. Органайзер, який завчасно інформує про важливі події та допомагає ефективно 
організовувати робочий час.

• Безмежна книга знань. «Жива» електронна книга-посібник із права, бухгалтерського та податкового обліку, 
у якій аналітика структурована по розділах, зібрана в одному місці й оновлюється в міру появи будь-яких  змін.

• Проста передплата. Оформити передплату на інноваційне видання «Інтерактивна бухгалтерія» можна 
в будь-який зручний спосіб.

А скільки привілеїв нарахуєте ви? 

«Інтерактивна бухгалтерія» — видання, на яке всі чекали!
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ВІДПОВІДЬ: Оскільки тепер строк перебування 
в декретній відпустці включають у страховий стаж 
для пенсії, то кількість календарних днів декрет-
ної відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами ві-
дображається в таблиці 6 додатка 4 окремо за 
кожен відповідний місяць, що припадає на дні 
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 
(див. матеріал «Як заповнити таблицю 6 додатка 
4: нові офіційні роз’яснення від ПФУ» газети «Інтер-
активна бухгалтерія» №  92 за 2013 рік). Відпо-
відно, і суми декретних розподіляють окремо за 
кожен (повний чи неповний) місяць перебування 
в декретній відпустці (пропорційно кількості кален-
дарних днів місяця). Якщо цього не зробити, фіз-
особі не включать увесь період декретної відпустки 
в пенсійний страховий стаж.

Тож помилку потрібно обов’язково виправити. 
Одразу зауважимо, що механізм виправлення 
помилки не прописаний у нормативних доку-
ментах. Принаймні,  р.  V «Виправлення помилок» 
Порядку № 22-2 не містить опису виправлення та-
кої помилки. Тож зараз розглянемо три можливі ва-
ріанти, якими можна було би виправити ситуацію.

Варіант 1. Скористатися п. 5.2 Порядку № 22-2 
і скасувати2 в таблиці 6 рядок із нарахованою до-
помогою по вагітності та пологах, а також одночас-
но подати таблицю 6 із правильно заповненими 
рядками та позначкою «початкова». Адже загальні 
суми в реквізитах 16–18 таблиці 6 додатка 4 не змі-
няться, і можна говорити, що в сумі нарахованої до-
помоги й утриманого ЄСВ помилки немає. До того 
ж Роз’яснення ПФУ від 13.08.2013 р. допускає скла-

дення таблиці 6, що скасовується, якщо бухгалтер 
помилився під час унесення місяця та року, за який 
проведено нарахування доходу.

Проте на перешкоді може стати п.  5.5 Порядку 
№ 22-2, який дозволяє створювати документи, що 
скасовуються, до системи персоніфікованого облі-
ку, якщо помилку було допущено в реквізитах, які 
не зачіпають сум доходу й утриманого ЄСВ.

Крім того, застосовуючи форми, що скасовують-
ся, для таблиці 6 додатка 4, одному рядку зі скасо-
вуючими відомостями повинен відповідати лише 
один рядок із початковими (правильними) відомос-
тями. У нашому випадку скасовується один рядок, 
натомість додається декілька. Зазначений варіант 
порушує правила формування звітів, що скасову-
ються, для таблиці 6 додатка 4.

Варіант 2. Фактично нам необхідно відсторнува-
ти неправильний рядок попереднього звіту й одно-
часно відобразити правильні рядки, причому зроби-
ти це потрібно методом, який дозволяє змінювати 
суми нарахованого доходу та ЄСВ у рядках таблиці 6.

Для цього можемо скористатися реквізитом «Код 
типу нарахувань» таблиці 6. У рядку зі сторнованою 
сумою декретних необхідно зазначити код типу на-
рахувань «3», а в нових виправлених рядках — «2». 
Хоча в нашому випадку виправлення не можна на-
звати зменшенням надміру нарахованого ЄСВ або 
його самостійним донарахуванням, і ПФУ не раз 
наголошував, що зазначені рядки заповнюються 
лише у випадках самостійно виявленого завищен-
ня (заниження) сум страхових внесків (лист ПФУ від 
03.03.2011 р. № 4149/05-10).

Висока якість, оперативність й актуальність — ось ключові принципи, за якими відбираються матеріали 
для публікації в газеті та на сайті «Інтерактивної бухгалтерії». Над інформаційним наповненням розді-
лу «аналітичні матеріали» працюють кращі експерти України з бухгалтерського обліку, оподаткування та 
права. Зверніть увагу: ми не ховаємося від проблемних питань, не обходимо «гострі кути», попере джаємо про 
негативні наслідки тих чи інших операцій, пропонуємо практичні рішення на реальних прикладах.

На підтвердження — свіжий матеріал цього розділу

суму нарахованих декретних відобразили в таблиці 6  
одним рядком: як виправити помилку

Коли заповнювали таблицю 6 додатка 4 звіту по ЄСВ1 (за липень 2013 р.), то допомогу по вагітності 
та пологах співробітниці відобразили одним рядком. Після подання звіту дізналися, що суму допо-
моги потрібно було показувати за кожен місяць декретної відпустки окремо. Як тепер виправити 
помилку?

     
1 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми на-
рахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (додаток 4 
до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, затвердженого постановою Правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2 (далі — Порядок № 22-2).
2 Сформувати таблицю 6 з позначкою «скасовуюча».

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/1967/7797
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/1967/7797
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6489
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6489
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7747
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6489
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6489
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/2646
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6489
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6489
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Проте зазначені коригування зачеплять табли-
цю 1 додатка 4 (у рядках 6 і 7) і будуть відмічені під 
час проведення перевірок щодо правильності на-
рахувань єдиного внеску.

Варіант 3. Механізм відображення від’ємних 
сум у таблиці 6 додатка 4 регулюється п. 4.9 Поряд-
ку № 22-2.

Унесення від’ємних значень сум нарахованої за-
робітної плати (доходу) допускається лише:

 під час відображення сум перерахунків заробітку (до-
ходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьо-
ваного часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 
та відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, нара-
хованих у попередніх періодах;

 під час відображення сторнованих сум відпускних, до-
помоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у 
зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попе-
редніх періодах.

Цей метод можна застосувати й для нашо-
го випадку. Принаймні, Роз’яснення ПФУ від 
13.08.2013  р.  дозволяють унесення від’ємних зна-
чень сум нарахованої заробітної плати (доходу) до 
реквізиту 16 «Загальна сума нарахованої заробітної 
плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» та-
блиці 6 у разі відображення сторнованих сум допо-
моги з тимчасової непрацездатності та допомоги у 
зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у по-
передніх періодах. Відповідно, реквізит «Код типу 
нарахувань» уже не використовуємо.

Який це матиме вигляд у таблиці 6, також пока-
жемо на прикладі (усі цифри — умовні).

Приклад
У липні 2013 року працівниці Івановій Л. П. на-
раховано допомогу по вагітності та поло-
гах за період із 01.07.2013 по 03.11.2013 р. у 
загальній сумі 14000  грн. Бухгалтер у звіті 
з ЄСВ за липень відобразив нарахування де-
кретних одним рядком, хоча правильно було 
б розподілити нарахування по місяцях:
за липень — 3444,44 грн;

 за серпень — 3444,44 грн;
 за вересень — 3333,34 грн;
 за жовтень — 3444,44 грн;
 за листопад — 333,34 грн.

Помилку помітили лише 27.08.2013 р., тому 
її можна виправити лише під час складання 
звіту за серпень, який матиме такий вигляд.

Підсумуємо
Перший варіант виправлення помилки не 
можна реалізувати на практиці, оскільки 
він не відповідає встановленим Порядком 
№ 22-2 правилам подання скасовуючих доку-
ментів. Другий же варіант зачепить рядки 
в таблиці 1 додатка 4, і доведеться пояс-
нювати причини коригування. Третій варі-
ант є оптимальним, тому що не порушує 
норм Порядку № 22-2. Та, крім того, третій 
варіант жодним чином не впливає на запо-
внення таблиці 1 додатка 4 у місяці, коли 
здійснено сторнування.

Георгій КЛЯШТОРНиЙ,
бухгалтер-експерт газети

«Інтерактивна бухгалтерія»

ПОВНИЙ дОстуП!  

На 3 дНі 
дО Всіх матеріаліВ базИ 
та фуНкціЙ сИстемИ

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6489
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6489
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7747
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бухоблік утилізаційного збору

Для початку зазначимо, що залежно від цілей 
придбання (імпорту) автомобілів, у бухгалтерсько-
му обліку їх обліковуватимуть як:

 товари (запаси)  — якщо авто придбавається (вво-
зиться в Україну) з метою його подальшого перепро-
дажу. У цьому випадку основним нормативним доку-
ментом, який регулює бухоблік таких транспортних 
засобів, буде П(С)БО 9 «Запаси»;
 основні засоби — якщо автівки ввозять для їх вико-
ристання в діяльності підприємства, тобто їх вводять 
в експлуатацію й обліковують як об’єкти основних за-
собів. Для ведення бухобліку основних засобів слід ке-
руватися нормами П(С)БО 7 «Основні засоби».

Тепер повернемося до утилізаційного збору. Його 
сплата безпосередньо пов’язана з придбанням 
автомобіля, разом із тим суму сплаченого збору 
можна чітко прив’язати до конкретного об’єкта об-
ліку  — транспортного засобу. Виходячи із цього, 
напрошується висновок, що утилізаційний по-
даток потрібно включити до складу первісної 
вартості авто. А саме як інші витрати, безпосеред-
ньо пов’язані з придбанням основних засобів (то-
варів) і доведенням їх до стану, у якому вони при-
датні для використання в запланованих цілях (п.  8  
П(С)БО 7 та п. 9 П(С)БО 9). Адже, погодьтеся, не спла-
тивши екоподатку за утилізацію транспортного засо-
бу, автомобіль у разі імпорту просто не розмитнять. 
За таких обставин важко вести мову про його по-
дальше використання в запланованих цілях.

Звісно, ви відзначите, що утилізаційний збір не 
згадано прямо серед складових первісної вартості, 
як, скажімо, це зробили з митом (п.  8 П(С)БО 7 та 
п. 9 П(С)БО 9). А обидва вони дуже схожі за суттю. 
Та на момент затвердження П(С)БО про утилізацій-
ний збір не було й гадки — можливо, незабаром у 
зазначені стандарти внесуть зміни і збір з’явиться 
серед складових первісної вартості. Таким чином, 
усі питання будуть закриті.

Наразі ж існує певна невизначеність з огляду 
на абз.  9 п.  18 П(С)БО 16 «Витрати», за яким по-
датки, збори й інші передбачені законодавством 
обов’язкові платежі (окрім податків, зборів та 
обов’язкових платежів, що включаються до вироб-
ничої собівартості продукції, робіт, послуг) нале-
жать до адмінвитрат підприємства. Їх визнають 
у тому звітному періоду, у якому вони були здійсне-
ні (п. 7 П(С)БО 16).

Ми все ж тяжіємо до визнання утилізаційного 
збору, що сплачується під час імпорту, у скла-
ді первісної вартості авто. Бо, як ми вже згадува-
ли, екоподаток за утилізацію транспортних засобів 
якраз і є таким видом витрат, що безпосередньо 
пов’язаний із придбанням і належить до конкрет-
ного об’єкта обліку  — автівки. Водночас не слід 
забувати й про принцип бухобліку превалювання 
сутності над формою (ст. 4 Закону України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

З огляду на сказане, відобразимо на бухгалтер-
ських проводках процедуру нарахування та сплати 
утилізаційного збору (див. таблицю).

Жива бухгалтерська книга — це електронний підручник із бухгалтерського обліку, який підтримується в 
актуальному стані. Розділи книги поповнюються найсвіжішою інформацією й оновлюються відразу після 
внесення змін у нормативні документи! Вона стане в нагоді як молодим спеціалістам, так і профі бухгалтер-
ської справи. Унікальність «Живої бухгалтерської книги» у тому, що всі операції розглядаються в ній через 
призму трьох сфер: права, бухгалтерського обліку й оподаткування. Такого немає в жодному вітчизняному 
підручнику! Сьогодні до вашої уваги два матеріали, які поповнять сторінки книги

утилізаційний збір: облік та оподаткування

01.09.2013 р. було введено екоподаток за утилізацію автомобілів. І хоча на сьогодні не можна сказати, що 
запропонований урядом механізм приймання та переробки старих авто працює, адже є маса проблем зі 
створенням пунктів прийому й утилізації транспортних засобів, однак утилізаційний збір уже почали спла-
чувати. Як же його відображати в бухгалтерському та податковому обліку імпортерам (дилерам)? Про це й 
поговоримо в нашому матеріалі

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1627
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6563
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6563
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1627
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6563
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1627
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6600
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6600
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/870


ІНТЕРАКТИВНА БУХГАЛТЕРІЯ

Жива бухгалтерська книга 

№ 105 / 1 жовтня 2013  18

Таблиця

бухгалтерський облік утилізаційного збору

№ 
з/п зміст операції дт кт

1 Проведено розрахунки з митницею зі сплати утилізаційного 
збору 377/митниця 311

2 Утилізаційний збір відображено у складі первісної вартості авто-
мобіля 28 (152)

641  
(утилізаційний 

збір)

3 Закрито розрахунки зі сплати утилізаційного збору
641  

(утилізаційний 
збір)

377/митниця

Додамо, що ми направили запит із цього питан-
ня до Мінфіну, тож тільки-но отримаємо відповідь, 
одразу сповістимо наших читачів.

податковий облік утилізаційного збору

Ситуація з податковим обліком фактично є про-
довженням бухоблікової дилеми. Адже в ПКУ також 
конкретно не сказано, до яких витрат відносити 
утилізаційних збір. Водночас, беручи до уваги наші 
бухоблікові доводи про включення утилізаційного 
збору до первісної вартості, вважаємо, що витрати 
на його сплату слід визнавати:

 у складі первісної вартості авто, яке амортизу-
ватиметься,  — якщо автомобіль придбавається як 
основний засіб для використання в госпдіяльності 
(п.п. 146.2, 146.5 ПКУ);

 витратами, що формують собівартість придбаних 
і реалізованих товарів, — у разі придбання (імпорту) 
авто для перепродажу (п. 138.6 ПКУ). Такі витрати ви-
знають у тому звітному періоду, у якому визнано до-
ходи від реалізації таких товарів (п. 138.4 ПКУ).

Звичайно, може виникнути бажання списати 
сплачений утилізаційний збір на витрати періоду 
згідно з абз.  3 пп.  «в» п.  138.10.4 ПКУ. Відповідно 
до нього, підприємства мають право включати до 
витрат суми нарахованих податків і зборів, уста-
новлених ПКУ. Однак податківцям може не сподо-
батись ідея такого нарощування витрат. Тому більш 
обережним автовласникам ми б усе ж радили оби-
рати перший варіант і не квапитися з визнан ням 
витрат у періоді сплати збору. Ми направили запит 
до Міндоходів із приводу цього питання. Як тільки 
отримаємо відповідь, одразу доведемо її до наших 
читачів.

Детальніше про те, хто і як сплачує утилізацій-
ний збір, читайте в газеті «Інтерактивна бухгал-
терія» № 73 за 2013 рік.

Євген ПаНЧиШиН,
бухгалтер-експерт

газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Набридло вистоювати довгі черги задля здачі звітності в Державну податкову службу, 
Пенсійний фонд та органи статистики?

Відтепер ти можеш забути про це! З 1 січня 2013 року всі передплатники інноваційного видан-
ня «Інтерактивна бухгалтерія» зможуть БеЗПлАТНО здавати звітність через сайт видання!

Не маєте часу на пошук усієї необхідної інформації? Не встигаєте моніторити щоденні зміни 
в нормативно-правових документах?

Тоді долучайтесь до лав передплатників інноваційного видання «Інтерактивна 
бухгалтерія» та використовуйте увесь потенціал «Бухгалтерського сервісу», з легкістю зна-
ходьте всі необхідні документи в ресурсі «Нормативні документи».

«Інтерактивна бухгалтерія» — видання, на яке всі чекали!

http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/1801/6642
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/1801/6642
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строк корисного використання в бухобліку

Незважаючи на те що П(С)БО 8 «Нематеріальні 
активи» оперує поняттям «строк корисного викорис-
тання» нематеріальних активів, але безпосеред-
ньо його визначення цей профільний національ-
ний стандарт не містить. Тож залишається хіба що 
скористатися визначенням із п. 4 П(С)БО 7 «Основні 
засоби» (за аналогією) та вважати, що це очікува-
ний період часу, протягом якого необоротні активи 
використовуватимуться підприємством або з їх ви-
користанням буде виготовлено (виконано) очікува-
ний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Натомість підприємствам, що керуються МСФЗ, 
стосовно цього «пощастило». Адже в § 8 МСБО 38 
«Нематеріальні активи» чітко зазначено: строк ко-
рисної експлуатації — це період, протягом якого 
очікується, що актив буде придатний для викорис-
тання суб’єктом господарювання, або кількість оди-
ниць виробленої продукції чи подібних одиниць, 
що їх суб’єкт господарювання очікує отримати від 
активу.

Мінімальних строків корисного використан-
ня нематеріальних активів норми бухгалтер-
ських стандартів не містять. Однак п. 26 П(С)БО 8  
дозволяє застосовувати строки корисного ви-
користання нематеріальних активів, установ-
лені податковим законодавством (п.  145.1 По-
даткового кодексу України, далі — ПКУ).

Згадано в П(С)БО 8 і про так звані нематеріальні 
активи з невизначеним строком корисного вико-
ристання, тобто про ті, щодо яких підприємством 
не визначено обмеження строку, протягом якого 
очікується збільшення грошових коштів (чи їх екві-
валентів) від їх використання (п. 25 П(С)БО 8).

Водночас, відповідно до § 88 МСБО 38, немате-
ріальний актив розглядають як такий, що має не-
визначений строк корисної експлуатації, якщо (ви-
ходячи з аналізу всіх відповідних чинників) немає 

передбачуваного обмеження періоду, протягом 
якого такий актив (за очікуванням) генеруватиме 
надходження чистих грошових потоків до суб’єкта 
господарювання. «Невизначений» не означає  
«нескінченний» (§ 91 МСБО 38). Проте, як підкрес-
лено в § 93 МСБО 38, невизначеність виправдовує 
оцінку строку корисної експлуатації нематеріально-
го активу на підставі обачності, але не виправдовує 
обрання нереально стислого строку. У свою чергу, 
комп’ютерне програмне забезпечення та багато 
інших нематеріальних активів, ураховуючи швидкі 
зміни в технології, чутливі до технічного старіння, а 
тому, імовірно, строк їхньої корисної експлуатації є 
стислим (§ 92 МСБО 38).

періодичність перегляду строку корисного 
використання

У п. 31 П(С)БО 8 передбачено, що термін корис-
ного використання нематеріального активу 
переглядають у кінці звітного року, якщо в на-
ступному періоді очікують на зміни строку ко-
рисного використання активу або зміни умов 
отримання майбутніх економічних вигід. При 
цьому нематеріальні активи з невизначеним стро-
ком корисного використання в кінці кожного року 
також оцінюються на наявність ознак невизначе-
ності обмеження строку їх корисного використан-
ня, і за відсутності згаданих ознак підприємство 
встановлює конкретний строк корисного викорис-
тання таких нематактивів.

У § 104 МСБО 38 також передбачено, що період 
амортизації нематеріальних активів із визначеним 
строком корисної експлуатації слід переглядати, 
принаймні, на кінець кожного фінансового  року. 
Якщо очікуваний строк корисної експлуатації ак-
тиву відрізняється від попередніх оцінок, його слід 
змінити, і такі зміни обліковують як зміни в обліко-
вих оцінках.

зміна строку корисного використання нематеріальних активів: 
порядок і наслідки

«Ніщо не вічне, багато що довготривале, кінець у всього різний,
але все, що має початок, має і кінець»

(Сенека)

Навіть нематеріальне не завжди буває вічним. Може скластися так, що нематеріальні активи з почат-
ково невизначеним строком корисного використання мають усе ж скінченний строк «експлуатації». або 
з’ясовується, що очікувана корисність нематеріального активу виявилася не такою, як було прогнозовано, і 
через це змінюється строк його корисного використання.

Про порядок, наслідки й облікові аспекти зміни строку корисного використання нематеріальних активів 
читайте в матеріалі

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6597
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6563
http://minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6597
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6597
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6597
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6597
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
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Однак за § 109 МСБО 38 строк корисної експлу-
атації нематактиву з невизначеним строком слід 
переоцінювати в кожному періоді, щоб визначити, 
чи продовжують і надалі події та обставини під-
тверджувати оцінку «невизначеності» строку. Якщо 
вони не підтверджують її, визначають строк корис-
ної експлуатації.

Зверніть увагу!
Пункт 26 П(С)БО 8 та § 88–96 МСБО 38 міс-
тять перелік чинників, які слід ураховувати 
підприємству під час визначення строку ко-
рисного використання нематактивів.

Наведемо їх у таблиці.

Таблиця

Визначення строку корисного використання (експлуатації) нематеріальних активів  
згідно з п(с)бо та мсбо

п. 26 П(С)БО 8 § 90 МСБО 38

Під час визначення строку корис-
ного використання об'єкта немате-
ріальних активів слід ураховувати:

Визначаючи строк корисної експлуатації нематеріального активу, 
слід брати до уваги багато чинників, зокрема: 

строки корисного використання по-
дібних активів

життєві цикли типових продуктів для активу та відкриту інформацію щодо 
оцінок строків корисної експлуатації подібних активів, що їх використову-
ють у подібний спосіб

моральний знос, що передбачається технічний, технологічний, комерційний та інші види зносу

правові або інші подібні обмеження 
щодо строків його використання

період контролю за активом і юридичні або подібні до них обмеження 
використання активу, такі як дати закінчення строку пов'язаних з ним угод 
про оренду

очікуваний спосіб використання не-
матеріального активу підприємством

очікуване використання активу суб'єктом господарювання та спроможність 
іншої групи управлінського персоналу ефективно управляти активом

залежність строку корисного вико-
ристання нематеріального активу 
від строку корисного використання 
інших активів підприємства 

залежність строку корисної експлуатації активу від строку корисної експлуа-
тації інших активів суб'єкта господарювання 

—

стабільність галузі, у якій функціонує актив, і зміни ринкового попиту на об-
сяг продуктів чи послуг від цього активу 

очікувані дії конкурентів або потенційних конкурентів 

рівень видатків на обслуговування, необхідного для отримання очікуваних 
майбутніх економічних вигід від активу, та здатність і намір суб'єкта госпо-
дарювання досягти такого рівня 

оформлення зміни строку корисного 
використання

У п.  25 П(С)БО 8 зазначено, що строк корисно-
го використання нематеріальних активів підпри-
ємства встановлюють у розпорядчому акті (зазви-
чай наказі керівника. — З.К.) у разі визнання цього 
об’єкта активом (під час зарахування на баланс). 
Хоча для бухоблікових цілей цілком підійшло б 
зазначення цього строку лише в Акті введення в 
господарський оборот нематеріального активу. 
Скажімо, в Акті введення в господарський оборот 

об’єкта права інтелектуальної власності у складі не-
матеріальних активів (типова форма №  НА-1) для 
цього відведено окрему графу 6. Одначе податко-
ве законодавство говорить саме про встановлення 
строку корисного використання об’єкта в наказі по 
підприємству (пп. 145.1.2 ПКУ).

Отже, зміну строку корисного використання 
нематактиву (з невизначеного на визначений 
або збільшення чи зменшення попередньо вста-
новленого строку) також слід відобразити в роз-
порядчому документі керівника  — наказі про 
зміну строку корисного використання об’єктів 
нематеріальних активів.

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6597
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6597
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6597
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/4264
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
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амортизація за новим строком корисного 
використання

Згідно з п. 31 П(С)БО 8, амортизацію нематері-
ального активу нараховують, виходячи з ново-
го строку використання, починаючи з місяця, 
наступного за місяцем змін.

Тобто зміну строку корисного використання ви-
знають зміною облікової оцінки та застосовують 
до операцій перспективно (до майбутніх операцій), 
і коригування попередніх періодів не проводять. 
При цьому в п. 8 П(С)БО 6 «Виправлення помилок 
і зміни у фінансових звітах» передбачено включа-
ти наслідки зміни облікових оцінок до звіту про 
фінансові результати в тому періоді, у якому від-
булася зміна (новий розмір амортизаційних від-
рахувань.  — З.К.), а також у наступних періодах, 
якщо зміна впливає на ці періоди. Та, базуючись на  
П(С)БО 8, амортизацію, зважаючи на новий строк, 
треба розраховувати саме з наступного місяця після 
зміни. У місяці зміни  — ще на підставі «старого» 
строку.

Водночас, відповідно до § 104 та 109 МСБО 38, 
зміну строку корисного використання нематакти-
ву з визначеним і невизначеним строком корис-
ної експлуатації також відображають як зміну в 
облікових оцінках за правилами, установленими у 
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцін-
ках та помилки». На підставі § 121 МСБО 38 суб’єкт 
господарювання розкриває у фінансовій звітнос-
ті інформацію про характер і суму зміни облікової 
оцінки, яка суттєво впливає в поточному періоді чи, 
за очікуванням, суттєво впливатиме в наступних 
періодах. Зокрема розкриття такої інформації може 
бути результатом зміни оцінки строку корисної екс-
плуатації нематеріальних активів.

На підставі §§36 та 38 МСБО 8 вплив зміни об-
лікової оцінки визнають перспективно (зміна за-
стосовується до операцій, інших подій або умов із 
дати зміни в оцінці), включаючи її до прибутку чи 
збитку:

 у періоді, коли відбулася зміна, якщо зміна впливає 
лише на цей період;
 у періоді, коли відбулася зміна, і в майбутніх періодах, 
якщо зміна впливає на них разом.

Тобто зміна строку корисної експлуатації активу, 
що амортизується, впливає на витрати на аморти-
зацію за поточний період і за кожен наступний.

строк корисного використання в обліку 
податку на прибуток

Нагадаємо!
У п. 145.1 ПКУ податковому обліку нематак-
тивів приділено вкрай мало уваги, інакше 
кажучи  — наявна прогалина в законодав-
стві. Тож за аналогією закону прийнято 
застосовувати правові норми, що регулю-
ють подібні відносини,  — облік основних 
засобів або/та правові норми бухстандар-
тів1. Таким чином, аналогічний підхід щодо 
зміни строку амортизації діє для нематак-
тивів.

Керуючись пп. 145.1.2 ПКУ, строк корисного ви-
користання об’єкта нематактивів для податкового 
обліку встановлюють наказом по підприємству при 
визнанні цього об’єкта активом (під час зарахуван-
ня на баланс). А тому зміну строку корисного вико-
ристання об’єкта нематеріальних активів слід офор-
мити в такій же формі, тобто зазначити новий строк 
у наказі про зміну строку корисного використання 
об’єктів нематеріальних активів. Але, на відміну від 
вимог бухгалтерських стандартів, строки дії права 
користування регламентовано для кожної групи 
нематеріальних активів у таблиці пп.  145.1.1 ПКУ. 
Тож, переглядаючи строк, зверніть увагу — він не 
може бути меншим за встановлений ПКУ. Якщо 
ж, відповідно до правовстановлюючого докумен-
та, строк дії права користування нематактивом не 
встановлено, то з метою податкового обліку такий 
строк становить 10 років безперервної експлуатації.

Оскільки в ПКУ немає окремого переліку чинни-
ків, які слід ураховувати під час визначення строку 
корисного використання нематактивів, діє перелік 
із пп. 145.1.3 ПКУ (тим паче що в ньому говорить-
ся узагальнено — «об’єкт» без конкретизації, об’єкт 
чого саме).

За аналогією до норми пп. 145.1.4 ПКУ, яка гово-
рить про перегляд строку корисного використання 
основних засобів, строк корисного використання 
об’єкта нематактивів можна переглядати в разі 
зміни очікуваних економічних вигід від його вико-
ристання або з періодичністю, запропонованою в 
бухстандартах.

Так само, як для основних засобів (абз.  2 
пп. 145.1.4 ПКУ), амортизацію об’єкта нематактивів 
доцільно нараховувати, виходячи з нового стро-

     
1 Згідно з п. 5.3 ПКУ, інші терміни, що застосовуються в ПКУ та не визначаються ним, використовуються в значенні, установленому 
іншими законами (або підзаконними нормативними актами. — З.К.).

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6597
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1641
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6597
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7050
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7050
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
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ку корисного використання, починаючи з місяця, 
наступного за місяцем зміни строку корисного ви-
користання. Тобто коригування амортизації нема-
теріального активу, нарахованої в попередніх звіт-
них (податкових) періодах, не проводять.

Приклад
Під час придбання виключного права інте-
лектуальної власності на комп’ютерну про-
граму підприємство, що керується МСФЗ, 
кваліфікувало нематактив із невизначеним 
строком корисного використання (група 
5). У бухгалтерському обліку амортизацію 
програми не проводили (§ 107 МСБО 38). а в 
податковому обліку з податку на прибуток 
строк користування встановлено в 10 ро-
ків і проведено нарахування амортизації.
Через рік використання програми (на кінець 
2012 фінансового  року) з’явилися обстави-
ни, які дали змогу визначити строк корис-
ного використання,  — його встановлено 
на рівні 3-х років. Новий строк корисного 
використання зазначено в наказі про зміну 
строку корисного використання об’єкта 
нематеріальних активів.
Первісна вартість об’єкта нематакти-
вів — 12000 грн.

Метод амортизації — прямолінійного спи-
сання.
Нараховано амортизацію об’єкта немате-
ріальних активів у податковому обліку ста-
ном на дату зменшення строку корисного 
використання — 1200 грн (12000 : 10 х 1).
Залишкова вартість комп’ютерної програ-
ми в податковому обліку на кінець періоду, 
у якому вирішено зменшити строк корис-
ного використання об’єкта,  — 10800  грн 
(12000 - 1200).
амортизація комп’ютерної програми в но-
вому розмірі починає нараховуватися з по-
чатку 2013  року та має проводитися ще 
впродовж двох років його використання 
(залишок строку корисного використання).
Сума щомісячної амортизації нематеріаль-
них активів після перегляду строку корис-
ного використання:

  у бухгалтерському обліку  — 500  грн 
(12000 : 2 : 12);
  у податковому обліку — 450 грн (10800 : 
2 : 12).

Зоряна КУРиЛЯК,
юрист,

податковий консультант, м. Львів

із червня 2013 року газета «інтерактивна бухгалтерія» 
виходить у  щОдеННОму режИмі 
(у робочі дні). 

Наші передплатники першими 
отримують усю необхідну   
професійну інформацію!

http://minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7086
http://www.interbuh.com.ua/ua/auth/registration


ІНТЕРАКТИВНА БУХГАЛТЕРІЯ

Довідники

№ 105 / 1 жовтня 2013  23

Спеціально для вас ми постійно вдосконалюємо 
цей розділ і поповнюємо його новою довідковою 
інформацією.

Так, стане в пригоді й наступний довідник.

Розділ «Довідники» бухгалтерського сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — це сучасний помічник для спе-
ціалістів, які цінують свій час. У ньому зібрано найкориснішу інформацію, котра щодня використовується 
підприємцями, бухгалтерами, аудиторами, юристами, фінансистами й іншими фахівцями. Вам не потрібно 
перечитувати закони, кіпу статей — достатньо лише завітати до розділу сайта «Довідники». За лічені 
секунди ви дізнаєтеся, зокрема, про:

 реквізити рахунків для сплати податків і зборів у 2013 році;

 види відпусток і їхню тривалість;

 відповідальність за порушення податкового законодавства;

 розрахунок середньої зарплати;

 органи ліцензування та багато-багато іншого.

обмеження для витрат при обчисленні податку на прибуток

№ 
з/п Вид витрат Обмеження Підстава

1

Суми коштів або вартість товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг, 
добровільно перераховані (передані) 
протягом звітного року до Держбю-
джету України або бюджетів місцевого 
самоврядування, до неприбуткових 
організацій, визначених у ст. 157 ПКУ

Не більше 4% оподатковуваного прибутку 
попереднього звітного року

пп. «а» 
пп. 138.10.6 

ПКУ

2

Суми коштів, перераховані робото-
давцями первинним профспілковим 
організаціям на культурно-масову, 
фізкультурну та оздоровчу роботу, пе-
редбачені колективними договорами 
(угодами) згідно із Законом № 1045

У межах 4% оподатковуваного прибутку за 
попередній звітний рік з урахуванням поло-
жень пп. «а» пп. 138.10.6 ПКУ.
Якщо за результатами попереднього звітно-
го року отримано від’ємний результат об'єкта 
оподаткування, то сума коштів, що перерахо-
вується, визначається з урахуванням оподат-
ковуваного прибутку, отриманого в році, що 
передує року декларування такого річного 
від'ємного значення, але не раніше ніж за 
чотири попередні звітні роки (ч. 2 абз. «б» 
п.п. 138.10.6 ПКУ)

пп. «б» 
пп. 138.10.6 

ПКУ

3

Суми коштів, перераховані підприєм-
ствами всеукраїнських об'єднань осіб, 
які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, на яких працює 
за основним місцем роботи не менше 
75% таких осіб, цим об'єднанням для 
ведення благодійної діяльності

Не більше 10% оподатковуваного прибутку 
попереднього звітного року

пп. «в» 
пп. 138.10.6 

ПКУ

4 Витрати на створення резерву сумнів-
ної заборгованості

Сума безнадійної дебіторської заборгова-
ності (з урахуванням пп. 14.1.11 ПКУ). Для 
банків і небанківських фінансових установ 
норми цього пункту діють з урахуванням 
норм ст. 159 ПКУ

пп. «г» 
пп. 138.10.6 

ПКУ

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/manuals
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/manuals
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/6895
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/7324
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/6868
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/manuals/1074
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/7186
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1010
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
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№ 
з/п Вид витрат Обмеження Підстава

5

Суми коштів або вартість майна, до-
бровільно перераховані/передані для 
цільового використання з метою охо-
рони культурної спадщини установам 
науки, освіти, культури, заповідни-
кам, музеям, музеям-заповідникам

Не більше 10% оподатковуваного прибутку 
за попередній звітний рік

пп. «д» 
пп. 138.10.6 

ПКУ

6

Суми коштів або вартість майна, до-
бровільно перераховані/передані на 
користь резидентів для цільового ви-
користання з метою виробництва на-
ціональних фільмів (у тому числі ані-
маційних) та аудіовізуальних творів

Не більше 10% оподатковуваного прибутку 
за попередній податковий рік

пп. «е» 
пп. 138.10.6 

ПКУ

7

Сума коштів або вартість майна, 
добровільно перераховані (переда-
ні) організаціям роботодавців та їх 
об'єднанням, створеним згідно із зако-
ном стосовно цього питання, у вигляді 
вступних, членських і цільових вне-
сків

Не більше 0,2% фонду оплати праці платни-
ка податку в розрахунку за звітний податко-
вий рік

пп. 138.12.3 
ПКУ

8

Витрати банку на зменшення від-
сотків під час реструктуризації 
зобов'язань за кредитним договором 
упродовж наступних п’яти років, за 
трьома роками в яких позичальник 
своєчасно виконує зобов’язання

Дорівнює щорічному зменшенню банком 
на 0,5% від суми основного непогашеного 
боргу протягом наступних 5 років, наступних 
за 3-річним строком повного та своєчасного 
виконання позичальником реструктуризова-
них зобов'язань за кредитним договором

пп. 138.12.4 
ПКУ

9

Витрати, понесені (нараховані) у 
звітному періоді у зв'язку з придбан-
ням у нерезидента послуг (робіт) з 
консалтингу, маркетингу, реклами 
(крім витрат, здійснених (нарахованих) на 
користь постійних представництв нере-
зидентів, що підлягають оподаткуванню 
відповідно до п. 160.8 ПКУ, — тут без об-
межень)

Не більше 4% доходу (виручки) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) (за вира-
хуванням ПДВ й акцизного податку) за рік, 
що передує звітному.
Для банків — не більше 4% доходу від опера-
ційної діяльності (за вирахуванням ПДВ) за 
рік, що передує звітному.
Зазначені витрати не включаються до витрат 
у повному обсязі, якщо особа, на користь якої 
здійснюються відповідні платежі, є нерези-
дентом, що має офшорний статус із урахуван-
ням положень п. 161.3 ПКУ

пп. 139.1.13 
ПКУ

10

Витрати, понесені (нараховані) у 
зв'язку з придбанням у нерезидента 
послуг (робіт) з інжинірингу (крім ви-
трат, нарахованих на користь постійних 
представництв нерезидентів, що підляга-
ють оподаткуванню відповідно до п. 160.8 
ПКУ, — тут без відсоткових обмежень)

Не більше 5% митної вартості обладнання, 
імпортованого згідно з відповідним контрак-
том.
Зазначені затрати не включаються до складу 
витрат в повному обсязі, якщо особа, на 
користь якої нараховується плата за послуги 
інжинірингу, є нерезидентом, що має офшор-
ний статус або не є бенефіціарним (фактич-
ним) отримувачем (власником) такої плати за 
послуги

пп.пп. 139.1.14, 
139.1.15 ПКУ

http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
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№ 
з/п Вид витрат Обмеження Підстава

11

Нарахування роялті у звітному періоді 
на користь нерезидента (крім нараху-
вань на користь постійного представни-
цтва нерезидента, яке підлягає оподатку-
ванню згідно з п. 160.8 ПКУ, нарахувань, 
що здійснюються суб'єктами господарю-
вання у сфері телебачення і радіомовлен-
ня відповідно до Закону № 3759, і нараху-
вань за надання права на користування 
авторським, суміжним правом на кінема-
тографічні фільми іноземного виробни-
цтва, музичні та літературні твори — тут 
без відсоткових обмежень)

Не більше 4% доходу (виручки) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) (за вираху-
ванням ПДВ й акцизного податку) за рік, що 
передує звітному. Для банків — не більше 4% 
доходу від операційної діяльності (за вираху-
ванням ПДВ) за рік, що передує звітному.
Випадки, коли сума роялті узагалі не потра-
пляє до витрат, перелічено в пп. 140.1.2 ПКУ1

пп. 140.1.2 ПКУ

12

Будь-які витрати на гарантійний ре-
монт (обслуговування) або гарантійні 
заміни товарів, проданих платником 
податку, вартість яких не компен-
сується за рахунок покупців таких 
товарів

Розмір, що відповідає рівню гарантійних 
замін, прийнятих/оприлюднених платником 
податку

пп. 140.1.4 ПКУ

13
Будь-які витрати зі страхування ри-
зиків, пов'язаних із виробництвом 
національних фільмів

Не більше 10% вартості виробництва націо-
нального фільму пп. 140.1.6 ПКУ

14

Витрати на харчування та фінансу-
вання інших власних потреб фізособи 
(добові витрати), не підтверджені 
документально, понесені у зв'язку з 
відрядженням 

У разі відрядження в межах території Украї-
ни — не більше 0,2 мінімальної зарплати 
на 1 січня податкового (звітного) року з 
розрахунку за кожен календарний день від-
рядження, а для відряджень за кордон —  
не більше 0,75 мінімальної зарплати на  
1 січня податкового (звітного) року, у роз-
рахунку за кожен календарний день такого 
відрядження

пп. 140.1.7 ПКУ

15 Фактичні втрати товарів

У межах норм природного збитку чи 
технічних (виробничих) втрат і витрат із 
розбалансування природного газу в газороз-
подільних мережах, що не перевищують роз-
міру, визначеного КМУ, або іншим органом, 
визначеним законодавством України

п. 140.3 ПКУ

16

Витрати, пов'язані з нарахуванням 
процентів за кредитами, позиками  
й іншими борговими зобов'язаннями 
на користь нерезидентів і пов'язаних із 
ними осіб, частка яких у статутному фонді 
платника податків становить 50%  
і більше відсотків

Не більше суми доходів платника податків, 
отриманої протягом звітного періоду у вигля-
ді процентів від розміщення власних активів, 
збільшеної на суму, що дорівнює 50% опо-
датковуваного прибутку звітного періоду, без 
урахування суми таких отриманих процентів

п. 141.2 ПКУ

     
1 Зокрема зазначені затрати не включаються до складу витрат у повному обсязі, якщо:

а) особа, на користь якої нараховуються роялті, є нерезидентом, що має офшорний статус;

б) особа, на користь якої нараховується плата за такі послуги, не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати 
за послуги, за винятком випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати таку винагороду іншим особам;

в) роялті виплачуються за об’єктами, права інтелектуальної власності щодо яких уперше виникли в резидента України.

http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8603
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
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№ 
з/п Вид витрат Обмеження Підстава

17

Страхові платежі (страхові премії, 
страхові внески), пенсійні внески 
до недержавних пенсійних фондів і 
внески на рахунки учасників фондів 
банківського управління найманої 
платником податку фізичної особи

Не більше 25% заробітної плати, нарахова-
ної такій найманій особі протягом податко-
вого року, на який припадають такі податкові 
періоди.
При цьому сума таких платежів не може пе-
ревищувати 15% нарахованої роботодавцем 
суми заробітної плати працівнику протягом 
кожного звітного податкового місяця, за який 
уноситься страховий платіж (страховий вне-
сок, страхова премія) або сплачується пенсій-
ний внесок, внесків до фондів банківського 
управління, але не більш ніж п'ять розмірів 
мінімальної заробітної плати, установленої 
законом про Державний бюджет України на 
відповідний рік, у розрахунку за місяць за 
сукупністю таких внесків.
До прийняття змін до законодавства про 
пенсійну реформу (запровадження накопи-
чувальної системи загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування) — не 
більше 15% заробітної плати, нарахованої 
такій найманій особі протягом податково-
го року, на який припадають такі податкові 
періоди

п. 142.2, п. 11  
підрозділу 4 

р. XX ПКУ

18

Сума витрат, що пов'язана з ремон-
том і поліпшенням об'єктів основних 
засобів, у тому числі орендованих або 
отриманих у концесію чи створених 
(збудованих) концесіонером

Не більше 10% сукупної балансової вартості 
всіх груп основних засобів на початок звітно-
го року. 
Понадлімітні суми амортизуються та, відпо-
відно, потрапляють до витрат 

п. 146.12 ПКУ

19

Будь-які витрати, пов'язані з прове-
денням реконструкції, модернізації та 
іншим поліпшенням свердловин, що 
використовуються для розробки на-
фтових і газових родовищ

Не більше 10% первісної вартості окремої 
свердловини.
Понадлімітні суми амортизують

п. 148.5 ПКУ

20

Витрати на придбання товарів (робіт, 
послуг) у нерезидентів, що мають 
офшорний статус2, чи під час здійснення 
розрахунків через таких нерезидентів або 
через їх банківські рахунки, незалежно 
від того, чи здійснюється така оплата  
(у грошовій або іншій формі) безпосе-
редньо або через інших резидентів або 
нерезидентів

85% вартості товарів (робіт, послуг), що при-
дбаваються п. 161.2 ПКУ

     
2 Перелік офшорних зон затверджено Розпорядженням № 143.

http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
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Запитання 1 (ПДВ):
5 вересня 2013/13:16

За фактом складання акта виконаних робіт нами була виписана податкова накладана, яка була зареє-
стрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (сума ПДВ — більше 10,0 тис. грн). Зараз з’ясувалося, 
що акт не був підписаний замовником, відповідно, податкова накладна виписана безпідставно.
Чи можна зареєструвати розрахунок корегування в ЄДР, виписавши його, наприклад, 31 серпня, щоб усу-
нути розбіжності, чи може є якийсь інший вихід із такої ситуації?

Відповідь 1:
6 вересня 2013/18:31

Як ми зрозуміли з Вашого запитання, виписана податкова накладна зареєстрована в Єдиному реєстрі 
та водночас відображена в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр) у серпні. 
Тобто податкові зобов’язання за цією накладною ще не «задекларовані». Цим і керуватимемось…

Та насамперед хотілося б звернути Вашу увагу на таке: податківці схиляються до думки, що виконавець 
робіт на дату оформлення акта, який не підписаний з боку замовника, повинен виписати подат-
кову накладну та визнати за нею податкові зобов’язання (роз’яснення в підкатегорії 101.21 ЄБПЗ). Тож 
якщо послуговуватися такими роз’ясненнями, то й виправляти по суті нічого.

Якщо ж Ви все-таки прийняли рішення усунути розбіжності, радимо Вам таке. По-перше: у ситуації, що 
склалася, підстави для виписки розрахунку коригування, виходячи з норм ст. 192 ПКУ, відсутні.

По-друге: Вам необхідно зробити сторно запису за безпідставно виписаною податковою накладною в 
Реєстрі. В іншому випадку це може призвести до завищення податкових зобов’язань. Адже саме на підставі 
зведених даних Реєстру формується декларація з ПДВ (п. 6 р. І Порядку ведення реєстру виданих та отрима-
них податкових накладних від 17.12.2012 р. № 1340). Тобто фактично дані за такою податковою накладною 
будуть відображені в Реєстрі двічі: один запис — зі знаком «+», інший — зі знаком «-» на підставі бухгалтер-
ської довідки. Як наслідок, податкове зобов’язання дорівнюватиме нулю.

Щодо запису в Єдиному реєстрі: на жаль, вилучити з нього помилково зареєстровану податкову 
накладну неможливо. На це свого часу звертали увагу й податківці (див. Узагальнюючу податкову кон-
сультацію щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного 
періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового 
кредиту, затверджену наказом ДПСУ від 16.02.2012 р. № 127). Тож, як наслідок, уникнути розбіжностей між 
даними Єдиного реєстру та звичайного Реєстру, на жаль, не вдасться.

Окрім цього, слід звернути увагу на такий момент. Відображення «додаткових» записів в Реєстрі для 
контролерів є насамперед свідченням наявності помилок, допущених під час ведення податкового облі-
ку, а відтак і можливих порушень податкового законодавства. Зважаючи на це, податківці відповідно до 
пп. 78.1.1 ПКУ мають право в разі отримання інформації щодо наявності помилкових записів у Єдиному 
реєстрі направити такому платнику податку письмовий запит щодо надання пояснень і їх документально-
го підтвердження.

До відома!
Із механізмом виправлення помилок у Єдиному реєстрі та загальному Реєстрі детальніше ви може-
те ознайомитися в таких матеріалах газети «Інтерактивна бухгалтерія» за 2013 рік:

  «Як виправити помилку, виявлену в податковій накладній після її реєстрації в Єдиному реє-
стрі», № 27;
 «Виправлення помилок у Реєстрі», № 16.

Онлайн-консультації

Один із революційних сервісів, аналогів якому не пропонує жодне бухгалтерське видання. Головні переваги: це 
цілодобова доступність сервісу та швидкість надання відповідей. Вам не потрібно писати офіційного листа, 
друкувати, підписувати в керівника, не доведеться користуватися послугами поштового зв’язку. Достатньо 
лише авторизуватися на сайті та поставити професійне запитання. Відповідь буде надано висококваліфіко-
ваними спеціалістами протягом двох робочих днів. Водночас завжди є можливість уточнити запитання чи 
відповідь спеціаліста. Деякі з останніх консультацій ми наведемо далі

http://minrd.gov.ua/ebpz/
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1737
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http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/1388/4103
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/821/436
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Запитання 2 (Податок на прибуток):
23 вересня 2013/15:06

Підприємство збільшило вартість основного засобу в НУ згідно з п. 146.11 ст. 146 ПКУ.
До збільшення первісної вартості основний засіб не значився на балансі підприємства в НУ (оскільки 
обладнання замортизувалося і його залишкова вартість дорівнює нулю).
Підкажіть, чи потрібно амортизувати в такій ситуації основний засіб?

Відповідь 2:
24 вересня 2013/18:13

Як ми зрозуміли із запитання, підприємство відремонтувало основний засіб, який уже повністю замор-
тизований. Але цей основний засіб потрапляє під визначення таких з пп. 14.1.138 ПКУ. Ось тільки його за-
лишкова вартість дорівнює нулю.

Водночас сума ремонту такого основного засобу, що перевищує 10% сукупної балансової вартості осно-
вних засобів на початок року, збільшила його первісну вартість. Із цього будемо виходити, відповідаючи 
на запитання.

На нашу думку, тут важливо, чи продовжувало підприємство строк корисного використання 
такого основного засобу. Якщо так — проблем із амортизацією не повинно бути. Виходячи із залишкової 
вартості вже після проведеного ремонту (іншими словами, із суми такого понадлімітного ремонту), нарахо-
вується амортизація. Разом із тим для розрахунку беруть залишок терміну корисного використання.

Скажімо, підприємство в останньому місяці спливу раніше визначеного строку корисного використання 
(він же і останній місяць нарахування амортизації) подовжило строк корисного використання ще на 3 роки. 
Після закінчення  року поліпшило його на суму 12000  грн. Ця сума, як понадлімітна, збільшила вартість 
основного засобу. Отже, протягом останніх двох років строку корисного використання воно має право 
амортизувати залишкову вартість (вона ж сума понадлімітного ремонту — 12000 грн) за мінусом ліквіда-
ційної.

Якщо ж строк корисного використання не подовжували: вважаємо, амортизувати такі понадлімітні 
ремонтні витрати підприємству не можна. Адже амортизація нараховується протягом строку корисного 
використання (експлуатації). Це прямо прописано в пп. 145.1.2 ПКУ. Але якщо підприємство не подовжить 
строк корисного використання, залишкова вартість, яка збільшилася після ремонту, не зникне — вона ві-
зьме участь у вибутті такого об’єкта (при продажу, ліквідації тощо).

Озвучимо підхід податківців до схожої ситуації. У Єдиній базі податкових знань (на офіційному сайті Мін-
доходів http://minrd.gov.ua) у підкатегорії 102.09.01 на запитання «Як у податковому обліку відображається 
ремонт/поліпшення об’єкта ОЗ, якщо строк використання такого об’єкта сплив і залишкова вартість до-
сягла ліквідаційної?» відповіли: «Сума витрат на ремонт та поліпшення основного засобу включається у ви-
трати, що враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків 
сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року.

Частина вартості ремонту/поліпшень об’єкта основних засобів, термін використання якого сплив і за-
лишкова вартість якого досягла ліквідаційної вартості, у сумі, що перевищує віднесену на витрати, врахову-
ється платником як окремий об’єкт основних засобів відповідної групи з подальшою амортизацією».

Якщо підприємство бажає дослухатися до такої думки податківців, рекомендуємо звернутися за інди-
відуальною податковою консультацією (ст. 53 ПКУ). Адже якщо потім податківці передумають, наявність 
індивідуальної консультації врятує від штрафів.

Маєте безліч професійних думок і порад? Але яка з них правильна? Якій можна довіряти? 
Яка з них саме та, що допоможе вам залишатися на рівні провідного фахівця? Довіртеся 
«Інтерактивній бухгалтерії»!

Уже з 1 січня 2013 року можете забути про пусті та безглузді поради, тому що «Інтерактивна 
бухгалтерія» надає кожному передплатнику безкоштовну консультаційну онлайн-підтримку. 
Роз’яснення — лише від висококваліфікованих фахівців у сфері бухгалтерського, податкового 
обліку та права.

Онлайн-консультації від інноваційного видання «Інтерактивна бухгалтерія» — 
це ваша запорука успішної роботи!

http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
http://minrd.gov.ua
http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
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Запитання 3 (Розрахунок середнього заробітку):  
24 вересня 2013/10:30

Ми — державне небюджетне підприємство, 6 місяців у році ми працюємо за триденним графіком. Як 
розрахувати лікарняний лист по вагітності та пологах? Чи потрібно при розрахунку середньоденної 
заробітної плати віднімати неробочі дні четвер і п’ятницю?

Відповідь 3: 
25 вересня 2013/18:15

Згідно з абз. 2 п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу грошового забезпечення) 
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого по-
становою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, далі — Порядок № 1266: якщо на підприємстві встановлено не-
повний робочий день або неповний робочий тиждень, середня заробітна плата обчислюється виходячи 
з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання 
страхового випадку, який відповідає його графіку роботи.

Наприклад, якщо у Вас 3 робочих дні по 8 годин при 40-годинному тижні, потрібно 24 години (8 годин х 
3 дні) розділити на 40 годин. Отримаємо 60% нормальної тривалості робочого часу. Припустімо, оклад на 
момент виходу в декрет становив 2000 грн. Відповідно, у розрахунку середньої зарплати буде брати участь 
сума — 1200 грн (2000 грн х 60%).

Відповідно до п. 14 Порядку № 1266, частину окладу (1200 грн) необхідно розділити на 30,44 днів. Таким 
чином, сума декретних за один день становить 1200/30, 44 = 39,42 грн. Її множимо на кількість днів декрет-
ної відпустки (у загальному випадку — 126 днів).

Додаткова аргументація:
Під час розрахунку допомоги по вагітності та пологах за страховими випадками, які настали після 

15.12.2009 р. (набрання чинності постанови КМУ від 18.12.2009 р. № 1332), не має значення, за яким графі-
ком і режимом роботи працювала жінка, оскільки середня заробітна плата для обчислення допомоги ви-
значається з розрахунку на один календарний день.

Відповідно до абзацу третього п. 14 Порядку № 1266, для розрахунку допомоги по вагітності та поло-
гах застосовується середньоденна заробітна плата, яка обчислюється шляхом ділення нарахованої за роз-
рахунковий період заробітної плати, із якої сплачувалися страхові внески (єдиний соціальний внесок) на 
кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, відпрацьованих 
з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).

Це відповідає нормам абзацу другого частини першої ст. 38 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовлени-
ми похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III щодо виплати допомоги по вагітності та пологах застрахованій 
особі за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої визначається в календар-
них днях.

Тому, на відміну від допомоги з тимчасової непрацездатності, для оплати допомоги по вагітності та по-
логах не розраховується середньогодинна заробітна плата, якщо в розрахунковому періоді працівник пра-
цював на умовах неповного робочого тижня.

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/3896
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/3896
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/3896
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/8493
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/3896
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/6607
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Сервіс «Онлайн-конференції» — це можливість у режимі реального часу поставити запитання й отримати 
швидку відповідь від спеціалістів контролюючих органів. Жодне звернення не залишається без відповіді

На сайті «Інтерактивної бухгалтерії» можна 
ознайомитися зі змістом до понад 20 конференцій, 
зокрема на таку тематику:

 Порядок ведення оновленого реєстру податкових на-
кладних та заповнення нової декларації з ПДВ;

 Оподаткування доходів фізичних осіб. Податкова 
соціальна пільга та заповнення податкового розра-
хунку за ф. № 1ДФ;

 Форма № 1 ДФ — відображення реальних доходів на-
селення;

 Запровадження РРО з контрольною стрічкою в 
електронній формі.

У рамках конференцій нерідко вперше висвіт-
люється думка контролерів щодо окремих спірних 
питань. Так, під час онлайн-конференцій були роз-
глянуті, наприклад, такі запитання:

Чи можна включити до переліку податкових накладних у бухгалтерській довідці, за якою віднов-
люють податковий кредит за п. 198.5 ПКУ, податкову накладну, виписану понад рік тому?

Олексій Смоляр, бухгалтер

Вимоги до складання бухгалтерської довідки та порядок її відображення в реєстрі виданих та отрима-
них податкових накладних визначено в п. 2.4 р. ІV Порядку ведення реєстру виданих та отриманих по-
даткових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1340, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.02.2013 р. за № 201/22733.
Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, 
іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Кодексу, які є підставою для нарахування сум 
податку, що відносяться до податкового кредиту, з урахуванням норм п. 198.6 ст. 196 Кодексу, і місти-
ти їх вичерпний перелік.
Отже, до бухгалтерської довідки може бути включена податкова накладна, складена понад рік тому, 
за умови, що така накладна свого часу за фактом отримання була включена до реєстру отриманих по-
даткових накладних з урахуванням вимог п. 198.6 ст. 198 Кодексу, щодо 365 днів, і враховуючи строк 
давності, визначений ст. 102 Кодексу.
Альбіна Маргарита Семенівна, заступник начальника управління ДПС України — начальник відділу 
розробки та аналізу податкового законодавства з ПДВ Департаменту оподаткування юридичних осіб

Позиція податкового органу стосовно цього питання була вперше висвітлена саме в онлайн-конференції 
«Порядок ведення оновленого реєстру податкових накладних та заповнення нової декларації з ПДВ», 
яка проходила 10 квітня 2013 році на сайті електронного бухгалтерського сервісу «Інтерактивна бухгал-
терія». Пізніше така ж позиція прозвучала на сторінках «Вісника податкової служби України» у № 17–18 за 
2013 р. Детальніше про особливості ПДВшного обліку за бухдовідкою читайте в матеріалі «Податковий кре-
дит за бухдовідкою: чи діє 365-денне обмеження» газети «Інтерактивна бухгалтерія» в № 25 за 2013 р.

Як показати в Реєстрі отриманий касовий чек на суму понад 240 грн (із ПДВ), якщо зазначені в ньо-
му товари використовуються для пільгових постачань у межах госпдіяльності?

Людмила Новікова, ПП, бухгалтер

Згідно з пп. «б» п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України підставою для нарахування сум податку, 
що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, є касові чеки, які міс-
тять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (із визначенням фіскально-
го номера та податкового номера постачальника). Водночас із метою такого нарахування загальна 
сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 грн за день (без урахування податку).

http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences
http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences/details/21
http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences/details/21
http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences/details/23
http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences/details/23
http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences/details/23
http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences/details/25
http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences/details/25
http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences/details/22
http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences/details/22
http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences/details/21
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/4055
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/4055
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Відповідно до п. 2.4 р. ІV Порядку ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, за-
твердженого наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1340 «Про затвердження фор-
ми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення», зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 01.02.2013 р. за № 201/22733, у разі якщо загальна сума отриманих то-
варів/послуг за касовим чеком перевищує 200 грн (без ПДВ), платник податку не має права віднести 
до складу податкового кредиту ні всю суму податку на додану вартість, сплачену під час придбання 
таких товарів/послуг, ані її частину, платник податку у графі 5 проставляє позначення «ЧК» — касовий 
чек та заповнює графи 13 і 14 Реєстру.
Альбіна Маргарита Семенівна, заступник начальника управління ДПС України — начальник відділу 
розробки та аналізу податкового законодавства з ПДВ Департаменту оподаткування юридичних осіб

Детальніше про особливості відображення в ПДВшному обліку касових чеків читайте в матеріалах «По-
датковий кредит за касовим чеком: на яку дату показувати» та «Приклади заповнення Реєстру» газе-
ти «Інтерактивна бухгалтерія» в №№ 42 та 16 за 2013 р. відповідно.

Чи необхідно у формі № 1 ДФ відображати суми допомоги по вагітності та пологах?
Василь Нечипорук, ТОВ

Шановний Василю!
Відповідно до пп.  165.1.1 ст.  165 ПКУ, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку не включається, зокрема, сума компенсацій (уключаючи суми допомоги 
по вагітності та пологах), які отримує платник податку з фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування згідно із законом.
Разом із тим, керуючись Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та 
подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 
24.12.2010 р. № 1020, сума допомоги по вагітності та пологах відображається в податковому розра-
хунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «128» як соціальні виплати з відповідних бюджетів.
Бондаренко Вадим В’ячеславович, начальник Головного управління Міндоходів у Донецькій області

Віднедавна тема оподаткування декретних ЄСВ, а також питання необхідності утримання ПДФО, стали 
дуже актуальними. Детальніше про це читайте в матеріалах «Податок на доходи фізичних осіб» і «Допо-
мога по вагітності та пологах: практичне застосування нових правил» газети «Інтерактивна бухгал-
терія» в №№ 100, 58 за 2013 р. відповідно.

На цьому онлайн-конференції з електронним бухгалтерським сервісом «Інтерактивна бухгалтерія» не 
закінчуються. Попереду ще більше цікавих запитань і корисних відповідей!

Маєте безліч професійних думок і порад? Але яка з них правильна? Якій можна довіряти? 
Яка з них саме та, що допоможе вам залишатися на рівні провідного фахівця? Довіртеся 
«Інтерактивній бухгалтерії»!

Уже з 1 січня 2013 року можете забути про пусті та безглузді поради, тому що «Інтерактивна 
бухгалтерія» надає кожному передплатнику безкоштовну консультаційну онлайн-підтримку. 
Роз’яснення — лише від висококваліфікованих фахівців у сфері бухгалтерського, податкового 
обліку та права.

Онлайн-консультації від інноваційного видання «Інтерактивна бухгалтерія»  — 
це ваша запорука успішної роботи!

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/5006
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/5006
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/435
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/8284
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/5787
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/5787
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Розділ «Бланки та форми» на сайті електронно-
го бухгалтерського сервісу «Інтерактивна бухгал-
терія»  — це перелік усіх необхідних для роботи 
бланків і форм звітності. Розділ чітко структурова-
ний за такими підрозділами:

 «Бланки первинних документів»  — містить бланки 
первинних документів, які використовуються в бух-
галтерському обліку підприємства. Бланки розподі-
лені за напрямами діяльності підприємства (сільське 
господарство, ресторани), операціями (основні засо-
би, нематеріальні активи, каса, транспортна докумен-
тація, запаси, МШП тощо);

 «Податкова звітність» — бланки всіх форм звітнос-
ті разом із додатками до них у розрізі податків і зборів;

 «Фінансова звітність» — усі форми фінзвітності, що 
подають юрособи всіх форм власності, суб’єкти мало-
го підприємництва, селянські (фермерські) господар-
ства та розпорядники бюджетних коштів;

 «Бюджетна звітність» — форми звітності, яку пода-
ють розпорядники й одержувачі бюджетних коштів;

 «Соціальне страхування» — форми звітності, яку по-
дають до Пенсійного фонду України, до інших фондів 
соціального страхування, до Міністерства доходів і 
зборів України щодо звітності з ЄСВ;

 «Типові договори»  — форми типових договорів, що 
використовуються в земельних відносинах, будівни-
цтві, трудових відносинах тощо.

Що ховається під назвою бланків

Користувач електронного бухгалтерського сер-
вісу «Інтерактивна бухгалтерія», обравши по-
трібний у роботі бланк, має змогу не лише перегля-
нути його форму (у форматі PDF), а й заповнити її 
(у форматах Word або Excel). Більше того, до кож-
ного бланку прикріплений нормативний документ, 
яким цю форму затверджено та/або який визначає 
порядок її заповнення.

Підрозділ «Бланки первинних документів» та-
кож містить порядок заповнення окремих бланків 
із розробленими фахівцями газети «Інтерактивна 

бухгалтерія» зразками їх заповнення. База зразків 
заповнен ня документів постійно поповнюється. Най-
більшої популярності набули зразки таких документів:

 Авансовий звіт (Звіт про використання коштів, вида-
них на відрядження або під звіт);

Про порядок заповнення авансового звіту читайте 
в матеріалі «Авансовий звіт: порядок заповнення, 
строки повернення невикористаних коштів»
 Товарно-транспортна накладна (ТТН);

Про особливості заповнення ТТН читайте в матеріа-
лах «Товарно-транспортна накладна: порядок за-
повнення по ниточці до клубочка» та «Три життя 
товарно-транспортної накладної, або Для чого й 
кому вона потрібна»
 Подорожній лист легкового автомобіля;

Незважаючи на позицію Держстату про те, що підпри-
ємства, які експлуатують автотранспорт, мають право 
не виписувати водіям подорожні листи, цей документ 
продовжують активно використовувати. Про те, чи 
потрібно виписувати подорожні листи, а також як їх 
правильно заповнювати — читайте в матеріалах «По-
дорожні листи: таки потрібні чи ні» та «За яким до-
кументом списувати витрати на ПММ»
 Картка обліку малоцінних та швидкозношувальних 
предметів (типова форма № МШ-2).

приклади заповнення бланків

У разі якщо заповнення окремих бланків перед-
бачає врахування певних нюансів, фахівці газети 
«Інтерактивна бухгалтерія» обов’язково про це 
зазначають (наприклад, у порядку заповнення по-
дорожнього листа вантажного автомобіля, довіре-
ності, акта наданих послуг, авансового звіту тощо). 
Якщо ж «підводних каменів» у заповненні немає, 
порядок містить лише найнеобхіднішу інформа-
цію (хто заповнює, у яких випадках, у скількох при-
мірниках тощо). Як приклад розглянемо порядок 
заповнення Акта вибуття (ліквідації) об’єкта права 
інтелектуальної власності у складі нематеріальних 
активів (типова форма № НА-3).

бланки та форми

Маєте безліч професійних думок і порад? Але яка з них правильна? Якій можна довіряти? 
Яка з них саме та, що допоможе вам залишатися на рівні провідного фахівця? Довіртеся 
«Інтерактивній бухгалтерії»!

Уже з 1 січня 2013 року можете забути про пусті та безглузді поради, тому що «Інтерактивна 
бухгалтерія» надає кожному передплатнику безкоштовну консультаційну онлайн-підтримку. 
Роз’яснення — лише від висококваліфікованих фахівців у сфері бухгалтерського, податкового 
обліку та права.

Онлайн-консультації від інноваційного видання «Інтерактивна бухгалтерія» — 
це ваша запорука успішної роботи!

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/forms
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/forms/507
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/forms/510
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/forms/532
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/forms/1422
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/forms/1635
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/forms/508
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/forms/507
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/3248
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/3248
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/573
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/573
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/3250
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/652
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/652
http://www.interbuh.com.ua/ua/view/oneregulations/223
http://www.interbuh.com.ua/ua/view/oneregulations/223
http://www.interbuh.com.ua/ua/view/oneregulations/223
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/4301
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/7919
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/7919
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/355
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/355
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/4299
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/4299
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/7759
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/7759
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/651
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/651
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/653
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/573
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порядок заповнення типової форми № на-3

Основи заповнення Акта вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематері-
альних активів законодавчо прописано в Порядку застосування типових форм первинного обліку об’єктів 
права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затвердженому наказом Мінфіну України 
від 22.11.2004 р. № 732. Згадаємо найважливіше з нього.

Коли застосовують: у разі оформлення вибуття об’єкта права інтелектуальної власності у складі нема-
теріальних активів під час їх списання (ліквідації).

Хто оформлює: комісія, призначена наказом (розпорядженням) власника чи вповноваженого органу 
(посадової особи), який здійснює керівництво підприємством.

Хто підписує: голова та члени комісії, особа, що була відповідальною за використання об’єкта права 
інтелектуальної власності. Затверджує — керівник підприємства чи вповноважена на те особа.

Кількість примірників: два. Перший — передається до бухгалтерії, другий — залишається в особи, яка 
була відповідальною за використання об’єкта права інтелектуальної власності.

На замітку!
Під час оформлення операцій із уведення в господарський оборот нематеріальних активів слід 
оформлювати акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у 
складі нематеріальних активів (типової форми № На-1), а також Інвентарну картку обліку об’єкта 
права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типової форми № На-2). а під час 
інвентаризації нематактивів складають Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної 
власності у складі нематеріальних активів (типової форми № На-4).

Із заповненим зразком типової форми № НА-3 можна ознайомитися тут.

Наостанок лише додамо, що розділ «Бланки та 
форми» постійно оновлюється та доповнюється. 
Уже найближчим часом у ньому з’являться такі під-

розділи, як «Статистична звітність», «Регістри 
бухгалтерського обліку», «Документи для по-
даткового обліку» тощо.

Бухгалтерський  
сервіс постійНо 
оНовлюється:  
щОгОдИНИ  —  
свіжі професійНі НовиНи, 

щОдНя  —  
важлива та корисНа іНформація для роБоти! 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/4554
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/7113
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/forms
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/forms
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/news
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* Авторський стиль збережено.

Тема повідомлення: Передоплата — як неплатник ПДВ, оприбуткування ОЗ — платник 

Тема повідомлення: Фіндопомога від засновника у звіті 1ДФ

Тема повідомлення: Влияние системы налогообложения контрагента

Тема повідомлення: Re: Передоплата — як неплатник ПДВ, оприбуткування ОЗ — платник 

Тема повідомлення: Re: Фіндопомога від засновника у звіті 1ДФ

Тема повідомлення: Re: Влияние системы налогообложения контрагента

Наше підприємство стало платником ПДВ з жовтня 2012 року. У вересні здійснили попередню 
оплату (10%) за основні засоби (припустимо, 120 тис. грн). У грудні 2012 року отримали ОЗ на 
загальну суму 1 200 тис. грн. Сума ПДВ, що не була віднесена до податкового кредиту у вересні, 
відноситься на початкову вартість ОЗ? Якщо в накладній багато найменувань ОЗ, то ця сума 
відноситься до кожного ОЗ по 10%?

Доброго дня!

Директор (фізособа) надав підприємству поворотну фіндопомогу, чи потрібно отримання та 
повернення даної фіндопомоги відображати у звіті 1ДФ? Якщо так, то за якою ознакою? Дякую!

Подскажите, пожалуйста, если разница для нас, как заказчика — на какой системе налогообложе-
ния находится перевозчик (я имею в виду единщиков: на общей или нет, и какая у них категория: 
вторая, третья).

исходя из приведенных вами цифр, если б вы были сразу плательщиком, у вас было бы право на НК в раз-
мере 200 тыс. грн. НО 20 тыс. вы должны включить в стоимость ОС, а вот на остальные 180 вы будете 
иметь право и налоговую вам должны были дать имеено на эту сумму в декабре. и получается, по стоимо-
сти каждого ОС вы 10% от суммы НДС включите в их первоначальную стоимость.

ознака доходу 153:
Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повер-

тається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (під-
пункт 165.1.31 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

Раніше в платників податку на прибуток була проблема з визнанням витрат у разі, якщо контраген-
том виступала фізособа-єдинник. Вони не мали права на такі витрати згідно з пп. 139.1.12 ПКУ. але з 
01.01.2012 року ця норма втратила чинність і з тих пір у частині визнання витрат, система оподатку-
вання контрагентів ролі не відіграє. 

Форум бухгалтерського сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» — це можливість спілкуватися з колегами на 
бухгалтерсько-правові теми. Тут ви можете попрохати «допомогу залу» на запитання, яке вас цікавить, 
або, навпаки, допомогти колезі в пошуках істини, поділитися досвідом і навіть поговорити на сторонні 
теми. Ось декілька цікавих професійних питань, які обговорювалися на нашому форумі*

http://forum.interbuh.com.ua/viewtopic.php?f=4&t=786
http://forum.interbuh.com.ua/viewtopic.php?f=4&t=1061
http://forum.interbuh.com.ua/viewtopic.php?f=4&t=532
http://forum.interbuh.com.ua/viewtopic.php?f=4&t=786
http://forum.interbuh.com.ua/viewtopic.php?f=4&t=1061
http://forum.interbuh.com.ua/viewtopic.php?f=4&t=532
http://forum.interbuh.com.ua/
http://forum.interbuh.com.ua/
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Час від часу, головним чином, в Інтернет-просторі, 
з’являються короткі повідомлення про те, що в Украї-
ні готується закон про декларування доходів усіма фі-
зичними особами. У цих повідомленнях є посилання 
на найвідомішого бухгалтерам Міністра. Виходячи з 
приказки «Краткость — сестра таланта», можна зро-
бити висновок, що й сам Міністр, й автори інтернет-
повідомлень — винятково талановиті люди.

Автор цих рядків до таких талановитих себе 
не відносить, тому просить прочитати наведений 
нижче не дуже короткий текст.

Оскільки про суть механізму майбутнього загаль-
ного декларування доходів у нас нічого не пишуть, 
хоча кажуть, що законопроект про декларування 
готується за участю іноземців, пропоную прочитати 
дещо із сайту податкового відомства США. На цьому 
сайті російською мовою написане таке:

«Все лица, постоянно проживающие в 
Соединенных Штатах, получающие доход и отве-
чающие определенным требованиям, несут ответ-
ственность за подачу федеральной налоговой 
декларации. Требования к подаче федеральной 
налоговой декларации не зависят от иммиграци-
онного статуса, а определяются доходом и други-
ми факторами. Уплата налогов и подача налоговой 
декларации предусмотрены законом, нарушение 

этого требования влечет за собой наказание в 
гражданском и уголовном порядке.

Вы должны подавать федеральную налоговую 
декларацию, если вы являетесь гражданином или 
постоянным жителем Соединенных Штатов, либо 
постоянным жителем Пуэрто-Рико и отвечаете тре-
бованиям по подаче налоговой декларации для 
любой из следующих категорий лиц.

1. Отдельные лица в целом.
2. Иждивенцы.
3. Определенные категории детей в возрасте до 

19 лет, а также учащиеся и студенты дневных отде-
лений вузов.

4. Лица, занимающиеся индивидуальной трудо-
вой и предпринимательской деятельностью.

5. Иностранцы.
Если вы являетесь гражданином или постоянным 

жителем США, то необходимость подачи вами на-
логовой декларации зависит от следующих трех 
факторов:

1. Вашего валового дохода.
2. Вашего статуса налогоплательщика.
3. Вашего возраста.

Существуют пять вариантов статуса налого-
плательщика.

Думка без купюр

Це одна з можливостей висловити свою думку стосовно подій, які відбуваються в країні, або нових норматив-
но-правових актів, які щойно оприлюднили, чи проектів, які планується втілити в життя. Нею може скори-
статися як професіонал своєї справи, так і простий пересічний громадянин. Сьогодні до вашої уваги матеріал 
про загальне декларування всіх доходів громадян України, про яке часто згадується в інтернет-ресурсах

декларування доходів: доженемо й переженемо америку?

ЕСЛИ ваш статус налогоплательщика… И в конце года ваш возраст 
был…

То вам следует подавать налоговую декларацию, 
если ваш валовой доход составлял, как минимум…

 не состоит в браке
моложе 65 лет $9,750 долларов США

65 лет или старше $11,200 долларов США

состоит в браке и подает налоговую декла-
рацию совместно с супругом (супругой)

моложе 65 лет 
(оба супруга) $19,500 долларов США

65 лет или старше 
(один из супругов) $20,650 долларов США

65 лет или старше  
(оба супруга) $21,800 долларов США

состоит в браке и подает налоговую декла-
рацию отдельно от супруга (супруги) любой возраст $3,800 долларов США

основной кормилец
моложе 65 лет $12,500 долларов США

65 лет или старше $13,950 долларов США

вдова (вдовец) с ребенком-иждивенцем
моложе 65 лет $15,700 долларов США

65 лет или старше $16,850 долларов США
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В число доходов, подлежащих включению в 
налоговую декларацию, входят следующие:

 Оклады и заработные платы.
 Комиссионные.
 Гонорары.
 Дополнительные льготы.
 Чаевые.
 Опционы на покупку акций.
 Проценты.
 Дивиденды.
 Доли, получаемые при распределении в партнерстве.
 Доли, получаемые при распределении прироста ка-
питала.
 Пенсии.
 Пособия по безработице.
 Выигрыши в азартные игры.
 Заработанный доход, полученный за рубежом.

Налогоплательщикам нужно предоставить сле-
дующие документы и указать следующие данные 
для подготовки налоговой декларации:

 Удостоверение личности с фотографией.
 Действительные карточки социального обеспечения 
для себя, своего(й) супруга(и) и своих иждивенцев.
 Даты рождения основного и второстепенного налого-
плательщиков, подающих налоговую декларацию, а 
также указанных в ней иждивенцев.
 Формы W-2, W-2G, 1099-R с данными о заработной 
плате и доходах от трудовой деятельности, получен-
ные ото всех работодателей.
 Банковские выписки с информацией о доходах от 
процентов и дивидендов.
 Копию прошлогодней федеральной налоговой декла-
рации и налоговой декларации штата, плата за каж-
дую налоговую декларацию, заказанную за один год, 
составляет 57 долларов США.
 Номера отделений банков по классификационной си-
стеме, действующей в США, и номера счетов в этих 
банках для банковского перевода.

 Прочую существенную информацию о доходах и рас-
ходах.
 Общую сумму, потраченную на содержание детей в 
дошкольных детских учреждениях.
 Налоговый идентификационный номер дошкольного 
детского учреждения.

В рамках финансируемой Налоговым управле-
нием США Программы налоговых консультаций для 
престарелых (TCE) Американская ассоциация пен-
сионеров (AARP) проводит программу налоговых 
консультаций (Tax-Aide), 7000 пунктов которой 
открыты в течение налогового сезона по всей стра-
не. Добровольные консультанты, обученные и 
аттестованные программой налоговых консульта-
ций Американской ассоциации пенсионеров, помо-
гают лицам с низким и средним доходом и оказывают 
особое внимание лицам 60 лет и старше». 

Бажаючим детальніше ознайомитися з процеду-
рою американського декларування раджу в пошу-
ковику набрати «1040».

До речі, чи чули Ви, шановний читачу, щоб євро-
пейці вимагали від нас загального декларування до-
ходів, інакше в Асоційовані члени ЄС Україну не при-
ймуть? Не чули? І я не чув. А про вимоги легалізувати 
одностатеві шлюби чули? І я не чув. То, може, треба 
спочатку з одностатевими шлюбами розібратися, а 
потім займатися загальним декларуванням доходів?

Щодо практичної реалізації кампанії за участю 
десятків мільйонів громадян. Чому протягом кіль-
кох років не впроваджений податок на нерухомість 
фізичних осіб? Чому міндоходівці не змогли в цьо-
му році всім громадянам вчасно надіслати повідо-
млення про сплату земельного податку? Чому зупи-
нився процес заміни старих водійських посвідчень 
на нові? Чому перенесли перепис населення?

Можливо тому, що винятково талановиті мо-
лоді менеджери не можуть (або не хочуть, або не 
вміють) проводити заходи, у яких задіяні мільйони 
громадян? Не можете — не беріться.

Володимир ПРиТиСКаЧ,
оглядач газети «Інтерактивна бухгалтерія»
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