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TOP-10 NOTA BENE
1. НБУ у Постанові Правління від 29.10.2015 року вирішив залишити облікову ставку
на рівні 22% річних;
2. Мінфін Наказом від 28.09.2015 року затвердив нову форму Звіту про використання
коштів, виданих на відрядження або під звіт, та порядку його складання;
3. перерахування платником суми ПДВ, задекларованої у декларації з ПДВ за ІІІ
квартал 2015 року, на електронний рахунок Держказначейства до 10.11.2015, не є
порушенням граничного терміну сплати грошового зобов’язання;
4. Мін’юст від 12.10.2015 року нагадав, що у разі повернення державному реєстратору
поштового повідомлення про підтвердження відомостей про юридичну особу, такий
державний реєстратор повинен внести до ЄДР запис про відсутність юридичної особи за
її місцезнаходженням.
5. податківці від 29.10.2015 року пояснили, що мотиваційні виплати у вигляді премій,
бонусів, інших заохочень на користь третіх осіб є об’єктом оподаткування ПДВ;
6. ДФС наказом від 28.07.2015 № 543 затвердила новий Рекомендований порядок
взаємодії підрозділів ДФС при комплексному відпрацюванні податкових ризиків з
податку на додану вартість;
7. спеціалісти ДФС від 28.10.2015 року пояснили, що величину недоамортизованої
частини ремонту орендованого основного засобу включають до складу «бухгалтерських»
витрат у разі дострокового розірвання договору оренди;
8. Мін’юст у наказі від 06.10.2015 року затвердив критерії, за якими оцінюється рівень
ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та розповсюдження зброї масового знищення..
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ЗВІТНІСТЬ
Мінфін затвердив нову форму Звіту про використання коштів, виданих на
відрядження або під звіт, та порядку його складання. Кардинальних змін ані сам авансовий
звіт, ані порядок його заповнення не зазнали.
Так, уточнено, що порядок заповнення поширюється на осіб, що видали платнику
податку — фізичній особі кошти на відрядження або під звіт для виконання окремих
цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, та платників податків —
фізичних осіб, які отримали такі кошти. У формі авансового звіту виправлено з 17% на 20%
ставку ПДФО у разі неповернення суми надміру витрачених коштів.
Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Наказ Мінфіну від 28.09.2015 № 841

ГРОШІ
Нацбанк вирішив залишити облікову ставку на рівні 22 % річних. Це рішення
закріплене постановою Нацбанку від 29.10.2015 р. № 750.
Незважаючи на позитивні тенденції відносно стабілізації фінансової системи,
регулятор при ухваленні рішення про незмінність облікової ставки взяв до уваги наявні
короткострокові інфляційні ризики. Споживча інфляція у вересні прискорилася до 2,3 % за
місяць. Передусім це було обумовлено відкладеними ефектами девальвації на ціни
сезонних товарів і подальшим підвищенням адміністративно регульованих тарифів. За
результатами жовтня також очікуються відносно високі інфляційні показники. Передусім
йдеться про зростання цін на окремі продовольчі товари внаслідок нижчого, ніж
очікувалося, урожаю окремих сезонних культур, а також підвищення цін на опалювання.
Рішення Правління Національного банку відносно незмінності облікової ставки
спрямоване на збереження тенденції до зниження інфляційних очікувань.
Постанова Правління НБУ від 29.10.2015 року №750 «Про регулювання грошовокредитного ринку»

ВИТРАТИ
Податківці роз’яснили, що у разі дострокового розірвання договору оренди величину
недоамортизованої частини ремонту орендованого основного засобу включають до складу
«бухгалтерських» витрат, які платники податку на прибуток враховують при визначенні
фінансового результату до оподаткування.
Водночас платники податку на прибуток, які застосовуватимуть різниці, мають
збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму недоамортизованої частини
витрат на ремонт/поліпшення орендованих основних засобів, визначеної згідно з П(С)БО,
та зменшити такий фінансовий результат на суму недоамортизованої частини відповідних
основних засобів, визначеної за правилами Податкового кодексу України.
Лист ДФС від 28.10.2015 № 22779/6/99-95-42-03-15

КОНТРОЛЬ
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Юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що
настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному
реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку з
відомостями про себе (ч. одинадцята ст. 19Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб ― підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV; далі ― Закон
про держреєстрацію).
Підставами для направлення поштовим відправленням державним реєстратором
повідомлення про необхідність підтвердження відомостей про юридичну особу є:
 ненадходження в установлений частиною одинадцятою статті 19 Закону про
держреєстрацію строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну
особу;
 надходження (поштовим відправленням або в електронному вигляді в порядку
взаємообміну) державному реєстратору від податківців повідомлення про відсутність
юридичної особи за її місцезнаходженням.
Отже, у разі повернення державному реєстратору поштового повідомлення про
підтвердження відомостей про юридичну особу, такий державний реєстратор повинен
внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.
Лист Мін’юсту від 12.10.2015 № 1029-0-2-15/193

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Мін’юст затвердив критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного
фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового
знищення.
До таких суб’єктів первинного фінансового моніторингу відносять:
 нотаріусів;
 адвокатів;
 адвокатські бюро та об’єднання;
 суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що
надають послуги у рамках трудових правовідносин).
За результатами оцінювання суб’єкти можуть належати до низького, середнього або
високого рівня ризику.
До низького рівня ризику належать суб'єкти, що відповідають таким критеріям:
 провадження професійної діяльності понад 5 (п'яти) років;
 протягом останніх 3 (трьох) років у суб'єкта відсутні факти порушень вимог
законодавства у сфері фінансового моніторингу;
 участь суб'єкта у фінансових операціях не перевищує протягом шести місяців 5
(п'яти) фінансових операцій, визначених частиною першою статті 8 Закону.
До високого рівня ризику відносяться суб'єкти, що відповідають хоча б одному з
таких критеріїв:
провадження професійної (господарської) діяльності до 2 (двох) років;
 протягом останніх 3 (трьох) років провадження професійної (господарської)
діяльності у суб'єкта наявні факти порушення вимог законодавства у сфері фінансового
моніторингу;
 протягом
шести
місяців
участь
суб'єкта
у
фінансових
операціях,
визначених частиною першою статті 8 Закону, перевищує 15 (п'ятнадцять) таких операцій.
До суб'єктів із середнім рівнем ризику належать суб'єкти, які не відносяться ні до
суб'єктів з низьким рівнем ризику, ні до суб'єктів з високим рівнем ризику.
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Суб’єкти, що мають низький рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на
3 роки; з середнім рівнем ризику ― не частіше одного разу на 2 роки; з високим рівнем
ризику ― не частіше одного разу на рік.
Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Наказ Мін’юсту від 06.10.2015 № 1899/5

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Для своєчасної сплати ПДВ до бюджету платник має зарахувати кошти на
електронний рахунок у Держказначействі не пізніше останнього дня строку, встановленого
Податковим кодексом України (ПК) для самостійної сплати податкових зобов’язань.
Пунктом 57.1 ПК визначено, що платник зобов’язаний самостійно сплатити суму
податкового зобов’язання, зазначену в поданій ним декларації, протягом 10 календарних
днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для
подання декларації.
Отже, якщо платник перерахує суму ПДВ, задекларовану у декларації з ПДВ за ІІІ
квартал 2015 року, на електронний рахунок Держказначейства до 10.11.2015, це не буде
порушенням граничного терміну сплати грошового зобов’язання.
Водночас податківці звертають увагу на те, що штрафні санкції та пеня за порушення
граничного терміну сплати ПДВ не застосовуються за умови наявності у такі строки коштів
на електронних ПДВ-рахунках у сумах, достатніх для сплати узгоджених податкових
зобов’язань з ПДВ до бюджету або на спеціальні рахунки платників —
сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування.
Лист ГУ ДФС у м. Києві від 13.10.2015 № 15598/10/26-15-15-01-18
Мотиваційні виплати у вигляді премій, бонусів, інших заохочень на користь третіх
осіб (організацій, які придбавають товари у постачальника та здійснюють їх збут
(дистриб’юторів)) є винагородою за досягнення певних економічних показників третіми
особами (дистриб’юторами) у межах своєї основної діяльності та сприяють пожвавленню
збуту товарів постачальника, стимулюють просування товарів у каналах дистрибуції.
Оскільки зазначені виплати спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт,
послуг), вони відносяться до маркетингових послуг, які, у свою чергу, є об’єктом
оподаткування ПДВ.
У покупця при отриманні мотиваційних виплат (бонусів) від продавця у зв’язку з
досягненням певних обсягів постачання товарів, придбаних у такого продавця, виникають
податкові зобов’язання з ПДВ на суму отриманих мотиваційних виплат (бонусів).
Лист ДФС від 29.10.2015 № 22983/6/99-95-42-01-15
Для того щоб забезпечити комплексний контроль податкових ризиків з ПДВ, ДФС
наказом від 28.07.2015 № 543 затвердила новий Рекомендований порядок взаємодії
підрозділів ДФС при комплексному відпрацюванні податкових ризиків з податку на додану
вартість (далі — Порядок № 543).
Порівняно із попереднім однойменним Порядком, затвердженим наказом ДФС від
05.09.2014 № 110, Порядок № 543 висуває жорсткіші вимоги до контролю за платниками
ПДВ, зокрема виявлення схем ухилення від оподаткування та притягнення до
відповідальності організаторів, упередження необґрунтованого формування податкового
кредиту в значних розмірах.
Для цього використовується таке інформаційно-аналітичне забезпечення:
 реєстр платників ПДВ;
 Єдиний реєстр податкових накладних;
 дані податкової звітності з ПДВ та митних декларацій;
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 інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців;
 інформація про стан розрахунків з бюджетом (АІС «Галузь»).
Крім того, розширено перелік категорій уваги платників ПДВ такими новими
категоріями як зустрічний транзит, ланцюг та ймовірна схема ухилення від оподаткування.
Окрему увагу Порядок № 543 приділив платникам ПДВ — підприємцям. У разі
встановлення відсутності фізособи-підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання)
цьому підприємцю загрожує виключення з реєстру платників ПДВ.
Наказ ДФС від 28.07.2015 № 543
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