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Зміст каталогу публікацій у газеті "Все про бухгалтерський облік"  
за І півріччя 2015 року

I. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ стор.
Вищі органи 

влади
У Верховній Раді України 4

Вищі та
центральні

органи
управління

У Президента України 9
У Кабінеті Міністрів України 9
У Міністерстві доходів і зборів України 10
У ГУ Міністерства доходів і зборів України у Чернівецькій області 10
У Державній фіскальній службі України 11
У Державній податковій адміністрації України 14
У Міністерстві фінансів України 14
У Міністерстві юстиції України 15
У Міністерстві соціальної політики України 16
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 16
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України

17

У Національному банку України 17

Якщо у вас виникли запитання щодо бухгал-
терського чи податкового обліку, з'явилися не-
типові для вашого підприємства господарські 
операції або терміново потрібно знайти текст 
нормативного документа, радимо скористатися 
нашим довідковим каталогом.

Це дозволить вам швидко зорієнтуватися се-
ред величезної кількості газетних матеріалів. 
Як свідчить аналіз редакційної пошти, відповіді 
на більшість запитань уже були опубліковані.

Каталог складається зі змісту та чотирьох 
розділів.

У першому розділі зібрано перелік усіх 
нормативних документів, що публікувалися 
в нашій газеті протягом кварталу. Шукати 
необхідне можна різними способами:

—  з а  н а з в о ю  д о к у м е н т а , п о с т у п о в о 
переглядаючи весь розділ;

— за назвою державного органу, який видав 
документ (усі нормативи наведено відповідними 
блоками);

— за номером документа або його датою;
— за "головною темою" нормативного 

документа (колонка "Тема").

Другий розділ допоможе в пошуку поточ-
них змін у законодавстві, що розглядаються на 
сторінках нашої газети під рубрикою "Огляд 
законодавства".

У третьому розділі — назви консультацій від-
повідно до їх тем. Ті з них, у яких розглянуто 
більше одного питання податкового або бух-
галтерського обліку, можна знайти в кількох 
рубриках. Наприклад, матеріали, що стосують-
ся ПДВ і оренди, містяться у двох рубриках: 
"ПДВ" і "Облік орендних операцій". Це доз-
воляє в процесі пошуку використовувати різні 
ключові слова.

Четвертий розділ скоротить час пошуку 
комплексної інформації. Тут наводяться назви 
спецвипусків, їх стислий зміст і номер газети. 
Матеріали спецвипусків також розподілені за 
каталогом, і їх можна знайти за номером га-
зети.

Крім того, для спрощення пошуку в дужках до 
листів та нормативів із неконкретними назвами 
розкрито основне розглянуте в них питання або 
наведено назву коментаря редакції.

ЯК ОТРИМАТИ ЗА ОДНУ ХВИЛИНУ ВІДПОВІДІ  
НА ЗАПИТАННЯ, ЩО ХВИЛЮЮТЬ
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КАТАЛОг КАТАЛОг

I. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ стор.

Вищі та
центральні

органи
управління

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг

17

У Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 18
У Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття

18

У Торгово-промисловій палаті України 18
В Антитерористичному центрі при СБУ 18
У Конституційному суді України 19

ІІ. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА стор.
Новини законодавства 19

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ стор.

Податки
та збори

ПДВ 25
Податок на прибуток 31
Податок на доходи фізичних осіб 36
Єдиний податок 38
Акцизний податок 39
Єдиний внесок 40
Плата за землю та земельні відносини 43
Екологічний податок 44
Ресурсні платежі 44
Місцеві податки 44
Пенсійний збір 45
Військовий збір 45

Державне
регулювання

Ліцензування 47
Патентування 47

Організація і ведення бухгалтерського обліку 47
Облік за міжнародними стандартами 51
Методика 52
Звітність 52
Податковий календар бухгалтера 57
Інвентаризація 58
Гаряча тема 58
Питання тижня 58
Первинні документи 58
Відпустки 58
Оплата праці та інші виплати 61
Соцстрахування 63
Пенсії 64
Трудові відносини та кадрове діловодство 65
Зайнятість населення 68
Відрядження 68
Використання реєстраторів розрахункових операцій 68
Грошовий обіг 69
Орендні операції 70
Валютні операції 70

Цінні папери 71

Автомобіль на підприємстві 71

Дивіденди 72

Трансфертне ціноутворення 72

У зоні АТО 72

ВЕЗ "Крим" 75

Виробництво 75
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КАТАЛОг

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ стр.

Будівництво 75

Комунальне господарство 76

Сільське господарство 76

Експедирування, транспорт, логістика 77

Торгівля 78

Туристична діяльність 80

Неприбуткові організації 80

Побутові послуги 81

Ломбарди 81

Зовнішньоекономічна діяльність 81

Євроінтеграція 83

Готель, ресторан, кафе 83

Страхова справа 83

Нерухомість 84

Все для приватних підприємців 86

Адміністрування 88

Спадкування 89

Договірна робота 89

Юридична консультація 91

Інтелектуальна власність 95

Практика — у судових рішеннях 96

Суд і процес 96

Контролюючі органи 96

Дорожнє право 96

Все про банківські продукти 96

Бліц-відповідь 96

Посадова особа 97

Бюджет 97

Освіта 99

Державні закупівлі 99

Казначей: спецпроект 99

Пам'ятка бухгалтера 99

Корисне 100

Тема номера 100

Довідкова інформація 103

Літературна сторінка 104

ІV. ПЕРЕЛІК СПЕЦВИПУСКІВ ГАЗЕТИ "ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК" ЗА І ПІВРІччЯ �0�5 РОКУ �05

*— позначено спецвипуски.
www — позначено додатки до номерів, розміщені на сайті газети "Все про бухгалтерський облік" (dodatok.vobu.com.ua).
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Каталог публікацій у газеті "Все про бухгалтерський облік"  
за І півріччя 2015 року

І. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ

Адмініст
рування

Зміна системи загальнодержавних та місцевих податків і зборів (Б. Свіржський) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �

Термінологічні зміни в ПКУ (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України від 
28.12.14 р. № 71-VIII)

� 5

Повноваження податківців (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України від 
28.12.14 р. № 71-VIII)

� 5

Подання податкової декларації до контролюючих органів (Б. Свіржський) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� 5

Податкові перевірки (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 71-VIII)

� 6

Відповідальність платників податків (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� 7

Примусове стягнення податкового боргу (Б. Свіржський) (Коментар до Закону 
України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� 8

Мораторії на штрафи та перевірки (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� 8

Податок  
на доходи

Ставки податку на доходи з 01.01.15 р. (В. Циганенко) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� 9

База оподаткування (В. Циганенко) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 71-VIII)

� �0

Податкові соціальні пільги (В. Циганенко) (Коментар до Закону України від 
28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Військовий 
збір

Військовий збір (В. Циганенко) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 71-VIII)

� ��

Приватні 
підприємці

Нові ставки податку на доходи загальносистемників (А. Хусід) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Формування складу витрат у підприємців-загальносистемників (А. Хусід) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Єдиний 
податок

Основні зміни в умовах роботи на єдиному податку (А. Хусід) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Види діяльності в Реєстрі єдинників тепер обов'язкові для всіх (А. Хусід) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Більшість фізосіб-єдинників буде застосовувати РРО (А. Хусід) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

Доходи єдинника-комісіонера — лише винагорода від комітента (А. Хусід) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

Змінилися правила оподаткування доходів від продажу основних засобів 
(А. Хусід) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �6

Новий випадок для застосування підвищених ставок єдиного податку (А. Хусід) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �6

Додали випадок, коли єдинника I або II групи можуть позбавити його статусу 
(А. Хусід) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �7

Звільнення від земельного податку може опинитися під питанням (А. Хусід) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �7

Заяву про відмову від спрощенки при припиненні діяльності подавати не 
потрібно (А. Хусід) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �7

ПДВ

ПДВшний облік у лютому — червні 2015 р. (Д. Петрига) (Коментар до Закону 
України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �8

Як працювати в січні 2015 р. (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 
28.12.14 р. № 71-VIII)

� �9

Подання ПДВшної звітності та сплата податкових зобов'язань (Д. Петрига) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �0

Штрафи за нереєстрацію ПН (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 
28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Тема У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
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ПДВ

Податковий кредит за несвоєчасно зареєстрованими або запізнілими ПН 
(Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Звідки покупцю надходить ПН (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 
28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Нові випадки оформлення розрахунку коригування (Д. Петрига) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Нові дати оформлення ПН (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 71-VIII)

� ��

Реєстр ПН і реєстр документів (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 
28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Система електронного Адміністрування ПДВ із 01.07.15 р. (Д. Петрига) 
Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Реєстрація платником ПДВ (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 
28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

Мінімальна база обкладення ПДВ (Д. Петрига) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

ПДВшні пільги (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � �5
Акцизний 
податок

Акцизний податок (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 71-VIII)

� �7

Ліцензування
Ліцензування виробництва та продажу пива (Д. Петрига) (Коментар до Закону 
України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �8

Місцеві 
податки

Торгові патенти скасовано (А. Король) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 71-VIII)

� �9

Податок на нерухомість: пільг менше, об'єктів більше (А. Король) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �0

Транспортний податок: великий мотор дорого обійдеться (А. Король) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Туристичний збір: плата за нові враження (А. Король) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Збір за місця для паркування: старий знайомий (А. Король) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Земельний податок: тепер у родині місцевих (А. Король) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Відрядження
Відрядження-2015: податкові витрати та податок на доходи (Т. Нижник) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

РРО
РРО-2015: касові апарати майже для всіх (Т. Нижник) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �7

Соцстра
хування

Соцстрахівські новації (Т. Прощина) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 77-VIII)

� �9

Трудові 
відносини

Зміни в трудовому законодавстві: найцікавіше (Т. Прощина) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 77-VIII)

� �9

Єдиний 
внесок

Єдиний внесок — 2015: вивчаємо нововведення (Т. Прощина) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 77-VIII)
• Пільгова ставка нарахувань на зарплату і виплати за ЦПД: за яких умов
• Зарплата менша за мінімальну: єдиний внесок обчислюємо з мінімалки
• Єдиний внесок загальносистемників у бездоходних місяцях
• Єдиний внесок для добровільно застрахованих осіб (крім підприємців)
• Відповідальність за несплату єдиного внеску та неподання звітності

� 50

Ставки нарахування єдиного внеску на зарплату у 2015 році (додаток до 
коментаря "Єдиний внесок — 2015: вивчаємо нововведення")

� www

Держбюджет
�0�5

Держбюджет-2015: показники, які вплинуть на кожного (Б. Свіржський) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 80-VIII)
• Мінімальна заробітна плата у 2015 році
• Прожитковий мінімум у 2015 році
• Головні показники, на які впливає прожитковий мінімум
• Ключові показники, на які впливає рівень мінзарплати
• Держдопомога малозабезпеченим сім'ям
• Безоплатне харчування в дитсадках
• Прикінцеві положення Держбюджету-2015: чого чекати

� �0

ТЕМА В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ № стр.Тема У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Соцстра
хування

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" 
в редакції Закону України від 28.12.14 р. № 77-VIII

� ��

Соцстрахівські нововведення — 2015 (А. Гоменюк, Т. Прощина) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 77-VIII)

� �5

Прибуток

Податок на прибуток підприємств: як працювати по-новому (Т. Шустваль) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)
• Платники податку на прибуток
• Розрахунок об'єкта оподаткування
• Ставка податку на прибуток
• Порядок обчислення податку на прибуток
• Податковий період
• Строки звітування та сплати податку на прибуток
• Щомісячні авансові внески з податку на прибуток
• Особливості сплати щомісячних авансів у січні 2015 року — травні 2016 року
• Розрахунок авансових внесків при виплаті дивідендів
• Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
• Пільги та звільнення від оподаткування
• Особливості оподаткування страховиків
• Особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску 
та проведення лотерей, азартних ігор (у т.ч. казино)

� 5�

Трансфертне 
ціноутворення

Трансфертне ціноутворення: що й кому приніс новий Закон (А. Василенко) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 72-VIII)
• "Нова" концепція?
• Контрольовані операції: загальний перелік
• Контрольовані операції: вартісні критерії
• Які операції неконтрольовані
• Де загубили ПДВ
• Методи, методи, методи…
• Джерела інформації
• Звіт про контрольовані операції та документація
• Відповідальність
• Перевірки контрольованих операцій
• Інші цікавинки

5 6

Сільське 
господарство

Спрощена система для аграріїв: прощавай, ФСП, вітаємо єдиний податок! 
(О. Башинський) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �6

Акцизний 
податок

Виробники нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого 
газу відкриють акцизні склади (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 
28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �8

ПДВ

Нереєстрація податкових накладних: звільнили лише від 10%-вого штрафу 
(Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �8

Металобрухтна та макулатурна пільги з ПДВ: подовжили до 2017 р. (Д. Петрига) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �9

Пенсійний 
збір

Фізособи заплатять 2% пенсійного збору при купівлі готівкової інвалюти 
(О. Рижикова) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �9

Адмініст
рування

Податковий компроміс: що він дає та як ним скористатися (Ю. Ільницький) 
(Коментар до Закону України від 25.12.14 р. № 63-VIII)
• Хто може піти на податковий компроміс
• Які зобов'язання беруться до уваги
• Механізм здійснення податкового компромісу
• Наслідки застосування податкового компромісу

7 5

Бюджет

Міжбюджетні відносини — 2015: під вітрилами реформ 
(В. Вальківський, Л. Баценюк) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 79-VIII)
• Місцеві бюджети: під знаменами децентралізації
• Міжбюджетні трансферти: з бюджету в бюджет за новими правилами
• Новинки в Бюджетному кодексі: зміни, що торкнуться всіх

�� �9

У зоні АТО

Відпустка за власний рахунок для працюючих у зоні АТО (А. Король) (Коментар до 
Закону України від 15.01.15 р. № 121-VIII)

�� �6

Розрахунок суми єдиного внеску з доходів працівника 
із зони АТО, який пішов у безоплатну відпустку. Числовий приклад (додаток до 
коментаря "Відпустка за власний рахунок для працюючих у зоні АТО")

�� www

Тема У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Будівництво

Як безкарно здати в експлуатацію самобуд (В. Вишиваний) (Коментар до Закону 
України "Про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без 
дозволу на виконання будівельних робіт" від 13.01.15 р. № 92-VІII)

�� �8

Відпустки

Догляд за інвалідом з дитинства тепер дає право на додаткову відпустку 
(В. Циганенко) (Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень соціальної 
політики" від 15.01.15 р. № 120-VIII)

�� �0

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення окремих положень соціальної політики" від 15.01.15 р. 
№ 120-VIII (додаток до коментаря "Догляд за інвалідом з дитинства тепер дає 
право на додаткову відпустку")

�� www

У зоні АТО

Служити й захищати по-новому: строки, умови, гарантії (К. Герман) 
(Коментар до Закону України від 15.01.15 р. № 116-VIII)
• Посилили соцзахист військових
• Підвищили призовний вік та зрізали перелік підстав для отримання відстрочки
• Терміни служби: строковикам — подовжили, контрактникам — дещо зменшили
• Військова служба за контрактом: перелік підходящих осіб розширено
• Офіцерів запасу за потреби призиватимуть на службу, за ухилення світить 
кримінал
• Звільнення зі служби: для певних військових з'явилися додаткові підстави
• Військових за військово-обліковими спеціальностями готуватимуть ефективніше

�6 ��

Імпортний 
збір

Закон України "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України 
відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року" 
від 28.12.14 р. № 73-VІІІ

�� �7

Додатковий імпортний збір: перше знайомство (О. Рижикова) 
(Коментар до Законів України № 73-VIII та № 74-VIII від 28.12.14 р.)

�� �8

Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації 
платіжного балансу" від 28.12.14 р. № 74-VIII (додаток до коментаря "Додатковий 
імпортний збір: перше знайомство")

�� www

У зоні АТО
Відкриття спадщини щодо майна в Криму чи зоні АТО (А. Король) (Коментар до 
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення реалізації права на спадкування" від 12.02.15 р. № 189-VIII)

�� �7

Податок на 
доходи

Чергові покращення ПКУ: більше не значить краще (В. Нагорний) (Коментар до 
Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" від 02.03.15 р. 
№ 211-VIII)

�6 ��

Єдиний 
внесок

Використання зниженої ставки єдиного внеску: кардинальні зміни в правилах 
(Т. Прощина) (Коментар до Закону України від 02.03.15 р. № 219-VIII)

�6 ��

Застосування зниженої ставки єдиного внеску в березні 2015 року. Числовий 
приклад (додаток до коментаря "Використання зниженої ставки єдиного внеску: 
кардинальні зміни в правилах")

�6 www

Освіта

Тернистий шлях реформ: прощавайте, пільги, зустрічайте платну освіту 
(В. Вальківський) (Коментар до Закону України "Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.14 р. 
№ 76-VIII)
• Парламент урізав професійні й статусні пільги: кому не пощастило
• Освіта стане платною, а школи закриватимуть без рішення громади
• Контролерам наказали ще півроку відпочивати, а на держпрацівниках заощадять

�6 www

Пенсії

Пенсійна реформа — 2015: пільгові та спеціальні пенсії призначатимуть по-новому 
(О. Охріменко, Г. Мастюгіна) (Коментар до Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" від 02.03.15 р. 
№ 213)
• Обмеження пенсій працюючих пенсіонерів
• Як у ПФУ дізнаються про роботу пенсіонера
• Що зміниться з 01.01.16 р.
• Як перераховуватимуть пенсії працюючим пенсіонерам
• Призначення пільгових пенсій та пенсій за вислугу років
• Пенсійна реформа: в очікуванні

�� ��

Тема У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Пенсії

Спецпенсії з 01.04.15 р.: кому й скільки виплачуватимуть (О. Охріменко) 
(додаток до коментаря "Пенсійна реформа — 2015: пільгові та спеціальні пенсії 
призначатимуть по-новому")

�� www

Пільгові пенсії та пенсії за вислугу років: нові вимоги до стажу та віку виходу на 
пенсію (Г. Мастюгіна) (додаток до коментаря "Пенсійна реформа — 2015: пільгові 
та спеціальні пенсії призначатимуть по-новому")

�� www

У зоні АТО
Підтримка переселенців та їх потенційних працедавців (Т. Прощина) (Коментар 
до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб" від 05.03.15 р. № 245-VIII)

�� �7

Ліцензування

Новий закон про ліцензування:  як держава дозволятиме займатися 
госпдіяльністю (Д. Петрига) (Коментар до Закону України  від 02.03.15 р. 
№ 222-VIII)

�� �7

Види діяльності, які підлягатимуть ліцензуванню після 28.06.15 р. 
(додаток до коментаря "Новий закон про ліцензування: 
як держава дозволятиме займатися госпдіяльністю")

�� www

Перелік видів госпдіяльності, які припинять ліцензувати з 28.06.15 р. 
(додаток до коментаря "Новий закон про ліцензування:  як держава дозволятиме 
займатися госпдіяльністю")

�� www

У зоні АТО
Влада в зоні АТО: для чого створили військово-цивільні адміністрації (А. Король) 
(Коментар до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.15 р. 
№ 141-VIII)

�� www

РРО
Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг"  від 06.07.95 р. № 265/95-ВР

�5* 7

Платіжні 
системи

Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.01 р. 
№ 2346-III

�5* www

Дерегулю
вання бізнесу

Дерегулювання бізнесу —  дихати стане легше (Ю. Ільницький) (Коментар  до 
Закону України "Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України  щодо 
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" від 12.02.15 р. № 191-VIII)

�6 �6

У зоні АТО
Демобілізованим — пільги, їхнім роботодавцям — обмеження (А. Король) 
(Коментар до Закону України від 18.03.15 р. № 259-VIII)

�� �7

Нерухомість
Держреєстрація прав на нерухомість і землю: правила оновлено (А. Король) 
(Коментар до Закону України від 05.03.15 р. № 247-VIII)

�� ��

Податок на 
доходи

Анулювання кредитних боргів фізосіб: нарешті без податково-доходного 
навантаження (В. Циганенко) (Коментар до Закону України "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо кредитних зобов'язань" від 09.04.15 р. 
№ 321-VIII)

�� �7

ПДВ

Нова пільга з ПДВ на ліки та медвироби: не для аптек та їхніх постачальників 
(Д. Петрига) (Коментар до Закону України "Про внесення зміни до Податкового 
кодексу України щодо звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та 
медичних виробів" від 09.04.15 р. № 332-VIII)

�� �9

У зоні АТО
Участь в АТО: кого визнають учасником бойових дій та інвалідом війни 
(А. Гоменюк) (Коментар до Закону України від 07.04.15 р. № 291-VIII)

�5 �5

Антитоталі
тарний закон

Антитоталітарний закон: як він вплине на бізнес (Б. Свіржський) (Коментар до 
Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки" від 09.04.15 р. № 317-VIII)
• Заборона пропаганди тоталітарних режимів та їхньої символіки
• Винятки щодо виготовлення/використання тоталітарної символіки
• Географічні перейменування та демонтаж пам'ятників
• Перейменування юросіб: устигнути за місяць 
• Відповідальність за порушення коментованого Закону

5� ��

Публічна 
інформація

Відкриті дані — новий вид публічної інформації (В. Вишиваний) (Коментар до 
Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу 
до публічної інформації у формі відкритих даних" від 09.04.15 р. № 319-VIII)

5� �6

Пенсії

Пенсії науковим працівникам: чергові зміни (О. Охріменко) (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну 
діяльність" щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу 
України" від 21.04.15 р. № 340-VІІІ)

5� �8

Тема У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

У зоні АТО

Відпустки для учасників АТО та інших ветеранів: новації, варті уваги (Т. Прощина) 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів 
війни" від 14.05.15 р. № 426-VIII)

56 ��

Заява на додаткову відпустку для учасника бойових дій. Зразок (додаток до 
коментаря "Відпустки для учасників АТО та інших ветеранів: новації, варті уваги")

56 www

Наказ про надання додаткової відпустки учаснику бойових дій. Зразок (додаток до 
коментаря "Відпустки для учасників АТО та інших ветеранів: новації, варті уваги")

56 www

Тема У ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № стор.

РРО
Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення 
норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.95 р. № 436/95

�5* www

Тема У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № стор.

Держ
дивіденди

Унітарні Держдивіденди: аналізуємо зміни (І. Чалий) (Коментар до постанови КМУ 
від 24.12.14 р. № 710)

6 ��

Нерухомість

Хто власник нерухомості: отримуємо інформацію з Держреєстру (А. Король) 
(Коментар до постанови КМУ "Деякі питання надання інформації про 
зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження" від 24.12.14 р. 
№ 722)

8 �5

Заява про надання інформації з указаного Держреєстру. Зразок (додаток до 
коментаря "Хто власник нерухомості: отримуємо інформацію з Держреєстру")

8 www

Заява про надання інформації з Держреєстру у формі інформаційної довідки. 
Зразок (додаток до коментаря "Хто власник нерухомості: отримуємо інформацію 
з Держреєстру")

8 www

ПДВ

Реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі: порядок оновлено (Н. 
Алпатова) (Коментар до постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку ведення 
Єдиного реєстру податкових накладних" від 30.01.15 р. № 20)

�� �5

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1246

��* �

Електронне адміністрування ПДВ: Кабмін уточнив порядок (Д. Петрига) 
(Коментар до постанови КМУ від 04.02.15 р. № 82)

�5 �9

У зоні АТО

Компенсація середнього заробітку мобілізованих: алгоритм для роботодавця 
(А. Король) (Коментар до постанови КМУ від 04.03.15 р. № 105)

�7 �7

Відображення на рахунках обліку нарахування компенсації 
середнього заробітку та її отримання. Числовий приклад (додаток до коментаря 
"Компенсація середнього заробітку мобілізованих: алгоритм для роботодавця")

�7 www

Відображення нарахування компенсації середнього заробітку та її отримання у 
ф. № 1ДФ та звіті за єдиним внеском. Числовий приклад (додаток до коментаря 
"Компенсація середнього заробітку мобілізованих: алгоритм для роботодавця")

�7 www

Звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, 
призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 
період. Зразок (додаток до коментаря "Компенсація середнього заробітку 
мобілізованих: алгоритм для роботодавця")

�7 www

АТО-статус учасника бойових дій: уточнено порядок отримання (А. Король) 
(Коментар до постанови КМУ від 04.02.15 р. № 104)

�8 ��

РРО

Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових 
операцій, затверджений постановою КМУ від 12.05.04 р. № 601

�5* www

Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових 
операцій для різних сфер застосування, затверджені постановою КМУ від 
18.02.02 р. № 199

�5* www

Постанова КМУ "Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з 
використанням спеціальних платіжних засобів" від 29.09.10 р. № 878

�5* www

Тема У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Субсидії
Отримати житлову субсидію — місія здійсненна (А. Юлін) (Коментар до постанови 
КМУ "Про удосконалення порядку надання житлових субсидій" від 28.02.15 р. 
№ 106)

�7 ��

ЗЕД

Імпорт товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації: удосконалено правила 
митного оформлення (О. Рижикова) (Коментар до постанови КМУ "Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 446" 
від 22.04.15 р. № 235)

�9 �9

Відбір проб та зразків: як визначають їх кількість та відображають у бухобліку 
(додаток до коментаря "Імпорт товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації: 
удосконалено правила митного оформлення")

�9 www

Оцінка майна
Оцінка майна для оподаткування: правила оновлено (А. Гоменюк) 
(Коментар до постанови КМУ від 25.03.15 р. № 146)

5� �5

ВЕЗ "Крим"
Поїздка до Криму: урегульовано порядок перетину кордону (О. Рижикова) 
(Коментар до Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду 
з неї, затвердженого постановою КМУ від 04.06.15 р. № 367)

56 �9

Нерухомість

Переведення дач у жилі будинки: порядок визначено (А. Король) (Коментар до 
постанови КМУ від 29.04.15 р. № 321)

56 �5

Заява про переведення дачного (садового) будинку в жилий будинок. Зразок 
(додаток до коментаря "Переведення дач у жилі будинки: порядок визначено")

56 www

Трудові 
відносини

Постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 413 "Про порядок повідомлення 
Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття 
працівника на роботу"

60 �0

Повідомлення ДФС про прийняття працівників: тепер за затвердженою КМУ 
формою (В. Циганенко) (Коментар до постанови КМУ від 17.06.15 р. № 413)

60 ��

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ № стор.

РРО

Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, 
що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), 
затверджений наказом Міндоходів і зборів України від 28.08.13 р. № 417

�5* �6

Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових 
операцій, затверджений наказом Міндоходів  і зборів України від 28.08.13 р. № 417

�5* �5

Книга обліку розрахункових операцій (Додаток 1) (додаток до Порядку реєстрації 
та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, 
затвердженого наказом Міндоходів  і зборів України від 28.08.13 р. № 417)

�5* www

Книга обліку розрахункових операцій (Додаток 2) (додаток до Порядку реєстрації 
та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, 
затвердженого наказом Міндоходів  і зборів України від 28.08.13 р. № 417)

�5* www

Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової 
книжки  (додаток до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг 
обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міндоходів  і зборів 
України від 28.08.13 р. № 417)

�5* www

Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій 
(додаток до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку 
розрахункових операцій, затвердженого наказом Міндоходів  і зборів України від 
28.08.13 р. № 417)

�5* www

Розрахункова книжка (додаток до Порядку реєстрації та ведення розрахункових 
книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міндоходів  
і зборів України від 28.08.13 р. № 417)

�5* www

Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затверджений 
наказом Міністерства  доходів і зборів України  від 28.08.13 р. № 417

�5* ��

Тема У ГУ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ У чЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ № стор.

ПДВ
Коли оформлюють додаток 1 до податкової накладної (Н. Алпатова) (Коментар до 
листа ГУ Міндоходів у Чернівецькій області від 07.07.14 р. № 977/10/24-1317-01-22)

�6 �8

Тема У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ПДВ
Лист ГУ Міндоходів у Чернівецькій області від 07.07.14 р. № 977/10/24-1317-01-22 
"Про оформлення додатка 1 до податкової накладної" (додаток до коментаря 
"Коли оформлюють додаток 1 до податкової накладної")

�6 www

Тема У ДЕРжАВНІЙ фІСКАЛЬНІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ № стор.

ПДВ
Лист Державної фіскальної служби України від 15.12.14 р. 
№ 15182/7/99-99-24-02-02-17 "Щодо відображення у митних деклараціях 
податкових номерів платників ПДВ"

�� ��

Прибуток

Операції з цінними паперами: нова узагальнююча консультація про старі 
правила оподаткування (В. Прокопенко) (Коментар до Узагальнюючої податкової 
консультації щодо окремих питань відображення в податковому обліку з податку 
на прибуток підприємств операцій з цінними паперами, затвердженої наказом 
ДФСУ від 26.12.14 р. № 400)
• Дохід від продажу ЦП визнають за датою переходу права власності
• Податковий облік залежить від статусу ЦП на момент їх продажу
• Комісію на придбання ЦП — до їх собівартості, витрати на облік 
та відчуження — до інших витрат
• Бухгалтерську переоцінку ЦП у податковому обліку не відображають
• Емітент та держатель боргових ЦП не відображають їх погашення в 
"ціннопаперовому" обліку
• Якщо за інвалютними борговими ЦП розраховуються в гривнях, курсові різниці 
в податковому обліку не відображають
• Прибуток від операцій із біржовими/небіржовими ЦП за період із 01.01.14 р. по 
02.08.14 р. оподатковують за ставкою 10%, після — за ставкою 18%

5 �5

Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань відображення 
в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними 
паперами, затверджена наказом ДФСУ від 26.12.14 р. № 400

5 �5

Лист ДФСУ від 13.10.14 р. № 4983/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо врахування витрат 
на придбання акцій та корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, 
формі, понесених до 01.01.2013 р."

6 ��

Продали інвестовані цінні папери або корправа? Витратам бути! (В. Прокопенко) 
(Коментар до листа ДФСУ від 13.10.14 р. № 4983/6/99-99-19-02-02-15)

6 ��

У зоні АТО

Лист Державної фіскальної служби України "Щодо списання основних засобів та 
ТМЦ, що розташовані в зоні АТО" від 07.11.14 р. №  6437/6/99-99-19-02-02-15

7 �8

Списання ОЗ і ТМЦ із зони АТО: податково-прибуткові наслідки (А. Юлін) 
(Коментар до листа ДФСУ від 07.11.14 р. № 6437/6/99-99-19-02-02-15)

7 �9

Місцеві 
податки

Лист Державної фіскальної служби України від 16.01.15 р. № 722/5/99-99-19-01-01-16 
"Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів" (Витяг)

8 ��

Місцеві податки та збори: акценти від податківців (А. Король) (Коментар до 
п.п. 2, 4 р. ІІ листа ДФС України "Про особливості встановлення ставок з місцевих 
податків та зборів" від 16.01.15 р. № 722/5/99-99-19-01-01-16)

8 �0

ПДВ

Лист Державної фіскальної служби України від 19.01.15 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-
17 "Про систему електронного адміністрування ПДВ" (Коментарі редакції:
• Січень 2015 р. включили в період тестового режиму електронного 
адміністрування;
• Використання електронних ПДВ-рахунків;
• Оформлення ПН, реєстрація в ЄРПН, формування податкового кредиту;
• Повноцінний запуск електронного адміністрування;
• Надання звітності та сплата до бюджету;
• Особливі правила для сільгосппідприємств;
• Заборонили користуватися металобрухтовою пільгою)

8 ��

Акцизний 
податок

Лист Державної фіскальної служби України від 20.01.15 р. № 1519/7/99-99-19-03-03-17 
"Про забезпечення сплати акцизного податку з роздрібного продажу"

8 �0

Як сплачувати акциз із роздрібного продажу пива, алкоголю, тютюну та пального: 
ДФСУ висвітлила чотири теми (Д. Петрига) (Коментар до листа ДФСУ від 20.01.15 р. 
№ 1519/7/99-99-19-03-03-17)

8 ��

Прибуток

Лист ДФСУ від 09.09.14 р. № 3139/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо звітності з податку 
на прибуток суб'єктів індустрії програмної продукції" (Витяг) (Коментар редакції: 
Як ITшникам звітувати з податку на прибуток за 2014 рік: рекомендації від 
контролерів)

�� ��

Тема У ГУ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Прибуток

Лист ДФСУ від 07.11.14 р. № 6455/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо відображення 
результатів спільної діяльності в декларації з податку на прибуток" 
(Коментар редакції: Договір про спільну діяльність: як звітувати за 2014 рік)

�� �6

Лист Державної фіскальної служби України від 29.01.15 р. № 2707/7/99-99-19-02-01-
17 "Про звітність з податку на прибуток підприємств, сплату авансових внесків з 
цього податку у 2015 році та інші актуальні питання" (Коментарі редакції 
(В. Прокопенко, Т. Шустваль, А. Юлін): 
• Податківці перевірятимуть правильність ведення бухобліку;
• Прибуткову звітність за 2014 рік подають за старими правилами;
• Щомісячні авансові внески з податку на прибуток;
• Щомісячні аванси за січень і лютий 2015 року сплачують окремо за 
місцезнаходженням головного підприємства та філій;
• Договір про спільну діяльність: що із щомісячними авансами у 2015 році;
• Дивіденди-2015: як сплачувати авансові внески за новими правилами;
• Букмекери та казино: як сплачувати аванси з податку на доходи)

�� �8

Єдиний 
внесок

Лист ДФСУ від 29.01.15 р. № 2627/7/99-99-17-03-01-17 "Щодо повідомлень 
про прийняття на роботу" (Коментар редакції: Про нового працівника 
повідомляємо у Звіті з єдиного внеску: так хоче ДФС)

�� ��

ПДВ
Лист Державної фіскальної служби України від 28.01.15 р. № 2394/7/99-99-19-03-02-17 
"Про одиницю вимірювання послуг в податковій накладній" (Коментар редакції: 
Податкова накладна на послуги: в яких одиницях їх вимірювати)

�5 ��

Транспортний 
податок

Лист Державної фіскальної служби України від 28.01.15 р. № 2444/7/99-99-17-04-01-17 
"Про внесення змін до порядку Адміністрування майнових податків"

�5 �6

Як юрособа декларує транспортний податок (А. Гоменюк) 
(Коментар до листа ДФС України від 28.01.15 р. № 2444/7/99-99-17-04-01-17)

�5 �9

Розрахунок транспортного податку. Зразок (додаток до коментаря "Як юрособа 
декларує транспортний податок")

�5 www

Місцеві 
податки

Лист Державної фіскальної служби України від 22.01.15 р. № 1816/7/99-99-15-03-01-17 
"Щодо справляння місцевих податків і зборів у 2015 році" (Витяги)

�6 �5

Декларуємо земельний податок, повертаємо патенти: алгоритм для юросіб 
(А. Король) (Коментар до листа ДФС України від 22.01.15 р. 
№ 1816/7/99-99-15-03-01-17)

�6 �6

Податкова декларація з плати за землю. Зразок (додаток до коментаря 
"Декларуємо земельний податок, повертаємо патенти: алгоритм для юросіб")

�6 www

Єдиний 
внесок

Лист Державної фіскальної служби України від 29.01.15 р. № 2625/7/99-99-17-03-01-17 
"Про застосування нових розмірів штрафів за несплату єдиного внеску" (Витяг) 
(Коментар редакції: Як штрафуватимуть  за несплату єдиного внеску)

�7 �7

Прибуток

Лист Державної фіскальної служби України від 12.11.14 р. № 10346/7/99-99-15-02-
01-17 "Про зарахування дивідендних авансів у зменшення податку на прибуток" 
(Витяг) (Коментар редакції: Залік дивідендних авансів у зменшення податку на 
прибуток: думка контролерів)

�7 �9

РРО
Зміни в застосуванні РРО-2015: тлумачення від податківців (Т. Нижник) 
(Коментар  до листа ДФСУ від 10.02.15 р. № 4315/7/99-99-22-07-03-17)

�8 ��

ПДВ

Лист Державної фіскальної служби України від 17.02.15 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 
"Про справляння ПДВ у 2015 році" (Коментарі редакції:
• Отримання послуг від нерезидента в січні 2015 р.: за яких умов можна 
сформувати податковий кредит
• Контролери нагадують: заява-скарга Д8 не захищає податковий кредит
• Про форму реєстру документів та неподання реєстру ПН у січні 2015 р.
• Оформлення ПН та податковий кредит
• Податковий кредит за ПН, виписаними до 2015 р.
• Податковий кредит за ПН, оформленими у 2015 р.
• Податковий кредит у платників ПДВ, які застосовують касовий метод
• Як виправити помилку в ПН
• Чи можна в ПН виправити дату, номер чи ІПН контрагента
• Різні випадки оформлення розрахунку коригування, якщо змінюється сума 
компенсації)

�8 �5

Акцизний 
податок

Лист ДФСУ від 23.02.15 р. № 6036/7/99-99-19-03-03-17 "Щодо порядку декларування 
акцизного податку" (Коментар редакції: Звітність з акцизного податку та його 
сплата: поради контролерів)

�� �5

Тема У ДЕРжАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Єдиний 
внесок

Єдиний внесок із мінзарплати: чергові роз'яснення фіскалів (Т. Прощина) 
(Коментар до листа ДФСУ від 14.02.15 р. № 4979/7/99-99-17-03-01-17)

�� �9

Прибуток

Лист ДФСУ від 02.03.15 р. № 1023/7/99-99-19-02-02-17 "Про використання статусу 
неприбутковості"

�7 www

Хто з неприбутківців буде сплачувати податок на прибуток (Т. Шустваль) 
(Коментар до листа ДФСУ від 02.03.15 р. № 1023/7/99-99-19-02-02-17)

�7 �0

Акциз
Роздрібний акциз: як обчислювати при продажу нафтопродуктів (Д. Петрига) 
(Коментар до листа ДФС України від 18.03.15 р. № 9132/7/99-99-19-03-03-17)

�0 ��

Екоподаток
Використовуєте генератор — сплачуйте екоподаток  (Т. Шарий) 
(Коментар до листа ДФС України від 13.01.15 р. № 311/6/99-99-15-04-02-15 та листа 
Мінприроди від 25.12.14 р. № 7/3692-14)

�� �6

Єдиний 
внесок

Розрахунки для зменшеної ставки ЄСВ: бачення фіскалів (Т. Прощина) 
(Коментар до листів ДФСУ  від 09.04.15 р. № 12518/7/99-99-17-03-01-17  та від 
31.03.15 р. № 6589/6/99-99-17-03-01-15)

�6 �5

ПДВ
Які документи потрібні аграрієві для зняття з ПДВ-реєстрації (Н. Алпатова) 
(Коментар до листа ДФСУ від 03.04.15 р. № 7060/6/99-99-11-02-02-15)

�7 �5

Трансфертні 
ціни

Трансфертно-цінова солянка від ДФСУ (А. Василенко) 
(Коментар до листа ДФСУ від 23.03.15 р. № 9853/7/99-99-22-01-02-17)

�7 �6

Податок на 
доходи

Оплатили навчання на рік наперед: у податковій знижці лише витрати звітного 
року (К. Герман) (Коментар до Узагальнюючої податкової консультації щодо 
включення до податкової знижки за звітний рік сум витрат, понесених у минулому 
році на оплату вартості навчання за місяці звітного року, затвердженої наказом 
ДФС України від 06.04.15 р. № 247)

�7 �8

ПДВ

Лист Державної фіскальної служби України від 07.04.15 р. 
№ 12082/7/99-99-19-03-02-17 "Щодо визначення бази обкладення ПДВ 
при постачанні самостійно виготовлених товарів" (Коментар редакції: 
Як визначити базу обкладення ПДВ, якщо собівартість невідома)

�0 ��

Основні 
засоби

Індексація основних засобів — 2014 збільшить майбутню податкову амортизацію 
(В. Прокопенко) (Коментар до листа ДФСУ від 02.03.15 р. № 4307/6/99-99-19-02-02-
15)

�0 ��

Рентна плата

Лист Державної фіскальної служби України  від 03.03.15 р. 
№ 4466/6/99-99-15-04-01-15 "Щодо використання води для господарсько-питних 
потреб" (Коментар редакції: Дозвіл на водокористування для 
господарсько-питних потреб: чи сплачувати рентну плату за воду)

�0 ��

ПДВ

РРО — декілька, а ПН можна й одну: фіскали змінили позицію (К. Медведенко) 
(Коментар до листа ДФСУ від 03.03.15 р. № 4436/6/99-99-19-03-02-15)

�0 �6

Лист ДФСУ від 02.03.15 р. № 6972/7/99-99-19-03-02-18 "Про обкладення ПДВ 
операцій з постачання майна в податковій заставі"

�� �5

Як нараховують ПДВ при продажу майна в податковій заставі (Т. Лісіца) 
(Коментар до листа ДФС України від 02.03.15 р. № 6972/7/99-99-19-03-02-18)

�� �7

Торгівля
Розрахунки через Інтернет: коли можна обійтися без РРО (Т. Нижник) 
(Коментар до листа ДФСУ від 30.03.15 р. № 6556/6/99-99-22-07-03-15)

�6 �5

Єдиний 
внесок

Єдиний внесок із мінімалки: правила для відпускних та лікарняних (Т. Прощина) 
(Коментар до листа ДФС України від 11.03.15 р. № 5084/6/99-99-17-03-03-15)

�6 �6

ПДВ
Перекидання ПДВ на електронний рахунок: як заповнити платіжку (Т. Шустваль) 
(Коментар до листа ДФСУ від 13.03.15 р. № 8584/7/99-99-11-04-01-17)

�9 ��

Військовий 
збір

Обчислюємо аліменти: яка роль військового збору (Т. Прощина) 
(Коментар до листа ДФС України від 12.02.15 р. № 339/4/99-99-19-01-01-13)

5� �6

ПДВ
Що таке необоротні активи для автоматичного відшкодування ПДВ (Т. Лісіца) 
(Коментар до листа ДФС України від 06.03.15 р. № 4684/6/99-99-19-03-02-15

55 �7

Трансфертне 
ціноутворення

Операції між пов'язаними резидентами не контролюють (А. Василенко) 
(Коментар до листа ДФСУ від 12.03.15 р. № 5145/6/99-99-19-02-02-15)

55 ��

Приватні 
підприємці

Лист ДФСУ від 06.01.15 р. № 167/6/99-99-17-02-15
"Щодо обліку основних засобів фізичними особами — підприємцями"

58 �5

Тема У ДЕРжАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ПДВ

Лист Державної фіскальної служби України від 12.06.15 р. № 20955/7/99-99-19-03-
02-17 "Оформлення уточнюючих розрахунків із ПДВ переробними 
(м'ясо-молочними) підприємствами"

58 �7

Правила уточнення ПДВшних помилок переробниками м'ясо-молочної продукції 
(Н. Алпатова) (Коментар до листа ДФСУ від 12.06.15 р. № 20955/7/99-99-19-03-02-17 
"Оформлення уточнюючих розрахунків із ПДВ переробними (м'ясо-молочними) 
підприємствами")

58 �9

ВЕЗ "Крим"
Знищено "кримські" ОЗ: що в податковому обліку (А. Юлін) 
(Коментар до листа ДФСУ від 31.03.15 р. № 6694/6/99-99-19-02-02-15)

58 �0

ПДВ

Лист ДФСУ від 28.05.15 р. № 11249/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку заповнення 
графи 4 податкової накладної при постачанні електричної енергії" 
(Коментар редакції: Чи обов'язково в податковій накладній 
на електропостачання вказувати код УКТ ЗЕД)

60 ��

Лист ДФСУ від 28.05.15 р. № 11246/6/99-99-19-03-02-15 
"Щодо уточнення показників додатка Д2 до декларації з ПДВ"

60 ��

Як уточнити невідшкодований ПДВ у додатку Д2 до лютневої декларації 
(Н. Алпатова) (Коментар до листа ДФСУ від 28.05.15 р. № 11246/6/99-99-19-03-02-15)

60 �5

Чи звільняється від ПДВ постачання електронних версій ЗМІ (Д. Петрига) 
(Коментар до листів ДФСУ від 22.04.15 р. № 8508/6/99-99-19-03-02-15, ГУ ДФС 
у м. Києві від 19.05.15 р. № 8045/10/26-15-15-01-09)

60 �7

Тема У ДЕРжАВНІЙ ПОДАТКОВІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № стор.

ПДВ

Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному 
вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку, затверджена наказом Державної 
податкової адміністрації України від 10 квітня 2008 р. № 233

��* �5

Примірний договір про визнання електронних документів (додаток до Інструкції 
з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами 
телекомунікаційного зв'язку, затвердженої наказом Державної податкової 
адміністрації України від 10 квітня 2008 р. № 233)

��* www

РРО

Положення про форму та зміст  розрахункових документів, 
затверджений наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614

�5* ��

Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (додаток до Положення про форму та 
зміст  розрахункових документів,  затвердженого наказом ДПАУ  від 01.12.2000 р. 
№ 614)

�5* www

Фіскальний касовий чек видачі коштів (додаток до Положення про форму та зміст  
розрахункових документів,  затвердженого наказом ДПАУ  від 01.12.2000 р. № 614)

�5* www

Розрахункова квитанція (додаток до Положення про форму та зміст  
розрахункових документів,  затвердженого наказом ДПАУ  від 01.12.2000 р. № 614)

�5* www

Квитки на приміські автомаршрути (додаток до Положення про форму та зміст  
розрахункових документів,  затвердженого наказом ДПАУ  від 01.12.2000 р. № 614)

�5* www

Квитки на міські автомаршрути (додаток до Положення про форму та зміст  
розрахункових документів,  затвердженого наказом ДПАУ  від 01.12.2000 р. № 614)

�5* www

Багажний квиток на приміські автомаршрути (додаток до Положення про форму та 
зміст  розрахункових документів,  затвердженого наказом ДПАУ  від 01.12.2000 р. 
№ 614)

�5* www

Квиток на міські маршрути електротранспорту (додаток до Положення про 
форму та зміст  розрахункових документів,  затвердженого наказом ДПАУ  від 
01.12.2000 р. № 614)

�5* www

Спрощена розрахункова квитанція (додаток до Положення про форму та зміст  
розрахункових документів,  затвердженого наказом ДПАУ  від 01.12.2000 р. № 614)

�5* www

Тема У МІНІСТЕРСТВІ фІНАНСІВ УКРАЇНИ № стор.

Бюджет
Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів звітують за оновленими 
правилами (Л. Ключник) (Коментар до наказу Мінфіну України від 17.12.14 р. 
№ 1207)

�� ��

Тема У ДЕРжАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

У зоні АТО

Лист МФУ від 19.06.14 р. № 31-11410-08-10/15462 "Щодо відображення в 
бухгалтерському обліку активів, які перебувають на тимчасово окупованій 
території України"

�� �8

Відображення в бухобліку "окупованих" активів: позиція Мінфіну (І. Чалий) 
(Коментар до листа Мінфіну України від 19.06.14 р. № 31-11410-08-10/15462)

�� �8

ПДВ
Чергові зміни у формі податкової накладної та порядку її заповнення 
(О. Коваленко) (Коментар до наказу Мінфіну України від 23.01.15 р. № 13)

�� ��

Держ
підприємства

Лист Мінфіну України від 31.12.14 р. № 31-06320-05/1-25/33334 "Про застосування 
заходів економії державними підприємствами" (Коментар редакції: 
Держпідприємствам теж потрібно економити)

�� ��

ПДВ

Критерії автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ: чергове наведення 
різкості (Т. Лісіца) (Коментар до Змін до Порядку визначення відповідності 
платника податку на додану вартість критеріям, що дають право на одержання 
автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, 
затверджених наказом Мінфіну України від 23.01.15 р. № 13)

�6 ��

Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства 
фінансів України від 22 вересня 2014 р. № 957 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 14 листопада 2014 р. № 1129)

��* 7

Бюджет

Лист Міністерства фінансів України від 13.02.15 р. № 31-08040-05-25/4479 "Щодо 
застосування Закону України від 28.12.14 р. № 76-VIII "Про внесення змін та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України"

�7 www

Як застосовувати зарплатні обмеження бюджетникам у 2015 році (В. Вальківський) 
(Коментар до листів Мінсоцполітики від 31.01.15 р. № 1143/0/14-15/13 та Мінфіну 
від 13.02.15 р. № 31-08040-05-25/4479)

�7 www

ПДВ
Лист Міністерства фінансів України від 08.04.15 р. № 31-18410-08-25/12278 "Щодо 
обліку коштів на електронному ПДВ-рахунку" (Коментар редакції: Як обліковувати 
ПДВшні гроші на казначейському рахунку)

�� ��

Єдиний 
внесок

Нова звітність з єдиного внеску: перше знайомство (Т. Прощина) (Коментар до 
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 
затвердженого наказом Мінфіну України від 14.04.15 р. № 435)

�� ��

Бюджет

Лист Міністерства фінансів України від 07.04.15 р. № 31-11420-07-5/12145 "Щодо 
застосування окремих вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі" (Коментар редакції: Коли обов'язково визначати 
ліквідвартість ОЗ: свіжа підстава від Мінфіну)

�� �0

Держ
дивіденди

Розрахунок частини чистого прибутку унітарними Держпідприємствами:
 як Мінфін роз'яснив ідеї Кабміну (І. Чалий) (Коментар до листа Мінфіну України 
від 17.02.15 р. № 31-11410-07-10/4907)

�5 �7

Єдиний 
внесок

Інструкція зі сплати ЄСВ: про головні новації (В. Нагорний) (Коментар до Інструкції 
про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну України 
від 20.04.15 р. № 449)

5� �

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом 
Мінфіну України від 20.04.15 р. № 449

5� ��

Договори

Яким документом підтверджувати зміну ціни договору: позиція Мінфіну 
(В. Вишневецька) (Коментар до листа Мінфіну України від 13.01.15 р. 
№ 31-11410-08-10/699)

5� ��

Акт про встановлення нової ціни. Зразок (додаток до коментаря "Яким 
документом підтверджувати зміну ціни договору: позиція Мінфіну")

5� www

Бюджет
Лист МФУ "Щодо застосування НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" від 13.05.15 р. 
№ 31-11420-08-25/15808 (Коментар редакції: Основні засоби в бюджетників: 
бухоблікові настанови від Мінфіну)

55 ��

Нерухомість
Нова декларація з податку на нерухомість: без права на помилку (А. Гоменюк) 
(Коментар до наказу Мінфіну України від 10.04.15 р. № 408)

56 ��

Тема У МІНІСТЕРСТВІ юСТИЦІЇ УКРАЇНИ № стор.

Держ
реєстрація

Отримуємо відомості з ЄДР по-новому (В. Вишиваний) (Коментар до Порядку 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців, затвердженого наказом Мін'юсту України від 31.03.15 р. 
№ 466/5)

�� ��

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

У зоні АТО

Лист Міністерства соціальної політики України від 12.01.15 р. № 103/0/14-15/06 
"Щодо підтвердження проведення антитерористичної операції на території, де 
працював працівник"

�5 ��

Як підтвердити проживання на території АТО (А. Король)  (Коментар до листів 
Штабу АТЦ при СБУ від 16.12.14 р. № 33/8428, Мінсоцполітики України від 
12.01.15 р. № 103/0/14-15/06)

�5 �5

Заява до штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України про 
видачу довідки щодо проведення антитерористичної операції у визначеному 
населеному пункті. Зразок (додаток до коментаря "Як підтвердити проживання на 
території АТО")

�5 www

Відпустки
Лист Міністерства соціальної політики України від 12.01.15 р. № 4/13/116-15 "Щодо 
відпусток без збереження зарплати" (Коментар редакції: "Антикризова" відпустка 
держслужбовців: без зарплати та щорічного відпочинку)

�9 ��

Індексація

Індексація доходів у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру 
(В. Нагорний)
• Індексація зарплати та доплата за роботу в нічний час (Коментар до листа 
Мінсоцполітики від 09.12.2014 р. № 285/10/136-14)
• Індексація зарплати при встановленні доплат і надбавок (Коментар до листів 
Мінсоцполітики від 12.12.2014 р. № 288/10/136-14 та від 11.12.2014 р. 
№ 286/10/136-14)
• Індексація зарплати педагогів, які працюють на кількох посадах на умовах 
неповного робочого часу (Коментар до листів Мінсоцполітики від 11.12.2014 р. 
№ 286/10/136-14 та від 25.12.2014 р. № 289/10/136-14)
• Індексація стипендії: коли місяць стає новим базовим (Коментар до листа 
Мінсоцполітики від 11.12.2014 р. № 287/10/136-14)

�� ��

Лист Мінсоцполітики від 09.12.2014 р. № 285/10/136-14 (додаток до коментаря 
"Індексація доходів у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру")

�� www

Лист Мінсоцполітики від 12.12.2014 р. № 288/10/136-14 (додаток до коментаря 
"Індексація доходів у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру")

�� www

Лист Мінсоцполітики від 11.12.2014 р. № 286/10/136-14 (додаток до коментаря 
"Індексація доходів у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру")

�� www

Лист Мінсоцполітики від 25.12.2014 р. № 289/10/136-14 (додаток до коментаря 
"Індексація доходів у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру")

�� www

Лист Мінсоцполітики від 11.12.2014 р. № 287/10/136-14 (додаток до коментаря 
"Індексація доходів у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру")

�� www

Бюджет

Лист Міністерства соціальної політики України від 31.01.15 р. № 1143/0/14-15/13 
"Про застосування деяких норм Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII"

�7 www

Як застосовувати зарплатні обмеження бюджетникам у 2015 році (В. Вальківський) 
(Коментар до листів Мінсоцполітики від 31.01.15 р. № 1143/0/14-15/13 та Мінфіну 
від 13.02.15 р. № 31-08040-05-25/4479)

�7 www

Відпустки
Лист Міністерства соціальної політики України від 23.03.15 р. № 279/20/112-15 "Про 
відпустки за роботу в зоні посиленого радіоекологічного контролю" (Коментар 
редакції: "Чорнобильські" пільги: четвертої зони немає, а відпустка є)

�0 �7

Мобілізація
Підприємця мобілізували: коли розраховуватися зі звільненими підлеглими 
(Т. Прощина) (Коментар до листа Мінсоцполітики України від 18.03.15 р. 
№ 69/06/186-15)

5� �6

Лікарняні
Як обчислити лікарняні демобілізованому працівнику (Т. Прощина) 
(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 21.05.15 р. № 319/18/99-15)

60 �6

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІчНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ № стор.

Держ
підприємства

Фінплани держпідприємств: оновлено процедуру складання, затвердження та 
контролю (М. Василенко) (Коментар до наказу Мінекономрозвитку України від 
02.03.15 р. № 205)

�9 ��

Держзакупівлі
Роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Щодо 
набрання чинності змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" 
від 30.04.15 р. № 3302-05/14183-07

5� ��

Тема У МІНІСТЕРСТВІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № стор.

ТЕМА У МІНІСТЕРСТВІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № стор.

У зоні АТО
Лист Міністерства соціальної політики України від 12.01.15 р. № 103/0/14-15/06 
"Щодо підтвердження проведення антитерористичної операції на території, де 
працював працівник"

�5 ��
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Держзакупівлі
Як виконати антикорупційні вимоги в держзакупівлях (В. Вальківський) 
(Коментар до Роз'яснення Мінекономрозвитку і торгівлі України від 30.04.15 р. 
№ 3302-05/14183-07)

5� ��

Тема
У МІНІСТЕРСТВІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА жИТЛОВО

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
№ стор.

Комунальне 
господарство

Розширено перелік послуг з утримання будинків та прибудинкової території 
(А. Юлін) (Коментар до наказу Мінрегіону України "Про затвердження Змін до 
Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" від 26.11.14 р. № 330)

7 �7

Тема У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ № стор.

Криптовалюта

Нацбанк назвав криптовалюту "Bitcoin" сурогатом! (О. Українець) (Коментар до 
листа НБУ "Щодо віднесення операцій з "віртуальною валютою/криптовалютою 
"Bitcoin" до операцій з торгівлі іноземною валютою, а також наявності підстав для 
зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи іноземної 
валюти, отриманої від продажу Bitcoin" від 08.12.14 р. № 29-208/72889)

�� ��

Валютні 
операції

Постанова правління Національного банку України від 23.02.15 р. № 124 "Про 
особливості здійснення деяких валютних операцій"

�� �0

Валютний 
ринок

Валютний ринок України: нові кроки до стабільності (О. Рижикова) (Коментар до 
постанови Правління НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному 
та валютному ринках України" від 03.03.15 р. № 160 та постанови Правління НБУ 
"Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку 
України" від 03.03.15 р. № 161)

�� �5

Постанова Правління НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному 
та валютному ринках України" від 03.03.15 р. № 160 (додаток до коментаря 
"Валютний ринок України: нові кроки до стабільності")

�� www

Ліміт каси

Банки отримали добро коригувати ліміт каси підприємствам (Т. Нижник) 
(Коментар до постанови Правління НБУ "Про внесення змін до Положення про 
організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській 
системі в особливий період" від 03.03.15 р. № 157)

�5 ��

Валютний 
ринок

Стабілізаційні новації валютного ринку: практикум від НБУ (О. Рижикова) 
(Коментар до листа НБУ "Про застосування вимог постанови Правління НБУ від 
03.03.15 р. № 160" від 12.03.15 р. № 29-209/16284)
• Купівля $ при наявності на рахунку €
• Виконання зобов'язання за рахунок наявної інвалюти
• Які суми не входять до розрахунку ліміту при купівлі інвалюти
• Використання вкладної інвалюти

�0 �8

Офіційний курс НБУ: важливе для обліку та звіту (О. Рижикова) (Коментар до 
постанови Правління НБУ "Про внесення змін до Положення про встановлення 
офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів" 
від 19.03.15 р. № 194)

�� �5

Касові 
операції

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 
затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637

�5* www

Валютний 
ринок

Валютний ринок стабілізувався — НБУ пом'якшив свої обмеження (О. Рижикова) 
(Коментар до постанови Правління НБУ від 14.04.15 р. № 248)

�� �9

Валютні обмеження подовжили, але пом'якшили (О. Рижикова) 
(Коментар до постанови Правління НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-
кредитному та валютному ринках України" від 03.06.15 р. № 354)

5� ��

Приватні 
підприємці

Підприємець та касова документація: вести не зобов'язаний, але може (Т. Нижник) 
(Коментар до листа НБУ від 16.04.15 р. № 50-01015/25464)

56 ��

Тема
У НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ, щО ЗДІЙСНюЄ ДЕРжАВНЕ РЕГУЛюВАННЯ У СфЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
№ стор.

Комунальні 
тарифи

За якою процедурою встановлюють тарифи на холодне водопостачання та 
водовідведення (А. Юлін) (Коментар до постанови НКРЕКП "Про затвердження 
Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)" 
від 15.01.15 р. № 13)

�9 ��

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

У зоні АТО

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності "Щодо призначення матеріального забезпечення працівникам, 
призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, у разі їх загибелі" 
від 24.11.14 р. № 2.4-15-3124

7 �0

Соцстрахівська допомога на поховання мобілізованого працівника (А. Король) 
(Коментар до листа Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності від 24.11.14 р. № 2.4-15-3124)

7 ��

Соцстра
хування

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності від 17.01.15 р. № 2.4-17-92 "Щодо реформування 
загальнообов'язкового державного соцстрахування" (Коментар редакції: 
Страхові виплати по-новому: акценти від Фонду втрати працездатності)

8 �9

Перевірки
Перевірки від соцстраху: коли можуть завітати з власної ініціативи (К. Герман) 
(Коментар до листа Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності від 
09.04.15 р. № 2.4-17-705)

�� ��

Лікарняні

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності "Про оплату дня у разі госпіталізації після закінчення робочого 
дня" від 02.02.15 р. № 5.2-32-254 (Коментар редакції: Робочий день збігається з 
днем відкриття лікарняного: тонкощі оплати)

55 �9

Тема
У фОНДІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРжАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
№ стор.

У зоні АТО

Звіти до центру зайнятості: як бути роботодавцям у зоні АТО (А. Король) 
(Коментар до листа Правління Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття від 20.10.14 р. 
№ ДЦ-01-7082/0/6-14)

55 ��

Тема У ТОРГОВОПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ № стор.

форсмажор

Засвідчення форс-мажору: нові правила (Б. Свіржський) (Коментар до Регламенту 
засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-
промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), 
затвердженого рішенням Президії ТПП України від 18.12.14 р. № 44(5))

�� ��

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) 
для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов'язаннями. 
Зразок (додаток до коментаря "Засвідчення форс-мажору: нові правила")

�� www

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) 
для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов'язаннями. 
Зразок (додаток до коментаря "Засвідчення форс-мажору: нові правила")

�� www

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) 
для суб'єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов'язаннями 
для списання безнадійного податкового боргу. Зразок (додаток до коментаря 
"Засвідчення форс-мажору: нові правила")

�� www

Тема В АНТИТЕРОРИСТИчНОМУ ЦЕНТРІ ПРИ СБУ № стор.

У зоні АТО

Проїзд транспорту та перевезення вантажів у зону АТО (А. Король) 
(Коментар до Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, 
транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької 
та Луганської областей, затвердженого наказом першого заступника керівника 
Антитерористичного центру при СБУ від 22.01.15 р. № 27ог)
• Специфічна термінологія: на що звернути увагу
• Правила проїзду для фізосіб: деталі мають значення
• Переміщення товарів і ТЗ
• Вільне вивезення товарів (майна) фізособами

�� ��

Заява про видачу перепустки фізичній особі (на право пересування в окремому 
секторі). Зразок (додаток до коментаря "Проїзд транспорту та перевезення 
вантажів у зону АТО")

�� www

Тема
У фОНДІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМчАСОВОЇ ВТРАТИ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
№ стор.

ТЕМА
У фОНДІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМчАСОВОЇ ВТРАТИ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
№ стор.

У зоні АТО

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності "Щодо призначення матеріального забезпечення працівникам, 
призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, у разі їх загибелі" 
від 24.11.14 р. № 2.4-15-3124

7 �0
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

У зоні АТО

Заява про видачу перепустки на колісний транспортний засіб (на право 
пересування в окремому секторі). Зразок (додаток до коментаря "Проїзд 
транспорту та перевезення вантажів у зону АТО")

�� www

Заява для отримання дозволу на переміщення товарів до(із) зони АТО. Зразок 
(додаток до коментаря "Проїзд транспорту та перевезення вантажів у зону АТО")

�� www

Тимчасовий порядок здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних 
засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської 
областей (додаток до наказу першого заступника керівника Антитерористичного 
центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на 
території Донецької та Луганської областей) від 22.01.15 р. № 27ог) (додаток до 
коментаря "Проїзд транспорту та перевезення вантажів у зону АТО")

�� www

Лист Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України  
від 16.12.14 р. № 33/8428 "Щодо надання інформації про проведення ато на певній 
території України"

�5 �5

Як підтвердити проживання на території АТО (А. Король)  
(Коментар до листів Штабу АТЦ при СБУ від 16.12.14 р. № 33/8428,  
Мінсоцполітики України від 12.01.15 р. № 103/0/14-15/06)

�5 �5

Заява до штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України про 
видачу довідки щодо проведення антитерористичної операції у визначеному 
населеному пункті. Зразок (додаток до коментаря "Як підтвердити проживання  
на території АТО")

�5 www

Тема У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.

Дорожнє 
право

На дорозі — тільки протокол! Так сказав КСУ (О. Башинський) (Коментар до 
рішення КСУ від 26.05.15 р. № 5-рп/2015)

5� �5

Рішення КСУ від 26.05.15 р. № 5-рп/2015 (додаток до коментаря "На дорозі — 
тільки протокол! Так сказав КСУ")

5� www

За які порушення правил дорожнього руху штрафи виписують інспектори ДАІ 
(додаток до коментаря "На дорозі — тільки протокол! Так сказав КСУ")

5� www

Адміністративний позов про оскарження рішення/дій/бездіяльності суб'єкта 
владних повноважень. Зразок (додаток до коментаря "На дорозі — тільки 
протокол! Так сказав КСУ")

5� www

ІІ. ОгЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА

Перша ластівка: огляд нормативно-правових актів, які запрацюють у 2015 році �� �

Час затягнути пояси: невблаганне скорочення пільг. Закон України від 28.12.14 р. № 76-VIII � �

Трансфертне ціноутворення: нові вітри, нові вітрила. Закон України від 28.12.14 р. № 72-VIII � �

Подання фінзвітності в зоні АТО. Постанова КМУ від 29.12.14 р. № 718. Постанова КМУ від 29.12.14 р. № 718 � �

Додатковий імпортний збір: бути чи не бути. Закони України від 28.12.14 р. № 73-VIII, № 74-VIII � 5

Реалізація продукції домашнього виробництва та подвірного забою. Закон України від 28.12.14 р. 
№ 67-VIII

� 5

Доступ до Держреєстру речових прав на нерухомість. Постанова КМУ від 24.12.14 р. № 722 � 5

Реформа міжбюджетних відносин: автономія місцевих бюджетів, нові доходи й нові витрати. 
Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних 
відносин" від 28.12.14 р. № 79-VIII

� 6

Нормативні документи та роз'яснення тижня � 7

Податковий компроміс: сплати лише 5% від занижених зобов'язань. Закон України від 25.12.14 р. 
№ 63-VIII

5 �

Переміщення товарів через адмінкордон ВЕЗ "Крим". Лист ДФС України від 29.12.14 р. 
№ 17137/7/99-99-24-02-02-17

5 �

Інвентаризація на окупованій території та в зоні АТО. Наказ Мінфіну України від 19.12.14 р. № 1214 5 �

Форс-мажор по-новому. Рішення Президії ТПП України від 18.12.14 р. № 44 (5) 5 5

Тема В АНТИТЕРОРИСТИЧНОМУ ЦЕНТРІ ПРИ СБУ № стор.

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Порятунок банків: черговий рецепт. Закон України від 28.12.14 р. № 78-VIII 5 5

Нормативні документи та роз'яснення тижня 5 ��

Ветеринарно-санітарний контроль за імпортними товарами. Наказ Головного державного 
інспектора ветеринарної медицини України від 06.01.15 р. № 2

6 �

Техобслуговування та ремонт автомобілів: нові правила. Наказ Мінінфраструктури України від 
28.11.14 р. № 615

6 �

Січневі податкові накладні з сумою ПДВ до 10 тис. грн не обов'язково реєструвати. Роз'яснення в 
ЗІР ДФС України

6 �

Оприлюднення інформації емітентами цінних паперів. Рішення НКЦПФР від 16.12.14 р. № 1713 6 �

Складання кваліфікаційного іспиту на статус арбітражного керуючого. Наказ Мін'юсту України від 
23.12.14 р. № 2159/5

6 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 6 �6

Нова хвиля мобілізації. Закон України від 15.01.15 р. № 113-VIII, Указ Президента України від 
14.01.15 р. № 15/2015

7 �

Квоти товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Постанова КМУ від 14.01.15 р. № 1 7 �

Уточнено послуги з обслуговування будинків. Наказ Мінрегіону України від 26.11.14 р. № 330 7 �

Операції з криптовалютою. Лист НБУ від 08.12.14 р. № 29-208/72889 7 �

Передача замовнику обладнання, придбаного підрядником, та коригування кошторисів 
будівництва. Роз'яснення Мінрегіону України від 14.01.15 р. та від 15.01.15 р.

7 �

Звільнення від обкладання ПДВ операцій із реалізації книжок. Роз'яснення ДФС України від 
17.01.15 р.

7 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 7 ��

Квоти на імпорт в україну товарів із ЄС та інших країн. Наказ Мінфіну України від 11.12.14 р. 
№ 1203

8 �

Припинення іпотеки, зареєстрованої в Криму чи зоні АТО. Лист Укрдержреєстру від 14.01.15 р. 
№ 3150/8-14-06

8 �

Соцстрахування для переселенців із Криму та зони АТО. Постанова Правління Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 
11.12.14 р. № 20

8 �

Зберігання документів, вивезених з окупованої території. Наказ Мін'юсту України від 13.01.15 р. 
№ 21/5

8 �

Розрахунки за теплову енергію: реквізити на вагу золота. Лист НБУ від 21.01.15 р. № 25-111/3641 8 5

Первинні документи при оренді майна. Лист Мінфіну України від 15.01.15 р. № 31-11410-08-10/871 8 5

Добровільна сплата єдиного внеску: коригування ставок. Лист ДФС України від 16.01.15 р. 
№ 1040/7/99-99-17-03-01-17

8 5

Придбання квартири через купівлю майнових прав. Лист Укрдержреєстру від 08.12.14 р. 
№ 14451/06-15-14

8 5

Відшкодування збитків, завданих при споживанні природного газу. Постанова НКРЕКП від 
28.10.14 р. № 184

8 5

Нормативні документи та роз'яснення тижня 8 5�

Бюджетний бухоблік: Мінфін надав методичну допомогу. Наказ Мінфіну України від 23.01.15 р. 
№ 11

�� �

Податковий компроміс: методрекомендації із застосування. Наказ ДФСУ від 17.01.15 р. № 13 �� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� �0

Нова декларація з ПДВ та зміни в заповненні податкової накладної. Наказ Мінфіну України від 
23.01.15 р. № 15

�� �

Змінено порядок ведення реєстру податкових накладних. Постанова КМУ від 30.01.15 р. № 20 �� �

Змінено правила діяльності з торгівлі цінними паперами. Рішення НКЦПФР від 16.12.14 р. № 1706 �� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��� ��

Нова декларація акцизного податку. Наказ Мінфіну від 23.01.15 р. № 14 �� �

Фінустанови розкриватимуть додаткову інформацію. Закон України від 15.01.15 р. № 123-VIII �� �

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Як визначатимуть обсяг доходу для застосування мораторію на перевірки. Лист ДФСУ від 
28.01.15 р. № 2463/7/99-99-22-02-04-17

�� �

Змінено граничний рівень ціни на природний газ. Постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 29.01.15 р. №№ 80, 81, 82

�� 5

Чергові правки до Бюджетного кодексу: більше доходів у місцеві бюджети. Закон України від 
15.01.15 р. № 118-VIII

�� 5

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��� ��

Додаткові гарантії для захисту прав громадян, які проживають у зоні АТО. Закон України від 
13.01.15 р. № 85-VIII

�5 �

Удосконалено порядок проходження військової служби. Закон України від 15.01.15 р. № 116-VIII �5 �

Розрахунки із суб'єктами Криму: роз'яснення НБУ. Лист НБУ від 03.02.15 р. № 29-213/6552 �5 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �55 �0

Дерегулювання госпдіяльності: чергові кроки. Постанова КМУ від 28.01.15 р. № 42 �6 �

Новий обов'язок бухгалтера у сфері фінмоніторингу. Закон України від 14.10.14 р. № 1702-VII �6 �

Затверджено нову форму № 1ДФ. Наказ Мінфіну України від 13.01.15 р. № 4 �6 5

Запроваджено прикордонний режим на прифронтових територіях. Постанова КМУ від 30.01.15 р. 
№ 38

�6 5

Нормативні документи та роз'яснення тижня �66 �8

Ухвалено новий Закон про технічні регламенти. Закон України від 15.01.15 р. № 124-VIII �7 �

Помилковий КВЕД у податковій декларації: позиція ВАСУ. Постанова ВАСУ від 12.01.15 р. у справі 
№ К/800/53150/13

�7 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �77 ��

З'явився Порядок списання військового майна. Наказ Міноборони України від 12.01.15 р. № 17 �9 �

Затверджено типову форму контракту з керівником ВНЗ. Постанова КМУ від 05.12.14 р. № 726 �9 �

Нацбанк посилив контроль за валютними операціями імпортерів. Постанова Правління НБУ від 
23.02.15 р. № 124

�� �

Із 25.02.15 р. впроваджено додатковий імпортний збір �� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� ��

В Україні стартувала судова реформа. Закон України "Про забезпечення права на справедливий 
суд" від 12.02.15 р. № 192-VIII

�� �

Як забезпечити прозору діяльність підприємств держсектору. Наказ Мінекономрозвитку України 
від 11.02.15 р. № 116

�� �

Новий Порядок атестації шкіл та дитсадків. Наказ МОН України від 30.01.15 р. № 67 �� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� ��

Парламент розширив дію видавничої пільги з ПДВ. Закон України від 13.02.15 р. № 206-VIII �� �

Оновлено порядок реєстрації платників ПДВ. Наказ Мінфіну України від 02.02.15 р. № 21 �� �

Блакитне паливо для юросіб подорожчало. Постанови НКРЕКП від 26.02.15 р. №№ 226, 227 та 228 �� �

Керівників усіх підприємств держсектору призначають за конкурсом. Постанова КМУ від 
14.01.15 р. № 53

�� �

Коли сплачувати єдиний податок сільгоспвиробникам. Лист ДФСУ від 14.02.15 р. № 4968/7/99-99-
15-03-01-17

�� �

Як зареєструвати промобладнання для виробництва сигарет. Наказ Мінфіну України від 23.01.15 р. 
№ 10

�� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� �8

Нові умови для застосування понижуючого коефіцієнта єдиного внеску. Закон України від 
02.03.15 р. № 219-VIII

�5 �

Новини в обкладенні податком на доходи, військовим збором та рентною платою. Закон України 
від 02.03.15 р. № 211-VIII

�5 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �5 ��

Інформацію про використання публічних коштів доведеться оприлюднювати. Закон України від 
11.02.15 р. № 183-VII

�6 �

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Що й кому принесе пенсійна реформа. Закони України від 02.03.15 р. №№ 213-VII, 214-VIII та 215-VIII �6 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �6 �5

Удосконалено механізм мобілізації та соцзахисту демобілізованих військових �7 �

Коли імпортер має подавати банку довідку про відсутність податкового боргу. Лист НБУ від 
12.03.15 р. № 29-209/16284

�7 �

ПДВ за лютий сплачуємо з електронного рахунку �7 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �7 �9

Тимчасове обмеження розміру зарплати держслужбовців скасували. Закон України від 02.03.15 р. 
№ 213-VIII

�8 �

ПДВ за лютий: переплата не зменшує платежу �8 �

Бюджетними коштами можна авансувати купівлю спорядження, харчування та ПММ для армії. 
Постанова КМУ від 04.03.15 р. № 102

�8 �

Роздрібний акциз із продажу нафтопродуктів: свіже роз'яснення податківців. Лист ДФСУ від 
18.03.15 р. № 9132/7/99-99-19-03-17

�8 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �8 �

14 жовтня — червоний день календаря. Закон України від 05.03.15 р. № 238-VIII �0 �

Підприємство ліквідують: куди подіти документи щодо соцзахисту громадян. Наказ Мін'юсту 
України від 16.03.15 р. № 366/5

�0 �

Змінено порядок повернення коштів, надміру сплачених до бюджету. Наказ Мінфіну України від 
23.02.15 р. № 202

�0 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �0 ��

Новий Закон про ліцензування. Закон України від 02.03.15 р. № 222-VIII �� �

Оновлення законодавства про акціонерні товариства. Закон України від 19.03.15 р. № 272-VIII �� �

Курс валют установлюватимуть наприкінці попереднього дня. Постанова Правління НБУ від 
19.03.15 р. № 194

�� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� �7

Компенсація витрат на зарплату та перепідготовку переселенців. Закон України від 05.03.15 р. 
№ 245-VIII

�� �

Оновлено правила щодо волонтерської діяльності. Закон України від 05.03.15 р. № 246-VIII �� �

Газ для юросіб подешевшав. Постанови НКРЕКП від 31.03.15 р. №№ 965, 966, 967 �� �

Новації у сфері оцінки майна. Постанова КМУ від 25.03.15 р. № 146 �� �

Держреєстрація ліків: правила оновлено. Постанова КМУ від 18.03.15 р. № 125 �� �

Новий порядок складання фінплану держпідприємств. Наказ Мінекономрозвитку України від 
02.03.15 р. № 205

�� �

Податковий компроміс: нюанси практичного застосування. Лист Комітету ВРУ з питань податкової 
та митної політики від 10.03.15 р. № 04-27/10-598

�� �

Як виправити помилку у звіті з ЄСВ. Лист ДФС України від 16.03.15 р. № 8696/7/99-99-11-03-01-17 �� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� 5

Працювати стане легше: новий закон про дерегуляцію бізнесу. Закон України від 12.02.15 р. № 191-VIII �� �

Нові правила пожежної безпеки. Наказ МВС України від 30.12.14 р. № 1417 �� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� �9

Захист телерадіопростору від продуктів держави-агресора. Закон України від 05.02.15 р. № 159-VIII �� �

Отримання відомостей із ЄДР юросіб та фізосіб-підприємців. Наказ Мін'юсту України від 
31.03.15 р. № 466/5

�� �

Звільнення від оподаткування компенсацій заробітку мобілізованих. Роз'яснення ДФС України від 
02.04.15 р.

�� �

Обкладення акцизним податком операцій із переобладнання вантажівки в легковик. Лист ДФС 
України від 24.02.15 р. № 4478/5/99-99-21-05-16

�� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� ��

Операції з інвалютою: нові правила від Нацбанку �6 �

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.
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КАТАЛОг

Можливість держреєстрації прав на нерухомість у скорочені строки. Постанова КМУ від 08.04.15 р. 
№ 190

�6 �

Спецперевірка кандидатів на владні посади. Постанова КМУ від 25.03.15 р. № 171 �6 �

Оновили правила щодо призначення головбуха бюджетної установи. Постанова КМУ від 
08.04.15 р. № 173

�6 �

Чи платять навчальні заклади податки на землю та на прибуток. Лист ДФС України від 24.02.15 р. 
№ 4461/5/99-99-19-02-02-16

�6 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �6 ��

Посилено соцзахист мобілізованих. Закон України від 18.03.15 р. № 259-VIII �7 �

Використання печатки на банківських картках. Постанова Правління НБУ від 09.04.15 р. № 221 �7 �

Приватизація житла: уточнено порядок. Наказ Мінрегіону України від 02.03.15 р. № 42 �7 �

Дозволи на перевезення територіями іноземних держав. Наказ Мінінфраструктури України від 
23.03.15 р. № 98

�7 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �7 �9

Путівки для постраждалих учасників АТО. Постанова КМУ від 31.03.15 р. № 200 �9 �

Корисні поради від ВГСУ: на що звернути увагу. Інформаційний лист Вищого господарського суду 
України від 20.04.15 р. № 01-06/631/15

�9 �

Складання філіями податкових накладних за щоденними підсумками. Лист ДФС України від 
03.03.15 р. № 4436/6/99-99-19-03-02-15

�9 �

Торгівля столовим вином та пивом: чи потрібні ліцензія та РРО. Лист ГУ ДФС України у 
Чернігівській області від 06.02.15 р. № 96/Д/25-01-21-14

�9 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �9 ��

Як перевірятимуть декларації посадовців органів влади. Наказ Мінфіну України від 13.03.15 р. 
№ 333

�0 �

Продовження надання щомісячної допомоги переселенцям. Постанова КМУ від 31.03.15 р. № 212 �0 �

Премії та надбавки голові місцевої ради, його заступникам. Лист Мінсоцполітики України від 
30.01.15 р. № 85/13/84-15

�0 �

Виконання громадських робіт та єдиний внесок. Лист ДФС України від 09.04.15 р. № 12525/7/99-99-
17-03-01-17

�0 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �0 �9

Яку постанову в адмінсправі можна оскаржити: тлумачення від Конституційного суду. Рішення КСУ 
від 31.03.15 р. у справі № 2-рп/2015

�� �

Розвиток енергоефективності: які витрати відшкодовуватимуть. Постанова КМУ від 08.04.15 р. 
№ 231

�� �

Як бюджетникам відображати нестачу матцінностей. Лист Державної казначейської служби 
України від 10.04.15 р. № 14-08/125-8606

�� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� ��

Спрощено процедуру реорганізації юросіб. Закон України від 07.04.15 р. № 285-VIII �� �

Затверджено новий порядок звітування щодо ЄСВ. Наказ Мінфіну України від 14.04.15 р. № 435 �� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� �5

Деякі операції з ліками звільнено від ПДВ. Закон України від 09.04.15 р. № 332-VIII �� �

Погашення кредитних зобов'язань: нові преференції. Закон України від 09.04.15 р. № 321-VIII �� �

Затверджено нормативи відрахування частки прибутку (дивідендів) до бюджету. Постанова КМУ 
від 22.04.15 р. № 241

�� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� �9

Застосування обмеження зарплати чиновників: нова умова. Постанова КМУ від 29.04.15 р. № 242 �� �

Звітування з рентної плати: роз'яснення ДФСУ. Лист ДФСУ від 29.04.15 р. № 15542/7/99-99-15-04-01-17 �� �

Зменшено ціни на природний газ. Постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.04.15 р. №№ 1338, 1339, 1340

�� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �� ��

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Затвердили форми декларацій із податку на нерухомість та транспортного податку. Накази 
Мінфіну України від 10.04.15 р. № 408, від 10.04.15 р. № 415

�5 �

Повідомлення податківців про відкриття рахунку. Закон України від 21.04.15 р. № 344-VIII �5 �
Захист прав інвесторів, акціонерів та власників підприємств. Закон України від 07.04.15 р. № 289-VIII �5 �
Мобілізація транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ. Листи ДФС України від 
24.02.15 р. № 3821/6/99-99-19-02-02-15, від 27.02.15 р. № 4223/6/99-99-19-02-01-15

�5 �

Сплата ПДВ сільгосппідприємствами. Постанова КМУ від 05.05.15 р. № 262 �5 �
Визначено особливості держзакупівель енергосервісу. Закон України від 09.04.15 р. № 327-VIII �5 �
Обкладення ПДВ автоперевезень вантажу із ВЕЗ "Крим". Лист ДФС України від 09.04.15 р. 
№ 7556/6/99-99-19-03-02-15

�5 �

Переобладнання вантажівки в легковик. Лист ДФС України від 31.03.15 р. № 11213/7/99-99-21-05-17 �5 �
Нормативні документи та роз'яснення тижня �5 �9
Банки домовились про умови прощення валютних іпотечних кредитів. Меморандум щодо 
врегулювання питання реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті

�6 �

Визначено тимчасовий механізм стягнення готівки для погашення податкового боргу. Постанова 
КМУ від 14.05.15 р. № 273

�6 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �6 �9
Розкриття відомостей про кінцевого власника: роз'яснення Мін'юсту. Лист Мін'юсту України від 
14.05.15 р. № 193-32/27

�8 �

Зміни в архітектурно-будівельному законодавстві. Закон України від 09.04.15 р. № 320-VIII �8 �
Нормативні документи та роз'яснення тижня �8 �
Подання відомостей про кінцевого бенефіціара: строк подовжено. Проект Закону України від 
19.05.15 р. № 2896

�9 �

Заходи фінпідтримки для аграріїв. Постанова КМУ від 29.04.15 р. № 300 �9 �
НБУ встановив ознаки ризикових операцій із готівкою. Лист НБУ від 06.04.2015 р. № 25-04001/22852 �9 �
Заборонено пропаганду символіки комуністичного та нацистського режимів. Закон України від 
09.04.15 р. № 317-VIII

�9 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �9 �
Кабмін розширив перелік платних послуг навчальних закладів. Постанова КМУ від 20.05.15 р. № 305 5� �
Стартував пілотний проект електронних держзакупівель. Розпорядження КМУ від 20.05.15 р. 
№ 501-р

5� �

Як безкоштовно перевести дачу в житло. Постанова КМУ від 29.04.15 р. № 321 5� �
Нормативні документи та роз'яснення тижня 5� ��
ДАІшники не можуть штрафувати водіїв на місці вчинення правопорушення. Рішення КСУ від 
26.05.15 р. № 5-рп/2015

5� �

Імпорт і перше постачання продукції оборонного призначення: без мита та ПДВ. Закони України 
від 23.04.15 р. № 365-VIII та № 366-VIII

5� �

Новий порядок фінансування потреб нацоборони за рахунок благодійників. Постанова КМУ від 
27.05.15 р. № 339

5� �

Держорганам, переміщеним із зони АТО, дозволили не економити. Постанова КМУ від 27.05.15 р. 
№ 341

5� �

Змінено правила перевезення пасажирів у поїздах. Наказ Мінінфраструктури України від 
20.04.15 р. № 145

5� �

Блакитне паливо для юросіб подешевшало. Постанови НКРЕКП від 28.05.15 р. №№ 1627, 1628 та 1629 5� �
Компенсація середнього заробітку мобілізованих — без спецрахунків. Лист Державної 
казначейської служби України від 23.05.15 р. № 14-11/315-15327

5� �

Парламент заборонив достроково повертати депозити. Закон України від 14.05.15 р. № 424-VIII 5� �
Ветеранам війни надаватимуть додаткову оплачувану відпустку. Закон України від 14.05.15 р. 
№ 426-VIII

5� �

Пенсійний збір при купівлі інвалюти: сплачують лише фізособи. Постанова КМУ від 27.05.15 р. 331 5� �
Нормативні документи та роз'яснення тижня 5� �9
Зустрічаємо Закон про право власності в багатоквартирних будинках 55 �
Як завершити процедуру приватизації земділянок, розпочату до 2013 р. Закон України від 
14.05.15 р. № 418-VIII

55 �

Нерухомість релігійних організацій звільнили від податку на майно. Закон України від 14.05.15 р. 
№ 420-VIII

55 �

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.
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Скасовано військовий збір із доходів від купівлі-продажу валюти. Закон України від 12.05.15 р. 
№ 381-VIII

55 �

Посилено гарантії законної профдіяльності журналістів. Закон України від 14.05.15 р. № 421-VIII 55 �
Хто не може бути керівником Вишу. Закон України від 14.05.15 р. № 415-VIII 55 �
Визначено умови оплати праці в закладах соцзахисту дітей. Наказ Мінсоцполітики України від 
18.05.15 р. № 526

55 �

Нові правила утилізації неякісних ліків. Наказ МОЗ України від 24.04.15 р. № 242 56 �
Визначено порядок в'їзду та виїзду з Криму. Постанова КМУ від 04.06.15 р. № 367 56 �
Нові критерії планових перевірок пожежної безпеки. Постанова КМУ від 04.06.15 р. № 361 56 �
Нормативні документи та роз'яснення тижня 56 �7
Як місцевим бюджетам використати минулорічні залишки єдиного та екологічного податку. Лист 
Мінфіну України від 30.03.15 р. № 31-05230-12-10/11009

57 �

З'явився Порядок діяльності дитбудинків, переміщених із зони АТО. Постанова КМУ від 04.06.15 р. 
№ 356

57 �

Затверджено нові Пояснення до УКТ ЗЕД. Наказ ДФСУ від 09.06.15 р. № 401 57 �
Нормативні документи та роз'яснення тижня 57 �
Нові правила перетину меж зони АТО. Наказ Антитерористичного центру при СБУ від 12.06.15 р. 
№ 415ог

58 �

Про нового працівника повідомляємо у Звіті з єдиного внеску. Лист ДФСУ від 04.06.15 р. 
№ 19779/7/99-99-17-03-01-17

58 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 58 ��
Нові правила мобілізації транспорту та техніки. Постанова КМУ від 17.06.15 р. № 405 60 �
Лікарняні листки, видані в зоні АТО, не оплачують. Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.06.15 р. № 2.4-17-1004

60 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 60 5

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

У митних деклараціях зазначатимуть податковий номер (Д. Петрига) �� ��

Податкова накладна — 2015: заповнюємо правильно �� �5

Облік продажу товарів у розстрочку в продавця (П. Маєвська) �� �7

Облік операцій з продажу товарів у розстрочку. Числовий приклад (додаток до статті "Облік 
продажу товарів у розстрочку в продавця")

�� www

У якій декларації з ПДВ аграрію фіксувати послуги підвезення води (Т. Лісіца) �� �9

Оренда кримської нерухомості: чи буде ПДВ (Н. Алпатова) �� 50

Делегування філії ПДВшних функцій (Н. Алпатова) �� 5�

Через уточненку зменшили від'ємний залишок: коли враховувати результат у декларації з ПДВ 
(Д. Петрига)

�� 5�

Лише раз на рік: пам'ятайте про шанс звітувати із ПДВ щоквартально (К. Медведенко) �� 5�

Грудневі послуги від нерезидента: коли відобразити податковий кредит (К. Медведенко) �� 5�

ПДВшний облік у лютому — червні 2015 р. (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 71-VIII)

� �8

Як працювати в січні 2015 р. (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � �9

Подання ПДВшної звітності та сплата податкових зобов'язань (Д. Петрига) (Коментар до Закону 
України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �0

Штрафи за нереєстрацію ПН (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � ��

Податковий кредит за несвоєчасно зареєстрованими або запізнілими ПН (Д. Петрига)  
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Звідки покупцю надходить ПН (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � ��

Нові випадки оформлення розрахунку коригування (Д. Петрига) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Нові дати оформлення ПН (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � ��

Реєстр ПН і реєстр документів (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � ��

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

ПДВ № стор.
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Система електронного адміністрування ПДВ із 01.07.15 р. (Д. Петрига) (Коментар до Закону 
України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Реєстрація платником ПДВ (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � �5

Мінімальна база обкладення ПДВ (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � �5

ПДВшні пільги (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � �5

ПДВ, що розподіляється за пільговими та оподатковуваними постачаннями (Н. Алпатова) � �8

Як застосовувати мінімальну базу обкладення ПДВ з 01.01.15 р. (В. Карпова) � 59

Нереєстрація податкових накладних: звільнили лише від 10%-вого штрафу (Д. Петрига)  
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �8

Металобрухтна та макулатурна пільги з ПДВ: подовжили до 2017 р. (Д. Петрига)  
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �9

Засновник подарував ТОВ частку в статутному капіталі: податкові наслідки (І. Заруба) 5 www

Бухоблік надходження та руху грошей на ПДВшному електронному рахунку (Н. Алпатова) 5 �7

Запізніла податкова накладна: протягом якого терміну у 2015 р. можна відобразити  
податковий кредит (Д. Петрига)

6 �7

Лист Державної фіскальної служби України від 19.01.15 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17  
"Про систему електронного адміністрування ПДВ" (Коментарі редакції:
— Січень 2015 р. включили в період тестового режиму електронного адміністрування;
— Використання електронних ПДВ-рахунків;
— Оформлення ПН, реєстрація в ЄРПН, формування податкового кредиту;
— Повноцінний запуск електронного адміністрування;
— Надання звітності та сплата до бюджету;
— Особливі правила для сільгосппідприємств;
— Заборонили користуватися металобрухтовою пільгою)

8 ��

Деревинну тріску не переробили на деревне борошно: чи залишиться податковий кредит із ПДВ  
у разі її продажу (Д. Петрига)

�� ��

Як виправити помилку в податковій накладній у 2015 році (Н. Алпатова) �� 6

Як заповнити податкову накладну при постачанні послуг (Т. Шарий) �� 8

Чи подавати звіт про пільги з ПДВ при постачанні ліків та медвиробів (К. Медведенко) �� 9

Річний перерахунок ПДВ: відображення коригувань у бухобліку (І. Чалий) �� ��

Чергові зміни у формі податкової накладної та порядку її заповнення (О. Коваленко)  
(Коментар до наказу Мінфіну України від 23.01.15 р. № 13)

�� ��

Реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі: порядок оновлено (Н. Алпатова)  
(Коментар до постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру 
податкових накладних" від 30.01.15 р. № 20)

�� �5

Оплата фрахту експедитору-нерезиденту: особливості оподаткування у замовника (О. Коваленко) �� �0

Під час інвентаризації встановили непридатність металопродукції: як показати в обліку 
(Ю. Верещагіна-Янко)

�� �6

Продаж товарів за ціною нижче купівельної: нюанси з ПДВ у 2014 та 2015 роках �� �8

Лист Державної фіскальної служби України від 28.01.15 р. № 2394/7/99-99-19-03-02-17 
"Про одиницю вимірювання послуг в податковій накладній" (Коментар редакції:  
Податкова накладна на послуги: в яких одиницях їх вимірювати)

�5 ��

ПДВ-пільги — 2015: із чим залишилися платники податку (К. Медведенко) �5 �8

Сільгосппродукція згоріла під час доставки покупцю: що в обліку (В. Мервенецька) �5 �6

Чи можна врахувати у ПДВшній декларації старий від'ємний залишок (Д. Петрига) �6 8

Чи можна в декларації за січень 2015 р. відобразити запізнілі ПН за грудень 2014 р. (Д. Петрига) �6 9

Критерії автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ: чергове наведення різкості (Т. Лісіца) 
(Коментар до Змін до Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість 
критеріям, що дають право на одержання автоматичного бюджетного відшкодування податку  
на додану вартість, затверджених наказом Мінфіну України від 23.01.15 р. № 13)

�6 ��

Туроператор анулював реєстрацію платника ПДВ: чи потрібно нараховувати зобов'язання  
на аванси (О. Коваленко)

�6 ��

ПДВ № стор.
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Прощаємося з ПДВ: добровільний вихід (Н. Алпатова)
• Хто може добровільно залишити ПДВшні лави
• Порядок і строки пдвшної розреєстрації
• ПДВшні розрахунки при анулюванні
• Остання ПДВшна декларація: відображаємо зобов'язання
• Податкова накладна
• ПДВшна ліквідація в бухобліку

�7 �

Лист Державної фіскальної служби України від 17.02.15 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 
"Про справляння ПДВ у 2015 році" (Коментарі редакції:
— Отримання послуг від нерезидента в січні 2015 р.: за яких умов можна сформувати  
податковий кредит
— Контролери нагадують: заява-скарга Д8 не захищає податковий кредит
— Про форму реєстру документів та неподання реєстру ПН у січні 2015 р.
— Оформлення ПН та податковий кредит
— Податковий кредит за ПН, виписаними до 2015 р.
— Податковий кредит за ПН, оформленими у 2015 р.
— Податковий кредит у платників ПДВ, які застосовують касовий метод
— Як виправити помилку в ПН
— Чи можна в ПН виправити дату, номер чи ІПН контрагента
— Різні випадки оформлення розрахунку коригування, якщо змінюється сума компенсації)

�8 �5

Як заповнити підсумкову податкову накладну (Н. Алпатова) �8 �6

Продаж сільгосппродукції: якою буде мінімальна база для ПДВ (Т. Михайлова) �8 �0

Подарункові сертифікати: особливості обліку (А. Осавул) �� 7

Наказ про впровадження на торговельному підприємстві подарункових сертифікатів.  
Зразок (додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Положення про порядок продажу та погашення подарункових сертифікатів. Зразок  
(додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Облік операцій з виготовлення та реалізації подарункових сертифікатів.  
Числовий приклад (додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця 
(О. Кононенко)
• Зарплата чи не зарплата
• Сертифікат — зарплатний дохід
• Сертифікат — незарплатний дохід
• Оптимізуємо податки

�� �0

Облік видачі співробітникам подарункових сертифікатів. Числовий приклад (додаток до 
статті "Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця")

�� www

Помилково оформили податкову накладну: чи можна її вилучити (Н. Алпатова) �� ��

Спецхарчування та молоко для працівників: чи потрібно нараховувати ПДВ (Н. Алпатова) �� �5

ПДВ-пільга для житла: чергова зміна тлумачення (І. Чалий) �� �6

Послуги з очищення та сушіння зерна: у якій декларації відображати податкове зобов'язання 
(М. Шаповалова)

�� �8

Як оформити ПН на постачання послуг нерезиденту на території України (Т. Лісіца) �� 9

Оформлення податкової накладної в разі постачання маркетингових послуг нерезиденту. Приклад 
(додаток до статті "Як оформити ПН на постачання послуг нерезиденту на території України")

�� www

Купили товар у кілограмах, продаємо в літрах: як у ПН заповнити одиницю виміру (Т. Лісіца) �� �0

Чи вносити суму роздрібного акцизу до податкової накладної (К. Медведенко) �� ��

Забезпечення зобов'язань і ПДВ (І. Чалий) �� ��

Декларація з ПДВ: заповнюємо нову форму (О. Коваленко)
• Податкова звітність із ПДВ
• Податковий період
• Заповнюємо декларацію

��* �9

ПДВ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Як виправити помилки у ПДВшній декларації (Н. Алпатова)
• Коли помилки не виправиш
• Які строки коригувань декларацій через запізнілі податкові накладні
• Загальні правила виправлення помилок
• Оформлення та подання УР
• Порівнянність нових і старих форм
• Виправлення різних видів сумових помилок
• Коригування додатків до декларації

��* ��

Неочікувані поради ДФСУ: як заповнювати декларацію з ПДВ за лютий 2015 р. (Д. Петрига) �5 �
Електронне адміністрування ПДВ: Кабмін уточнив порядок (Д. Петрига)  
(Коментар до постанови КМУ від 04.02.15 р. № 82)

�5 �9

Як сільгоспвиробники обкладають ПДВ експорт зернових у 2015 р. (К. Медведенко) �6 �6
Заповнення податкових накладних на експорт і визнання податкових зобов'язань. Приклад 
(додаток до статті "Як сільгоспвиробники обкладають ПДВ експорт зернових у 2015 р.")

�6 www

Як правильно виписати ПН у разі реалізації предмета іпотеки (Т. Лісіца) �6 �8
Платіжка для переказу ПДВ на електронний рахунок: нюанси заповнення (Т. Шустваль) �8 5
Ціна товарів після відвантаження стала нижчою за собівартість: як відкоригувати ПДВ 
(Т. Михайлова)

�8 7

Послуги перевезення до Криму: яку ставку ПДВ використовувати (Д. Петрига) �8 ��
Експедитор придбаває послуги міжнародного перевезення: відображаємо в ПДВ-обліку 
(Д. Петрига)

�8 ��

Придбання нерухомості в юрособи за кошти: відображаємо в обліку покупця (О. Коваленко) �9* ��
Повернули аванс неплатнику ПДВ: як списати Дт субрахунку 643 (Т. Шустваль) �0 7
Як страховому агенту обліковувати операції зі страховими платежами (Т. Лісіца) �0 �7
Роздрібна торгівля підакцизними товарами: виправляємо помилку у ПДВ-зобов'язаннях (Т. Лісіца) �� �
Заповнення розрахунку коригування до підсумкової ПН. Приклад (додаток до статті  
"Роздрібна торгівля підакцизними товарами: виправляємо помилку у ПДВ-зобов'язаннях")

�� www

Підсумкові податкові накладні в аптеці: як часто оформляти (Т. Лісіца) �� ��
Оформлення підсумкових податкових накладних аптечною мережею. Приклад  
(додаток до статті "Підсумкові податкові накладні в аптеці: як часто оформляти")

�� www

Собівартість послуг міжнародного перевезення нижча від договірної ціни:  
як донараховувати ПДВ (О. Коваленко)

�� ��

Чи потрібно зараз вести реєстр податкових накладних (Н. Алпатова) �� �7
Який вид договору зазначати в податковій накладній експедитору (К. Медведенко) �� ��
Відвантажили товар за завищеною ціною: як відкоригувати облікові дані (П. Маєвська) �� ��
У податковій накладній занижено зобов'язання: як виправити (Н. Алпатова) �� �0
Плата нерезиденту за користування системою інтернет-бронювання: облік у готелі (К. Медведенко) �� ��
Як врахувати від'ємний ПДВ у декларації за березень (Д. Петрига) �� ��
У ПН помилково зазначили покупця неплатником ПДВ: виправляємо помилку (Т. Лісіца) �7 8
Чи обкладається ПДВ постачання брухту у 2015 році (Т. Лісіца) �8* ��
Штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК в ЄРПН (К. Медведенко) �8* ��
Розрахунок коригування виписано із запізненням: чи можна врятувати податковий кредит 
покупця (О. Коваленко)

�8* ��

У січні занизили податковий кредит, а в лютому — зобов'язання: чи можна уникнути  
недоплати (Н. Алпатова)

�8* �5

Чи можна не поповнювати електронний ПДВ-рахунок, якщо розрахункова сума  
більше зобов'язань (Д. Петрига)

�8* �8

Чи обов'язково погасити від'ємне значення реєстраційної суми (Д. Петрига) �8* �9
Як імпортеру визначити базу оподаткування при продажу ввезених товарів (Т. Лісіца) �8* www
Хто та як нараховує ПДВ при оренді держмайна (Т. Лісіца) �8* www
Чи потрібно подавати пусті декларації з ПДВ (К. Медведенко) �8* www
Отримали податкову накладну на електроенергію: чи правильно її виписано (К. Медведенко) �8* www
Як у 2015 р. відображати вхідний ПДВ за товарами, купленими не для госпдіяльності  
підприємства (К. Медведенко)

�8* www

У декларації з ПДВ не відображали безПДВшних покупок: які наслідки (К. Медведенко) �8* www
Де в декларації фіксують послуги з нульовим ПДВ (Н. Алпатова) �8* www

ПДВ № стор.
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КАТАЛОг

Анулювання ПДВ-реєстрації в середині місяця: коли подавати останню декларацію (О. Коваленко) �8* www
Навчання співробітників за кордоном: чи потрібно нараховувати ПДВ (О. Коваленко) �8* www
Відсотки за депозит: чи потрібно показувати в декларації з ПДВ (О. Коваленко) �8* www
Який індивідуальний податковий номер фіксувати в розрахунку коригування (Н. Алпатова) �8* www
Філії не делеговано право виписування податкових накладних: хто їх має оформлювати 
(Н. Алпатова)

�8* www

Що робити, коли не надійшло підтвердження про реєстрацію розрахунку коригування 
(Н. Алпатова)

�8* www

Порядок реєстрації розрахунків коригування в 2015 р. (К. Медведенко) �8* www
Як правильно вказувати в ПН вид договору, якщо він усний (К. Медведенко) �8* www
Оренда місця для автомобіля: як оформити податкову накладну (Н. Алпатова) �8* www
Постачальник неправильно заповнив ІПН покупця: облік у помилкового одержувача (Д. Петрига) �8* www
За зв'язок платимо бюджетними грошима: чи має право постачальник виписувати підсумкову 
податкову накладну (Д. Петрига)

�8* www

Авансування імпортних товарів: як оформити податкову накладну (Н. Алпатова) �8* www
Звільнені операції понад 1 млн грн: чи можна анулювати статус ПДВшника (Д. Петрига) �8* www
У договорі зазначено замовника й платника: на кого оформити податкову накладну (Д. Петрига) �8* www
Як квартальному платнику ПДВ розрахуватися з бюджетом за I квартал 2015 р. (Д. Петрига) �8* www
Продаж будівлі в Криму: чи коригувати старий податковий кредит (Д. Петрига) �9 �
У ПН і видатковій накладній не збігається номенклатура: що з податковим кредитом (Т. Лісіца) �9 5
Анулювання реєстрації платника ПДВ: визначаємо звичайну ціну (О. Коваленко) �9 ��
Виправляємо ПДВшну помилку: завищено від'ємний ПДВ (Н. Алпатова) �0 �
Касовий метод із ПДВ у жЕКів: для яких послуг (Н. Алпатова) �0 �6
Лист Державної фіскальної служби України від 07.04.15 р. № 12082/7/99-99-19-03-02-17  
"Щодо визначення бази обкладення ПДВ при постачанні самостійно виготовлених товарів" 
(Коментар редакції: Як визначити базу обкладення ПДВ, якщо собівартість невідома)

�0 ��

РРО — декілька, а ПН можна й одну: фіскали змінили позицію (К. Медведенко)  
(Коментар до листа ДФСУ від 03.03.15 р. № 4436/6/99-99-19-03-02-15)

�0 �6

Квартальна декларація з ПДВ: уперше звітуємо за новою формою (Н. Алпатова)
• Особливості оформлення розділу I декларації
• Нюанси оформлення розділу III декларації
• Оформлення додатка Д2

�� ��

Лист Міністерства фінансів України від 08.04.15 р. № 31-18410-08-25/12278 "Щодо обліку коштів  
на електронному ПДВ-рахунку" (Коментар редакції: Як обліковувати ПДВшні гроші на 
казначейському рахунку)

�� ��

Безоплатне постачання та ПДВ: правила нові, проблеми старі (Т. Лісіца)
• Коли безоплатне передання буде постачанням
• Податкове зобов'язання в разі безоплатного передання
• Оформляємо податкові накладні та декларуємо зобов'язання
• Що робити з податковим кредитом у разі безоплатного постачання
• Подвійне оподаткування: чи є вихід

�� �

Оформлення податкових накладних за операцією безкоштовного постачання. Приклад  
(додаток до статті "Безоплатне постачання та ПДВ: правила нові, проблеми старі")

�� www

Харчування робітників сільгосппідприємства: чи буде така операція спецрежимною 
(К. Медведенко)

�� �0

Продаж інтернет-магазину: податковий і бухгалтерський облік (В. Карпова)
• Бухоблік у продавця інтернет-магазину
• Податковий облік у продавця інтернет-магазину
• Облік у покупця інтернет-магазину

�� �

Як нараховують ПДВ при продажу майна в податковій заставі (Т. Лісіца) (Коментар до листа ДФС 
України від 02.03.15 р. № 6972/7/99-99-19-03-02-18)

�� �7

Чи розподіляти податковий кредит при постачанні пільгованих зернових (Н. Алпатова) �� �8
Як заповнити графу 5 ПН постачальникам електроенергії (К. Медведенко) �� �6
Нова пільга з ПДВ на ліки та медвироби: не для аптек та їхніх постачальників (Д. Петрига) 
(Коментар до Закону України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо 
звільнення від оподаткування деяких лікарських засобів та медичних виробів" від 09.04.15 р. 
№ 332-VIII)

�� �9

ПДВ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Підприємство надає платні послуги бази відпочинку: обліково-правові нюанси (К. Медведенко)
• База відпочинку: загальні положення
• Облік надання послуг
• Порядок розрахунків на базі відпочинку

�� �5

Чи можна не виправляти помилкову податкову накладну (Н. Алпатова) �5 ��

Підписи в податковій накладній та єдиному реєстрі не збігаються: чи можна захистити податковий 
кредит (О. Коваленко)

�5 ��

Коли оформлюють додаток 1 до податкової накладної (Н. Алпатова) (Коментар до листа ГУ 
Міндоходів у Чернівецькій області від 07.07.14 р. № 977/10/24-1317-01-22)

�6 �8

Лист ГУ Міндоходів у Чернівецькій області від 07.07.14 р. № 977/10/24-1317-01-22  
"Про оформлення додатка 1 до податкової накладної" (додаток до коментаря  
"Коли оформлюють додаток 1 до податкової накладної")

�6 www

Списання зіпсованої сільгосппродукції: як відобразити у ПДВ-обліку (К. Медведенко) �6 ��

Суд відновив статус платника ПДВ: чи коригувати облік за період оскарження (В. Полянська) �6 �8

Орендар компенсує комунальні послуги орендодавцю: податки та облік (М. Компанієць) �8 �9

ПДВ-анулювання: умовні постачання при пільгових та оподатковуваних операціях (Н. Алпатова) �8 �6

Експорт товарів: коли виникають податкові зобов'язання із ПДВ (О. Рижикова) �8 �0

Розрахунок коригування: приклади оформлення (О. Коваленко) �9 �5

Перекидання ПДВ на електронний рахунок: як заповнити платіжку (Т. Шустваль)  
(Коментар до листа ДФСУ від 13.03.15 р. № 8584/7/99-99-11-04-01-17)

�9 ��

Заставні операції: бухоблік та оподаткування (В. Карпова)
1. Майно передається у власність заставодержателя
• Бухгалтерський облік у заставодавця
• Податковий облік у заставодавця
• Бухгалтерський облік у заставодержателя
• Податковий облік у заставодержателя
2. Майно реалізовано за договором купівлі-продажу з покупцем або через публічні торги
3. Реалізація заставного майна держвиконавцем через спеціалізовані організації

50* �8

Вода, чай, кава, цукор для працівників: нюанси податкового обліку (А. Юлін) 5� 6

Даємо обладнання в безоплатне користування: оформлення та облік (П. Маєвська)
• Документальне оформлення
• Бухоблік
• Податок на прибуток
• ПДВ

5� ��

Реєстраційний ліміт для податкових накладних: як його визначають (Н. Алпатова) 5� 5

Негрошове погашення поворотної фіндопомоги: бухоблік та оподаткування (В. Прокопенко) 5� �0

Помилка в шапці податкової накладної: як виправити (Г. Афанасьєва) 5� �

Як у податковій накладній виправити неправильний ІПН (Г. Афанасьєва) 5� 6

Продаж покупного виноматеріалу: як це вплине на пільгові режими оподаткування (С. Стадник) 5� ��

Долютневий "мінус" врахували в сільгоспдекларації з ПДВ: чи збільшиться реєстраційна  
сума (Д. Петрига)

5� �5

Розрахунок коригування: заміна номенклатури зі зміною ставки ПДВ (О. Коваленко) 55 5

Компенсація електроенергії в разі оренди: чи буде в податковій накладній УКТ ЗЕД (О. Коваленко) 55 8

Не заповнили рядок 9.1 декларації з ПДВ: які наслідки (Н. Алпатова) 55 9

Що таке необоротні активи для автоматичного відшкодування ПДВ (Т. Лісіца)  
(Коментар до листа ДФС України від 06.03.15 р. № 4684/6/99-99-19-03-02-15

55 �7

Розрахунок коригування: заміна кодів за УКТ ЗЕД (О. Коваленко) 56 �

Послуги на борту іноземного судна: чи потрібно нараховувати ПДВ (О. Коваленко)
• Визначаємо місце постачання послуг
• Чия митна територія 
• Позиція податківців 
• Як оформити

56 �8

ПДВ № стор.
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КАТАЛОг

ПДВ: гарячі запитання місяця (Л. Каспрук)
• Заповнення податкової накладної
• Оформлення та реєстрація розрахунків коригування
• Формування податкового кредиту

57 9

Земля в постійному користуванні: відображаємо витрати на інвентаризацію (А. Юлін) 57 �6

Коли відобразити податковий кредит за ПН, зареєстрованою в місяці, що настає після виписки 
(Н. Алпатова)

58 �

Коригування показників декларацій при помилковому віднесенні даних ПН не до того  
періоду. Числовий приклад (додаток до статті "Коли відобразити податковий кредит за ПН,  
зареєстрованою в місяці, що настає після виписки")

58 www

Перевізник-підприємець ремонтує авто: чи визнавати податковий кредит (О. Коваленко) 58 ��

Правила уточнення ПДВшних помилок переробниками м'ясо-молочної продукції (Н. Алпатова) 
(Коментар до листа ДФСУ від 12.06.15 р. № 20955/7/99-99-19-03-02-17 "Оформлення уточнюючих 
розрахунків із ПДВ переробними (м'ясо-молочними) підприємствами")

58 �9

Нові правила для податкового кредиту з ПДВ (Н. Алпатова)
• Формування ПК
• Формування ПЗ
• ПЗ, ПК при зміні напряму використання
• ПЗ, ПК при одночасному використанні товарів, послуг, необоротних активів у пільгових 
операціях
• Перехідні операції
• Санкції

60 6

Лист ДФСУ від 28.05.15 р. № 11249/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку заповнення графи 4 
податкової накладної при постачанні електричної енергії" (Коментар редакції:  
Чи обов'язково в податковій накладній на електропостачання вказувати код УКТ ЗЕД)

60 ��

Як уточнити невідшкодований ПДВ у додатку Д2 до лютневої декларації (Н. Алпатова)  
(Коментар до листа ДФСУ від 28.05.15 р. № 11246/6/99-99-19-03-02-15)

60 �5

Чи звільняється від ПДВ постачання електронних версій ЗМІ (Д. Петрига) (Коментар до листів 
ДФСУ від 22.04.15 р. № 8508/6/99-99-19-03-02-15, ГУ ДФС у м. Києві від 19.05.15 р. № 8045/10/26-15-
15-01-09)

60 �7

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.

Безкоштовно отримали в податковій ЕЦП та програму для відправлення звітності:  
чи є податкові доходи

�� �5

Придбали український прапор, щоб вивісити на вході в будівлю підприємства:  
як відображати в податковому обліку

�� �5

Чи можна відносити витрати на ремонт ОЗ до його первісної вартості, якщо ліміт іще  
не вичерпано

�� �5

Підприємство доручило первинній профспілці провести культурно-масові заходи з нагоди своєї 
річниці: чи можна віднести на податкові витрати кошти, які воно їй перерахувало для цього

�� �6

Куди відносити нараховані відпускні в податковому обліку та коли їх визнавати �� �6

Продали товар із суттєвою знижкою: як відображати доходи та собівартість в обліку податку  
на прибуток

�� �6

Єдинник-юрособа виплачує дивіденди фізособі: 
чи потрібно сплачувати аванси з прибутку

�� �7

За яким курсом ураховувати податкову собівартість товару, імпортованого на умовах післяплати �� �7

Які статті балансу в інвалюті перераховують для цілей податку на прибуток і на яку дату �� �7

Облік продажу товарів у розстрочку в продавця (П. Маєвська) �� �7

Облік операцій з продажу товарів у розстрочку. Числовий приклад (додаток до статті  
"Облік продажу товарів у розстрочку в продавця")

�� www

Відрядження-2015: податкові витрати та податок на доходи (Т. Нижник)  
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

ПДВ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Податок на прибуток підприємств: як працювати по-новому (Т. Шустваль)  
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)
• Платники податку на прибуток
• Розрахунок об'єкта оподаткування
• Ставка податку на прибуток
• Порядок обчислення податку на прибуток
• Податковий період
• Строки звітування та сплати податку на прибуток
• Щомісячні авансові внески з податку на прибуток
• Особливості сплати щомісячних авансів у січні 2015 року — травні 2016 року
• Розрахунок авансових внесків при виплаті дивідендів
• Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
• Пільги та звільнення від оподаткування
• Особливості оподаткування страховиків
• Особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення 
лотерей, азартних ігор (у т. ч. казино)

� 5�

Операції з цінними паперами: нова узагальнююча консультація про старі правила оподаткування 
(В. Прокопенко) (Коментар до Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань 
відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними 
паперами, затвердженої наказом ДФСУ від 26.12.14 р. № 400)
• Дохід від продажу ЦП визнають за датою переходу права власності
• Податковий облік залежить від статусу ЦП на момент їх продажу
• Комісію на придбання ЦП — до їх собівартості, витрати на облік та відчуження — до інших витрат
• Бухгалтерську переоцінку ЦП у податковому обліку не відображають
• Емітент та держатель боргових ЦП не відображають їх погашення в "ціннопаперовому" обліку
• Якщо за інвалютними борговими ЦП розраховуються в гривнях, курсові різниці в податковому 
обліку не відображають
• Прибуток від операцій із біржовими/небіржовими ЦП за період із 01.01.14 р. по 02.08.14 р. 
оподатковують за ставкою 10%, після — за ставкою 18%

5 �5

Засновник подарував ТОВ частку в статутному капіталі: податкові наслідки (І. Заруба) 5 www
Продали інвестовані цінні папери або корправа? Витратам бути! (В. Прокопенко)  
(Коментар до листа ДФСУ від 13.10.14 р. № 4983/6/99-99-19-02-02-15)

6 ��

"Прострочена" ПФД від засновника: відображаємо в декларації за 2014 рік (Т. Шустваль) 7 9
Розрахунок умовних процентів за ПФД. Числовий приклад (додаток до статті "Прострочена" ПФД 
від засновника: відображаємо в декларації за 2014 рік")

7 www

Курсові різниці: як відобразити в податковій декларації (О. Рижикова) 7 ��
Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях 
(О. Кононенко)

7 ��

Акт приймання-передачі майна. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення та облік 
користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Акт приймання-передачі наданих орендних послуг. Зразок (додаток до статті "Документальне 
оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Звіт про використання автомобіля для потреб підприємства. Зразок (додаток до 
статті "Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника в 
господарських цілях")

7 www

Списання ОЗ і ТМЦ із зони АТО: податково-прибуткові наслідки (А. Юлін) (Коментар до листа 
ДФСУ від 07.11.14 р. № 6437/6/99-99-19-02-02-15)

7 �9

Додаток ТЦ до прибуткової декларації — 2014: трансфертноцінові коригування (А. Василенко) 8 6
У платника щомісячних авансів збиткова декларація за І квартал 2014 року: чи платити їх у січні — 
лютому 2015 року (А. Юлін)

8 �0

Філії-2015: як бути з прибутковими, податковими зобов'язаннями та звітністю (С. Кирилов) 8 ��
Облік минулорічних податкових збитків: як заповнити ряд. 06.5 декларації за 2014 р. плюс 
перспективи-2015 (В. Прокопенко)

8 ��

Щомісячні та дивідендні аванси: як відобразити в Декларації з прибутку за 2014 р. (В. Прокопенко) �� �
Лист ДФСУ від 09.09.14 р. № 3119/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо відображення у звітності з податку  
на прибуток авансових внесків при виплаті дивідендів" (додаток до статті "Щомісячні та дивідендні 
аванси: як відобразити в Декларації з прибутку за 2014 р.")

�� www

Підприємство-десятимільйонник отримало збиток за 2014 рік: як звітувати у 2015 році (А. Юлін) �� 7
Як у податковій декларації відобразити витрати на купівлю інвалюти (О. Рижикова) �� 8

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Витрати на ремонт і поліпшення ОЗ: заповнюємо додаток АМ (Т. Шустваль) �� �0
Заповнення таблиці 2 додатка АМ до декларації № 872 за 2014 рік. Числовий приклад  
(додаток до статті "Витрати на ремонт і поліпшення ОЗ: заповнюємо додаток АМ")

�� www

Бухоблік податку на прибуток (І. Чалий) �� ��
Лист ДФСУ від 09.09.14 р. № 3139/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо звітності з податку на прибуток 
суб'єктів індустрії програмної продукції" (Витяг) (Коментар редакції: Як ITшникам звітувати  
з податку на прибуток за 2014 рік: рекомендації від контролерів)

�� ��

Лист ДФСУ від 07.11.14 р. № 6455/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо відображення результатів спільної 
діяльності в декларації з податку на прибуток" (Коментар редакції: Договір про спільну діяльність: 
як звітувати за 2014 рік)

�� �6

Лист Державної фіскальної служби України від 29.01.15 р. № 2707/7/99-99-19-02-01-17 "Про звітність 
з податку на прибуток підприємств, сплату авансових внесків з цього податку у 2015 році та інші 
актуальні питання" (Коментарі редакції (В. Прокопенко, Т. Шустваль, А. Юлін): 
— Податківці перевірятимуть правильність ведення бухобліку;
— Прибуткову звітність за 2014 рік подають за старими правилами;
— Щомісячні авансові внески з податку на прибуток;
— Щомісячні аванси за січень і лютий 2015 року сплачують окремо за місцезнаходженням 
головного підприємства та філій;
— Договір про спільну діяльність: що із щомісячними авансами у 2015 році;
— Дивіденди-2015: як сплачувати авансові внески за новими правилами;
— Букмекери та казино: як сплачувати аванси з податку на доходи)

�� �8

Основні засоби — 2014: чи можна проіндексувати (І. Заруба) �� ��
Щомісячні авансові внески: особливості узгодження в декларації — 2014 (Т. Шустваль) �� ��
Вартість патентів перевищує податок від патентованої діяльності: як заповнити додаток ТП 
(В. Прокопенко)

�5 ��

Чи можна зменшити податок на прибуток за 2014 рік на щомісячні аванси січня — лютого 2015 
року (А. Юлін)

�5 ��

Податкова реформа: нові правила оподаткування дивідендів (А. Харитонов)
— Де тепер шукати дивідендно-авансові правила оподаткування
— Хто сплачує аванс при виплаті дивідендів
— Хто з платників авансових внесків насправді їх не сплачує
— Як визначають суму дивідендних авансів
— Як зменшити податок на прибуток на дивідендний аванс
— Як вести облік дивідендів, отриманих із 2015 р.

�6 �0

Переплата з податку на прибуток-2013: чи можна зарахувати її в рахунок річного податку 
(О. Рижикова)

�6 ��

Визначаємо 10%-вий ліміт: чи враховувати вартість законсервованих ОЗ (А. Юлін) �7 9
Зміна ставки податку на прибуток: як заповнити додаток ЦП до Декларації за 2014 р. 
(В. Прокопенко)

�7 �0

Пояснення до довільного "ціннопаперового" доповнення до декларації з податку на прибуток 
підприємства за 2014 р. Приклад (додаток до статті "Зміна ставки податку на прибуток:  
як заповнити додаток ЦП до Декларації за 2014 р.")

�7 www

Лист Державної фіскальної служби України від 12.11.14 р. № 10346/7/99-99-15-02-01-17 
"Про зарахування дивідендних авансів у зменшення податку на прибуток" (Витяг) (Коментар 
редакції: Залік дивідендних авансів у зменшення податку на прибуток: думка контролерів)

�7 �9

Допомога для АТО: за яких умов її можна включити до податкових витрат (В. Вишневецька) �8 �
Відображення в бухобліку операцій із безоплатної передачі білизни військовій частині. Числовий 
приклад (додаток до статті "Допомога для АТО: за яких умов її можна включити до податкових")

�8 www

Підприємство створили у вересні 2014 р.: коли вперше звітувати з прибутку (Т. Шустваль) �8 �
Погашення боргів 2013 року: чи вплине це на прибутковий облік із 01.01.15 р. (А. Юлін) �8 ��
Виправлення "прибуткових" помилок через поточну декларацію: покрокова інструкція 
(Т. Шустваль)

�9 �

Кримські реалії в Декларації № 872: відповіді на актуальні запитання (О. Рижикова) �9 7
Подарункові сертифікати: особливості обліку (А. Осавул) �� 7
Наказ про впровадження на торговельному підприємстві подарункових сертифікатів.  
Зразок (додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Положення про порядок продажу та погашення подарункових сертифікатів. Зразок  
(додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Облік операцій з виготовлення та реалізації подарункових сертифікатів. Числовий приклад 
(додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця 
(О. Кононенко)
• Зарплата чи не зарплата
• Сертифікат — зарплатний дохід
• Сертифікат — незарплатний дохід
• Оптимізуємо податки

�� �0

Облік видачі співробітникам подарункових сертифікатів. Числовий приклад (додаток до 
статті "Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця")

�� www

Облік отриманої поворотної фінансової допомоги по-новому (З. Куриляк) �� �
Переведення податкового обліку довгострокових договорів на бухоблікові рейки (І. Чалий) �� ��
Операції із цінними паперами: нові правила прибуткового обліку (І. Заруба)
• Як розраховують об'єкт обкладення податком на прибуток
• Окремий "ціннопаперовий" облік: минуле чи реальність
• Як визначати загальний "ціннопаперовий" фінрезультат
• "Ціннопаперові" коригування бухфінрезультату
• Операції-винятки

�6 �8

Як ідентифікувати ЦП, "які оцінюються за справедливою вартістю"? (додаток до статті  
"Операції із цінними паперами: нові правила прибуткового обліку")

�6 www

Звідки взяти необхідні дохідно-витратні показники, щоб обчислити загальний "ціннопаперовий" 
фінрезультат (додаток до статті "Операції із цінними паперами: нові правила прибуткового 
обліку")

�6 www

Доля минулорічних "ціннопаперових" збитків (додаток до статті "Операції із цінними паперами: 
нові правила прибуткового обліку")

�6 www

Приклад коригування бухфінрезультату за операціями з продажу ЦП (додаток до статті "Операції 
із цінними паперами: нові правила прибуткового обліку")

�6 www

Коригування бухфінрезультату, пов'язаного з уцінкою ЦП (додаток до статті "Операції із цінними 
паперами: нові правила прибуткового обліку")

�6 www

Операції з неціннопаперовими КП (додаток до статті "Операції із цінними паперами:  
нові правила прибуткового обліку")

�6 www

Коригування бухфінрезультату, які потенційно можуть бути цікаві підприємствам, що володіють 
фінінвестиціями (додаток до статті "Операції із цінними паперами: нові правила прибуткового 
обліку")

�6 www

Гроші й сировина в подарунок від засновника: бухгалтерсько-податкові наслідки (В. Прокопенко) �7 �
Хто з неприбутківців буде сплачувати податок на прибуток (Т. Шустваль) (Коментар до листа 
ДФСУ від 02.03.15 р. № 1023/7/99-99-19-02-02-17)

�7 �0

Занизили зобов'язання з прибутку: подаємо "компромісну" уточненку (Т. Шустваль) �8 8
Заява про застосування податкового компромісу та перелік (опис) господарських операцій,  
щодо яких здійснено уточнення показників. Зразки (додаток до статті "Занизили зобов'язання  
з прибутку: подаємо "компромісну" уточненку")

�8 www

Придбання нерухомості в юрособи за кошти: відображаємо в обліку покупця (О. Коваленко) �9* ��
Як страховому агенту обліковувати операції зі страховими платежами (Т. Лісіца) �0 �7
Облігації: перехідний податковий облік (І. Чалий) �� 6
Основні засоби — 2015: нові правила податкового обліку (А. Василенко)
• До 20 (млн грн) і більше: у чому різниця
• Як перетягти старі ОЗ до нового податкового обліку
• Облік нових ОЗ
• Амортизаційні різниці: додаємо…
• …і віднімаємо

�� �

Плата нерезиденту за користування системою інтернет-бронювання: облік у готелі (К. Медведенко) �� ��
Основні засоби — 2015: нові правила  податкового обліку (А. Василенко)
• Дооціночно-уціночні різниці
• Зменшення-відновлення корисності
• Податкові різниці при продажу та ліквідації об'єкта
• Інвестнерухомість

�� 8

Безнадійна заборгованість: стара знайома  за новими обліковими правилами (М. Компанієць) �� ��

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Облік товарної безнадійної дебіторки, грошової безнадійної кредиторки, товарної безнадійної 
кредиторки. Числові приклади (додаток до статті "Безнадійна заборгованість: стара знайома  
за новими обліковими правилами")

�� www

Туроператор надає послуги за гривні:  як відобразити операцію в бухобліку (О. Коваленко) �6 ��

Бухоблік створення та реалізації туроператором турпродукту, операцій туроператора, який 
виступає в ролі турагента, та продажу чужого турпродукту за договором купівлі-продажу.  
Числові приклади (додаток до статті "Туроператор надає послуги за гривні: як відобразити 
операцію в бухобліку")

�6 www

Платник щомісячних авансів отримав збиток за І квартал 2015 р.: як звітувати у 2015 р. (А. Юлін) �8* ��

Резерви відпусток: податково-прибутковий облік (А. Юлін) �8* �5

Створення та використання резерву сумнівних боргів: податкові наслідки (І. Чалий) �8* �6

Ремонти і поліпшення основних засобів: новації податкового обліку (В. Прокопенко) �8* �8

Об'єкт обкладення податком на прибуток: розраховуємо за новими правилами (Д. Перцевий) �8* www

Виплата доходу нерезиденту за договором оренди: що з податком на репатріацію (О. Рижикова) �8* www

Основні засоби: які коригування бухфінрезультату очікують бухгалтера (В. Прокопенко) �8* www

Гарантійні зобов'язання: податково-прибутковий облік — 2015 (О. Кононенко) �8* www

Оподаткування отриманих дивідендів — 2015 (А. Юлін) �8* www

Безоплатно передаємо товар неприбутковій організації: податково-прибутковий облік (А. Юлін) �8* www

Придбання товару в неприбутківця та його перепродаж: податковий облік (С. Ткачов) �8* www

Метод участі в капіталі: податковий облік (І. Чалий) �8* www

Будівлю здають в оренду: прибуткові наслідки (І. Чалий) �8* www

Застраховане авто з товаром постраждало в аварії: податково-прибутковий облік (А. Юлін) �8* www

Розпродаж товару за ціною, нижчою за собівартість: особливості обліку (М. Компанієць) �8* www

Матдопомога за сімейними обставинами: як вона вплине на податково-прибутковий облік 
(Т. Шустваль)

�8* www

Страхування орендованих моторолерів: що в податковому обліку (В. Кислыцина) �8* www

Витрати на пальне: в якому обсязі списувати (З. Куриляк) �8* www

Новий облік старих податкових збитків (В. Прокопенко) �8* www

"Ціннопаперові" збитки — 2014: чи можна їх урахувати у 2015 р. (В. Прокопенко) �8* www

Облік перехідної поворотної фіндопомоги від юрособи (А. Юлін) �8* www

Облік поворотної фіндопомоги, отриманої від засновника-фізособи до 01.01.15 р. (А. Юлін) �8* www

Єдинник-юрособа виплачує дивіденди: чи потрібно сплачувати прибутковий авансовий  
внесок (В. Прокопенко)

�8* �0

Чи може підприємство зарахувати переплату з податку на прибуток у рахунок авансових  
внесків (О. Рижикова)

�9 7

Дивідендні аванси: чи можна повернути або зарахувати в оплату щомісячних авансів 
(Т. Шустваль)

�9 8

Об'єкт обкладення податком на прибуток: рівняння на бухоблік (В. Карпова) �0 �9

Індексація основних засобів — 2014 збільшить майбутню податкову амортизацію  
(В. Прокопенко) (Коментар до листа ДФСУ від 02.03.15 р. № 4307/6/99-99-19-02-02-15)

�0 ��

Із ІІ кварталу перейшли на єдиний податок: як звітувати та чи сплачувати аванси з прибутку 
(Д. Ковальов)

�� �0

У які строки звітувати за держдивідендами (А. Юлін) �� ��

Виплата роялті нерезиденту: особливості обліку (О. Рижикова) �� �5

Продаж інтернет-магазину: податковий і бухгалтерський облік (В. Карпова)
• Бухоблік у продавця інтернет-магазину
• Податковий облік у продавця інтернет-магазину
• Облік у покупця інтернет-магазину

�� �

Дохід від нерезидента: як уникнути подвійного оподаткування та запобігти валютним  
порушенням (О. Рижикова)

�� 9

Податкова малоцінка: життя після податкової реформи (В. Прокопенко) �� 8

житлово-будівельні кооперативи: податково-прибуткові проблеми (І. Чалий) �� ��

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Виправлення бухгалтерських помилок (І. Чалий)
• Які бувають бухпомилки
• Способи виправлення бухпомилок
• Відображення інформації про бухпомилки у фінзвітності
• Вплив бухпомилок на облік із податку на прибуток

�8 5

Реалізація коректурного способу при виправленні бухпомилок. Числовий приклад
(додаток до статті "Виправлення бухгалтерських помилок")

�8 www

Реалізація способу "червоне сторно" при виправленні бухпомилок. Числовий приклад
(додаток до статті "Виправлення бухгалтерських помилок")

�8 www

Відображення інформації про бухпомилки у фінзвітності. Числовий приклад (додаток до 
статті "Виправлення бухгалтерських помилок")

�8 www

Забезпечення та резерви: облікові особливості (І. Чалий)
• Загальні характеристики резервів та забезпечень
• Теоретичні засади резервування та забезпечення майбутніх витрат
• Резерв сумнівного боргу
• Забезпечення: які вони бувають
• Забезпечення виплати відпусток
• Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань
• Забезпечення під реструктуризацію
• Забезпечення під обтяжливі контракти
• Забезпечення під демонтаж та рекультивацію
• Забезпечення матеріального заохочення

�9 5

Заставні операції: бухоблік та оподаткування (В. Карпова)
1. Майно передається у власність заставодержателя
• Бухгалтерський облік у заставодавця
• Податковий облік у заставодавця
• Бухгалтерський облік у заставодержателя
• Податковий облік у заставодержателя
2. Майно реалізовано за договором купівлі-продажу з покупцем або через публічні торги
3. Реалізація заставного майна держвиконавцем через спеціалізовані організації

50* �8

Вода, чай, кава, цукор для працівників: нюанси податкового обліку (А. Юлін) 5� 6
Даємо обладнання в безоплатне користування: оформлення та облік (П. Маєвська)
• Документальне оформлення
• Бухоблік
• Податок на прибуток
• ПДВ

5� ��

Негрошове погашення поворотної фіндопомоги: бухоблік та оподаткування (В. Прокопенко) 5� �0
У який термін подавати прибуткову деку при переході на єдиний податок (А. Юлін) 5� 9
Старі поліпшення та ремонти основних засобів: яка їх доля з 01.01.15 р.  (В. Карпова)
• Поліпшення-ремонти власних ОЗ
• Поліпшення-ремонти орендованих ОЗ

57 �8

Земля в постійному користуванні: відображаємо витрати на інвентаризацію (А. Юлін) 57 �6
Знищено "кримські" ОЗ: що в податковому обліку (А. Юлін)
(Коментар до листа ДФСУ від 31.03.15 р. № 6694/6/99-99-19-02-02-15)

58 �0

ПОДАТОК НА ДОХОДИ фІЗИчНИХ ОСІБ № стор.
Ставки податку на доходи з 01.01.15 р. (В. Циганенко)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� 9

База оподаткування (В. Циганенко) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � �0
Податкові соціальні пільги (В. Циганенко) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � ��
Відрядження-2015: податкові витрати та податок на доходи (Т. Нижник)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

Які ставки податку на доходи застосовувати єдинникам до дивідендів за 2014 р. (А. Хусід) 6 ��
Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях 
(О. Кононенко)

7 ��

Акт приймання-передачі майна. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення та облік 
користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Акт приймання-передачі наданих орендних послуг. Зразок (додаток до статті "Документальне 
оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Звіт про використання автомобіля для потреб підприємства. Зразок (додаток до 
статті "Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника в 
господарських цілях")

7 www

Приймання металобрухту від фізосіб: чи платити податок на доходи та військовий збір (К. Герман) �6 �9

Дзвінок додому із-за кордону з корпоративного номера: чи виникає оподатковуваний дохід 
(К. Герман)

�7 ��

Матдопомога членам профспілки: коли можна не сплачувати податок на доходи (Т. Шустваль) �9 �6

Фіксація в бухобліку видачі членам профспілки матдопомоги. Числовий приклад (додаток
до статті "Матдопомога членам профспілки: коли можна не сплачувати податок на доходи")

�9 www

Зарплата-2015: організація обліку на підприємстві (О. Кононенко)
• Документальне оформлення нарахування та виплати зарплати
• Оподаткування зарплати: згадуємо старе, вивчаємо нове
• Бухгалтерський та податковий облік зарплати

�0* 6

Розрахунок зарплати. Числовий приклад (додаток до статті "Зарплата-2015:
організація обліку на підприємстві")

�0* www

Зарплатний аванс: як сплатити податки (А. Король) �0* ��

Обчислюємо лікарняні у 2015 році: усі правила під рукою (Т. Прощина)
• Працівник приніс листок непрацездатності: перші кроки
• Визначаємо суму лікарняних: основні правила
• Обчислюємо середній заробіток
• Визначаємо відсоток страхового стажу
• Порядок виплати лікарняних
• Оподаткування та бухоблік лікарняних

�0* �0

Тривалість оплачуваної непрацездатності (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році: 
усі правила під рукою")

�0* www

Обчислення страхового стажу (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році:
усі правила під рукою")

�0* www

Нарахована зарплата у 2015 році: коли платити податки (К. Герман) �0* �6

Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця 
(О. Кононенко)
• Зарплата чи не зарплата
• Сертифікат — зарплатний дохід
• Сертифікат — незарплатний дохід
• Оптимізуємо податки

�� �0

Облік видачі співробітникам подарункових сертифікатів. Числовий приклад (додаток до 
статті "Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця")

�� www

Волонтерська допомога учасникам АТО та переселенцям (А. Король) �� �9

Дивіденди фізособам у 2015 році: утримуйте обов'язкові платежі правильно (В. Циганенко) �� 6

Аліменти: утримання, оподаткування та сплата (А. Гоменюк) �5 7

Чергові покращення ПКУ: більше не значить краще (В. Нагорний) (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України" від 02.03.15 р. № 211-VIII)

�6 ��

Юрособа купує нерухомість у фізособи: податкові наслідки (А. Король) �9* ��

Інформація в договорі купівлі-продажу нерухомого майна про дотримання стосовно об'єкта 
продажу вимог п. 172.1 Податкового кодексу України. Зразок (додаток до статті "Юрособа купує 
нерухомість у фізособи: податкові наслідки")

�9* www

Фізособа отримала житло за договором довічного утримання: чи бути податку на доходи
та військовому збору (В. Нагорний)

�9* ��

Оновлена форма № 1ДФ: перше знайомство (В. Нагорний) �0 8

Обираємо ознаку доходу для заповнення графи 5 розділу І ф. № 1ДФ
(додаток до статті "Оновлена форма № 1ДФ: перше знайомство")

�0 www

Розрахунки з підприємцями через підзвітників: як показати у ф. № 1ДФ (Т. Прощина) �0 ��

Підприємець повернув аванс юрособі: чи подавати уточнюючу ф. № 1ДФ (К. Герман) �0 ��

Плата за проживання підприємцям: чи показувати у ф. № 1ДФ (Т. Прощина) �0 ��

Уточнююча ф. № 1ДФ: чи підбивати підсумки за всіма графами (В. Нагорний) �0 www

За які періоди слід уточнювати відомості у ф. № 1ДФ (К. Герман) �0 www

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Оплатили навчання на рік наперед: у податковій знижці лише витрати звітного року (К. Герман) 
(Коментар до Узагальнюючої податкової консультації щодо включення до податкової знижки
за звітний рік сум витрат, понесених у минулому році на оплату вартості навчання за місяці 
звітного року, затвердженої наказом ДФС України від 06.04.15 р. № 247)

�7 �8

Проїзд коштом роботодавця: облік та оподаткування проїзних (О. Брусницина) �7 �0

Наказ про надання працівникам проїзних квитків на службові потреби. Зразок
(додаток до статті "Проїзд коштом роботодавця: облік та оподаткування проїзних")

�7 www

Натурвиплати фізособам: оподаткування та облік (В. Нагорний) �8* �0

Отримали страхове відшкодування за авто: як уникнути податку на доходи (Т. Прощина) �8* ��

Як оподатковують проценти за депозитами у 2015 році (О. Брусницина) �8* ��

Навчальні семінари для керівників: чи можна обійтися без податку на доходи (Т. Прощина) �8* www

Працівник-іноземець: чи має він право на соцпільгу (К. Герман) �8* www

Засновник не повернув позики: хто й коли платить податок на доходи (Д. Зубач) �8* www

Автоцивілка для орендодавця: чи є вона додатковим благом (Д. Зубач) �8* www

Спецодяг понад норму: чи є податок на доходи, військовий збір та ЄСВ (Т. Прощина) �8* www

Виплачуємо благодійну допомогу: як утримати податок на доходи та військовий збір (К. Герман) �8* www

Нарахували відпускні за наступний місяць: чи діє "мінзарплатне" правило (Т. Прощина) �8* www

Путівки зі знижкою від профспілки: як оподатковувати та обліковувати (Т. Шустваль) �9 ��

Облік видачі профспілкою сімейної путівки зі знижкою. Числовий приклад (додаток до 
статті "Путівки зі знижкою від профспілки: як оподатковувати та обліковувати")

�9 www

Як у ф. № 1ДФ відображати сумісників та їхні доходи (В. Нагорний) �0 �8

Чи включати мобілізованих до реквізиту "Працювало за трудовими договорами" ф. № 1ДФ 
(В. Нагорний)

�0 �8

Допомога на лікування непрацівнику: коли та як оподатковують (А. Король) �� �0

Анулювання кредитних боргів фізосіб: нарешті без податково-дохідного навантаження 
(В. Циганенко) (Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо кредитних зобов'язань" від 09.04.15 р. № 321-VIII)

�� �7

Відпускні виплати: облік та звітність на відмінно (А. Король) �7* ��

Відображення в обліку та в таблиці 6 Звіту за єдиним внеском нарахування та виплати відпускних, 
які припали на два місяці. Числовий приклад (додаток до статті "Відпускні виплати: облік та 
звітність на відмінно")

�7* www

Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування (О. Брусницина) �7* �6

Заява про звільнення. Зразок (додаток до статті "Відпустка за переведенням на інше 
підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Наказ про звільнення. Зразок (додаток до статті "Відпустка за переведенням
на інше підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Довідка про те, за який період нараховано суму компенсації. Зразок
(додаток до статті "Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Оренда приміщення у фізособи: відображення у ф. № 1ДФ (З. Куриляк) �8 ��

Вода, чай, кава, цукор для працівників: нюанси податкового обліку (А. Юлін) 5� 6

Благодійна організація оплатила навчання доньки директора: тонкощі обліку (Т. Шустваль) 56 6

Облік оплати благодійною організацією — неприбутківцем навчання доньки директора. Числовий 
приклад (додаток до статті "Благодійна організація оплатила навчання доньки директора: тонкощі 
обліку")

56 www

Відкрили "важкий" цех: коли потрібні медогляди та як їх обліковувати (С. Ткачов) 58 �8

Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку 
(В. Циганенко)

59* ��

Витяг із заповненої таблиці 6 Звіту з ЄСВ за червень 2015 року. Числовий приклад (додаток до 
статті "Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку")

59* www

ЄДИНИЙ ПОДАТОК № стор.

Єдинник поповнив рахунок власними грошима: чи виникає в нього дохід (А. Хусід) �� ��

Чи перешкодить ігнорування ПДВшної реєстрації стати єдинником (А. Хусід) �� ��

Основні зміни в умовах роботи на єдиному податку (А. Хусід)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Види діяльності в Реєстрі єдинників тепер обов'язкові для всіх (А. Хусід)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Більшість фізосіб-єдинників буде застосовувати РРО (А. Хусід)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

Доходи єдинника-комісіонера — лише винагорода від комітента (А. Хусід)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

Змінилися правила оподаткування доходів від продажу основних засобів (А. Хусід)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �6

Новий випадок для застосування підвищених ставок єдиного податку (А. Хусід)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �6

Додали випадок, коли єдинника I або II групи можуть позбавити його статусу (А. Хусід)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �7

Звільнення від земельного податку може опинитися під питанням (А. Хусід)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �7

Заяву про відмову від спрощенки при припиненні діяльності подавати не потрібно (А. Хусід) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �7

Спрощена система для аграріїв: прощавай, ФСП, вітаємо єдиний податок! (О. Башинський) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �6

Як сплачувати єдиний податок у 2015 році (А. Хусід) 6 ��
Які ставки податку на доходи застосовувати єдинникам до дивідендів за 2014 р. (А. Хусід) 6 ��
Як сільгоспвиробнику стати єдинником четвертої групи (А. Хусід) �5 �0
Як єдинникові-комісіонеру обліковувати доходи за договором комісії (А. Хусід) �9 �6
Чи повинні єдинники вести облік руху товарів (А. Хусід) �9 �8
Як визначити нормативно-грошову оцінку ріллі при нарахуванні єдиного податку (А. Хусід) �� �5
Реєстр єдинників: особливості внесення видів діяльності (А. Хусід) �8 �9
Дотації, компенсації та субсидії з бюджету: чи є доходи в єдинника (А. Хусід) �8 �0
Ліквідація основних засобів у єдинників: оформлення, облік та оподаткування (А. Хусід) �� �0
Як відзвітувати щодо єдиного податку за І квартал 2015 року (А. Хусід) �6 ��
Єдинник-юрособа виплачує дивіденди: чи потрібно сплачувати прибутковий авансовий внесок 
(В. Прокопенко)

�8* �0

Із ІІ кварталу перейшли на єдиний податок: як звітувати та чи сплачувати аванси з прибутку 
(Д. Ковальов)

�� �0

Чи впливає держреєстрація оренди землі на право роботи в четвертій групі (А. Хусід) �5 9
Чи можна стати єдинником четвертої групи одразу після держреєстрації (А. Хусід) �5 �0
Що робити єдиннику, якщо в 2014 році він перевищив дохідне обмеження (А. Хусід) �8 �6
У який термін подавати прибуткову деку при переході на єдиний податок (А. Юлін) 5� 9
Що робити, якщо в єдинника четвертої групи зменшився об'єкт оподаткування (А. Хусід) 5� �0
Анулювання ПДВшної реєстрації: коли єдинникові змінювати ставку (А. Хусід) 5� ��
Коли єдинники доходи від нової діяльності оподатковують за стандартною ставкою (А. Хусід) 56 �7
Чи сплачують єдинники податок за землю під нерухомістю, переданою в оренду (А. Хусід) 57 ��
Що потрапляє в дохід єдинника при посередництві в турпослугах (Т. Лишак) 57 �8
Як юрособі-єдиннику правильно зазначати місце провадження діяльності (А. Хусід) 60 �6

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК № стор.
Акцизний податок (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � �7
Виробники нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу відкриють 
акцизні склади (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �8

Засновник подарував ТОВ частку в статутному капіталі: податкові наслідки (І. Заруба) 5 www
Як сплачувати акциз із роздрібного продажу пива, алкоголю, тютюну та пального:
ДФСУ висвітлила чотири теми (Д. Петрига) (Коментар до листа ДФСУ від 20.01.15 р.
№ 1519/7/99-99-19-03-03-17)

8 ��

Акциз із роздрібної торгівлі: як заповнити декларацію (Д. Петрига)
• Перше застосування нової декларації
• Куди звітувати та сплачувати податок
• Загальні правила оформлення
• Як заповнити додаток 6
• Перенесення даних до розділу "Ґ"

�5 �9

ЄДИНИЙ ПОДАТОК № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Чи потрібно сплачувати акцизний податок із коктейлів (Т. Михайлова) �7 ��
Оптовик реалізує підакцизні товари суб'єкту господарювання: чи платити акциз (П. Маєвська) �� ��
Лист ДФСУ від 23.02.15 р. № 6036/7/99-99-19-03-03-17 "Щодо порядку декларування акцизного 
податку" (Коментар редакції: Звітність з акцизного податку та його сплата: поради контролерів)

�� �5

Чи вносити суму роздрібного акцизу до податкової накладної (К. Медведенко) �� ��
Роздрібний акциз: як обчислювати при продажу нафтопродуктів (Д. Петрига)
(Коментар до листа ДФС України від 18.03.15 р. № 9132/7/99-99-19-03-03-17)

�0 ��

Роздрібний акцизний податок: відображаємо в бухобліку продавця (Т. Михайлова) �0 ��
Роздрібна торгівля підакцизними товарами: виправляємо помилку у ПДВ-зобов'язаннях (Т. Лісіца) �� �
Заповнення розрахунку коригування до підсумкової ПН. Приклад (додаток до статті "Роздрібна 
торгівля підакцизними товарами: виправляємо помилку у ПДВ-зобов'язаннях")

�� www

Роздрібний акциз: програмуємо в чеку РРО (Т. Нижник) �8* �7
У чеку РРО відсутній акциз: чи бути санкціям (Т. Нижник) �� ��
Облікова доля роздрібного акцизу в підприємців-загальносистемників (П. Маєвська) 58 ��

ЄДИНИЙ ВНЕСОК № стор.
Єдиний внесок — 2015: вивчаємо нововведення (Т. Прощина)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 77-VIII)
• Пільгова ставка нарахувань на зарплату і виплати за ЦПД: за яких умов
• Зарплата менша за мінімальну: єдиний внесок обчислюємо з мінімалки
• Єдиний внесок загальносистемників у бездоходних місяцях
• Єдиний внесок для добровільно застрахованих осіб (крім підприємців)
• Відповідальність за несплату єдиного внеску та неподання звітності

� 50

Ставки нарахування єдиного внеску на зарплату у 2015 році (додаток до коментаря "Єдиний 
внесок — 2015: вивчаємо нововведення")

� www

Єдиний внесок: фінансова й адміністративна відповідальність (В. Нагорний) � �8
Зменшена ставка єдиного внеску: як виконати умови  (Т. Прощина) 6 ��
Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях 
(О. Кононенко)

7 ��

Акт приймання-передачі майна. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення та облік 
користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Акт приймання-передачі наданих орендних послуг. Зразок (додаток до статті "Документальне 
оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Звіт про використання автомобіля для потреб підприємства. Зразок
(додаток до статті "Документальне оформлення та облік користування автомобілем
працівника в господарських цілях")

7 www

Зарплата за місяць менше мінімалки: як обчислити єдиний внесок у 2015 році (В. Циганенко) 8 �5
Чи треба загальносистемнику сплачувати єдиний внесок за бездохідні місяці (А. Хусід) 8 �9
Чи повинен підприємець сплачувати військовий збір із доходів 2014 року (А. Хусід) 8 �0
Чи сплачувати військовий збір з орендної плати (Т. Прощина) 8 ��
Рахуємо військовий збір: чи зменшувати дохід на єдиний внесок та соцпільгу (А. Король) 8 ��
Виплати фізособам-підприємцям: чи утримувати військовий збір (А. Хусід) 8 ��
Як фізособі-підприємцю відзвітувати щодо єдиного внеску за себе (А. Хусід) �� �5
Заповнення таблиць №№ 1 і 2 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску. Приклад (додаток до статті "Як фізособі-підприємцю відзвітувати 
щодо єдиного внеску за себе")

�� www

Коли єдиний внесок обчислювати  виходячи з мінзарплати: бачення ДФС �� �
Лист ДФСУ від 29.01.15 р. № 2627/7/99-99-17-03-01-17 "Щодо повідомлень про прийняття на 
роботу" (Коментар редакції: Про нового працівника повідомляємо у Звіті з єдиного внеску:
так хоче ДФС)

�� ��

Зарплата < 1218 грн — єдиний внесок із мінзарплати: як заповнити звітність (В. Нагорний) �6 6
Заповнення таблиці 1 звіту за єдиним внеском. Числовий приклад (додаток до статті
" Зарплата < 1218 грн — єдиний внесок із мінзарплати: як заповнити звітність")

�6 www

Лист ДФСУ від 14.02.15 р. № 4979/7/99-99-17-03-01-17 "Про застосування норм законодавства" 
(додаток до статті " Зарплата < 1218 грн — єдиний внесок із мінзарплати: як заповнити звітність")

�6 www

Єдиний внесок із коефіцієнтом: що врахувати під час складання Звіту за січень 2015 р. 
(В. Нагорний)

�6 7

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК № стор.
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КАТАЛОг

Лист Державної фіскальної служби України від 29.01.15 р. № 2625/7/99-99-17-03-01-17
"Про застосування нових розмірів штрафів за несплату єдиного внеску" (Витяг)
(Коментар редакції: Як штрафуватимуть  за несплату єдиного внеску)

�7 �7

Дзвінок додому із-за кордону з корпоративного номера: чи виникає оподатковуваний дохід 
(К. Герман)

�7 ��

Матдопомога членам профспілки: коли можна не сплачувати податок на доходи (Т. Шустваль) �9 �6

Фіксація в бухобліку видачі членам профспілки матдопомоги. Числовий приклад (додаток 
до статті "Матдопомога членам профспілки: коли можна не сплачувати податок на доходи")

�9 www

Зарплата-2015: організація обліку на підприємстві (О. Кононенко)
• Документальне оформлення нарахування та виплати зарплати
• Оподаткування зарплати: згадуємо старе, вивчаємо нове
• Бухгалтерський та податковий облік зарплати

�0* 6

Розрахунок зарплати. Числовий приклад
(додаток до статті "Зарплата-2015: організація обліку на підприємстві")

�0* www

Зарплатний аванс: як сплатити податки (А. Король) �0* ��

Обчислюємо лікарняні у 2015 році: усі правила під рукою (Т. Прощина)
• Працівник приніс листок непрацездатності: перші кроки
• Визначаємо суму лікарняних: основні правила
• Обчислюємо середній заробіток
• Визначаємо відсоток страхового стажу
• Порядок виплати лікарняних
• Оподаткування та бухоблік лікарняних

�0* �0

Тривалість оплачуваної непрацездатності (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році: 
усі правила під рукою")

�0* www

Обчислення страхового стажу (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році:
усі правила під рукою")

�0* www

Єдиний внесок у 2015 році: нарахування та утримання (Т. Прощина) �0* �8

Нарахована зарплата у 2015 році: коли платити податки (К. Герман) �0* �6

Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця 
(О. Кононенко)
• Зарплата чи не зарплата
• Сертифікат — зарплатний дохід
• Сертифікат — незарплатний дохід
• Оптимізуємо податки

�� �0

Облік видачі співробітникам подарункових сертифікатів. Числовий приклад (додаток 
до статті "Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця")

�� www

Єдиний внесок із мінзарплати: чергові роз'яснення фіскалів (Т. Прощина)
(Коментар до листа ДФСУ від 14.02.15 р. № 4979/7/99-99-17-03-01-17)

�� �9

Аліменти: утримання, оподаткування та сплата (А. Гоменюк) �5 7

Використання зниженої ставки єдиного внеску: кардинальні зміни в правилах (Т. Прощина) 
(Коментар до Закону України від 02.03.15 р. № 219-VIII)

�6 ��

Застосування зниженої ставки єдиного внеску в березні 2015 року. Числовий приклад (додаток до 
коментаря "Використання зниженої ставки єдиного внеску: кардинальні зміни в правилах")

�6 www

У 2014 р. простій та відпустка за власний рахунок: як обчислити пільгову ставку ЄСВ (Т. Прощина) �� ��

Пільгова ставка ЄСВ: чи враховувати інвалідів (Т. Прощина) �� ��

Визначаємо зниження ставки ЄСВ: чи враховувати працівників, які весь місяць хворіли 
(Т. Прощина)

�� ��

Неповний робочий час у 2014 р.: чи застосовувати понижуючий коефіцієнт із ЄСВ у 2015-му 
(В. Нагорний)

�� www

Коли підприємцю платити єдиний внесок, якщо останній день сплати — вихідний (А. Хусід) �� ��

Є право на пільгову ставку: як заповнити Звіт із ЄСВ (Т. Прощина) �� ��

Розрахунки для зменшеної ставки ЄСВ: бачення фіскалів (Т. Прощина) (Коментар до листів ДФСУ  
від 09.04.15 р. № 12518/7/99-99-17-03-01-17  та від 31.03.15 р. № 6589/6/99-99-17-03-01-15)

�6 �5

ЄДИНИЙ ВНЕСОК № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Добровільна сплата єдиного внеску: кому пощастило  обирати (К. Герман)
• Єдиний внесок добровільно: коло привілейованих
• Як вступити до лав добровольців
• Ставки єдиного внеску для добровольців
• Як сплачувати єдиний внесок
• Звітність добровольців зі сплати єдиного внеску

�6 �0

Прострочили сплату ЄСВ: чи треба самим нараховувати пеню (Т. Прощина) �8* �7
Звільнили і прийняли назад на роботу в одному місяці: як рахувати єдиний внесок (В. Боршовська) �8* �8
Орендуємо житло працівнику: чи утримувати єдиний внесок (К. Герман) �8* �9
Спецодяг понад норму: чи є податок на доходи, військовий збір та ЄСВ (Т. Прощина) �8* www
Помилка у Звіті з ЄСВ: якою буде відповідальність (В. Нагорний) �8* www
Чи утримують єдиний внесок із допомоги на оздоровлення, передбаченої колдоговором 
(А. Король)

�8* www

Як фізособам-підприємцям платити єдиний внесок за себе (А. Хусід) �8* www
Путівки зі знижкою від профспілки: як оподатковувати та обліковувати (Т. Шустваль) �9 ��
Облік видачі профспілкою сімейної путівки зі знижкою. Числовий приклад (додаток до 
статті "Путівки зі знижкою від профспілки: як оподатковувати та обліковувати")

�9 www

Нова звітність з єдиного внеску: перше знайомство (Т. Прощина) (Коментар до Порядку 
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України 
від 14.04.15 р. № 435)

�� ��

Єдиний внесок із мінімалки: правила для відпускних та лікарняних (Т. Прощина) (Коментар до 
листа ДФС України від 11.03.15 р. № 5084/6/99-99-17-03-03-15)

�6 �6

Відпускні виплати: облік та звітність на відмінно (А. Король) �7* ��
Відображення в обліку та в таблиці 6 Звіту за єдиним внеском нарахування та виплати відпускних, 
які припали на два місяці. Числовий приклад (додаток до статті "Відпускні виплати: облік та 
звітність на відмінно")

�7* www

Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування (О. Брусницина) �7* �6
Заява про звільнення. Зразок (додаток до статті "Відпустка за переведенням на інше 
підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Наказ про звільнення. Зразок (додаток до статті "Відпустка за переведенням на інше підприємство: 
облік та оподаткування")

�7* www

Довідка про те, за який період нараховано суму компенсації. Зразок (додаток до статті "Відпустка 
за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Інструкція зі сплати ЄСВ: про головні новації (В. Нагорний) (Коментар до Інструкції про порядок 
нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 
затвердженої наказом Мінфіну України від 20.04.15 р. № 449)

5� �

Загальні правила звітності роботодавців із єдиного внеску (О. Тростян) 5�* �
Працівники є, але дохід не нараховували: чи подавати звіт із єдиного внеску (А. Король) 5�* 6
Як самозайняті особи звітують із ЄСВ за себе (А. Хусід)
• Форма звіту з єдиного внеску
• Строк надання звіту з єдиного внеску
• Як подають звіт із єдиного внеску
• Заповнюємо звіт

5�* 7

Чи треба підприємцю здавати звіт із ЄСВ за відсутності працівників (А. Хусід) 5�* 9
Як та коли звітувати з єдиного внеску добровільно застрахованим особам (К. Герман) 5�* www
Складаємо форму № Д4: інструкція для роботодавців (Т. Прощина)
• Загальні вказівки
• Оформляємо титульний аркуш
• Шапка таблиці 1
• Заповнюємо таблицю 6
• Заповнюємо таблицю 1
• Заповнюємо додаток до таблиці 1

5�* �0

Нові реквізити заголовної частини таблиці 1 звіту з ЄСВ: заповнюємо правильно (А. Король) 5�* �8
Звільнення відразу після відпустки для догляду: як заповнити таблицю 5 звіту з ЄСВ
(В. Боршовська)

5�* �0

Працівника прийнято та звільнено з роботи в тому ж місяці: як заповнити таблицю 5 звіту з ЄСВ 
(В. Боршовська)

5�* �0

ЄДИНИЙ ВНЕСОК № стор.
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КАТАЛОг

Винагорода за ЦПД за кілька місяців: як обкладати та показати у звіті із ЄСВ
(М. Богач, В. Нагорний)

5�* ��

Працівник хворів кілька місяців: як розрахувати понижувальний коефіцієнт і заповнити Звіт із ЄСВ 
(В. Нагорний)

5�* ��

Донарахували єдиний внесок на суму додаткової бази:  як заповнити таблиці 1 та 6 Звіту
за ф. № Д4 (К. Герман)

5�* �8

Зарплата в місяці прийняття чи звільнення менше мінімальної: нюанси заповнення звіту із ЄСВ 
(В. Нагорний)

5�* ��

Відрахували відпускні за невідпрацьований період: як відобразити в обліку та звітності 
(Ю. Гарковський)

5�* ��

Зарплата + лікарняні < мінзарплати: обчислюємо єдиний внесок та фіксуємо у звітності 
(Т. Прощина)

5�* �6

Як у звіті з ЄСВ показати дані щодо мобілізованих працівників (В. Боршовська, Т. Прощина) 5�* �9
Відпустка без збереження зарплати через АТО: як показувати в таблиці 6 звіту з ЄСВ (В. Нагорний) 5�* ��
Зарплата + відпускні < мінімалки: як відобразити у звіті з єдиного внеску (А. Король) 5�* www
Декретні за останній місяць менше мінімалки: коли донараховувати єдиний внесок (К. Герман) 5�* www
Як перехідні відпускні впливають на понижувальний коефіцієнт із ЄСВ (В. Нагорний) 5�* www
Основний працівник стає сумісником: заповнюємо Звіт із ЄСВ (В. Боршовська) 5�* www
Працівниця доглядає дитину до 6 років: чи відображати її відпустку в таблиці 6 звіту з ЄСВ 
(В. Боршовська)

5�* www

У відпустку для догляду за другою дитиною з відпустки для догляду за першою: що у звіті з ЄСВ 
(В. Боршовська)

5�* www

Забули про нарахування за мінімалкою: як виправити в поточному місяці (Т. Прощина) 5�* ��
Відсторнували завищені лікарняні: що у Звіті з єдиного внеску (Т. Прощина) 5�* ��
Як підприємцю виправити помилки у звіті з ЄСВ за себе (А. Хусід) 5�* �5
Відповідальність за неподання, затримку подання звіту із ЄСВ (К. Герман) 5�* �6
Благодійна організація оплатила навчання доньки директора: тонкощі обліку (Т. Шустваль) 56 6
Облік оплати благодійною організацією — неприбутківцем навчання доньки директора. Числовий 
приклад (додаток до статті "Благодійна організація оплатила навчання доньки директора: тонкощі 
обліку")

56 www

Оновлений звіт із ЄСВ: практика складання (А. Король)
• Ставку не знижували: що з реквізитами 19 та 20 у шапці
• Зарплата більше мінімалки: чи робити відмітку про неповний час
• Зарплата перевищує мінімальну: чи є особливості в записах за основними працівниками 
й сумісниками
• Як фіксувати середній заробіток мобілізованих
• Загальний дохід місяця невідомий: як спрацьовує мінзарплатне правило
• Працівники знаходяться у відпустці по догляду або мобілізовані:
чи включати їх до застрахованих
• Чи поширюється мінзарплатне правило на доходи пенсіонера
• Два договори на місяць: як заповнити таблицю 5
• Як показати у Звіті неоплачувану відпустку

57 6

Відкрили "важкий" цех: коли потрібні медогляди та як їх обліковувати (С. Ткачов) 58 �8
Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку 
(В. Циганенко)

59* ��

Витяг із заповненої таблиці 6 Звіту з ЄСВ за червень 2015 року. Числовий приклад (додаток до 
статті "Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку")

59* www

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛю ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ № стор.
Земельні відносини: правове регулювання у 2015 році (Р. Дворкін) �� �0
Земельний податок: тепер у родині місцевих (А. Король) (Коментар до Закону України\
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Декларуємо земельний податок, повертаємо патенти: алгоритм для юросіб (А. Король)
(Коментар до листа ДФС України від 22.01.15 р. № 1816/7/99-99-15-03-01-17)

�6 �6

Податкова декларація з плати за землю. Зразок (додаток до коментаря "Декларуємо земельний 
податок, повертаємо патенти: алгоритм для юросіб")

�6 www

Чи сплачують бюджетні установи земельний податок у 2015 році (В. Вальківський) �7 ��
На вагу золота: статус землі під будівлями, які відчужуються (В. Кобилянський) �9* �5

ЄДИНИЙ ВНЕСОК № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Нерухомість на продаж, а земля під нею — без кадастрового номера: як діяти (Р. Дворкін) �9* �7

Держреєстрація прав на нерухомість і землю: правила оновлено (А. Король)
(Коментар до Закону України від 05.03.15 р. № 247-VIII)

�� ��

Емфітевзис: основи користування чужою земділянкою для сільгосппотреб (В. Кобилянський)
• Поняття та правове регулювання емфітевзису
• Особливості договору емфітевзису
• Нюанси застосування емфітевзису
• Недоліки та ризики використання емфітевзису

56 8

Чи сплачують єдинники податок за землю під нерухомістю, переданою в оренду (А. Хусід) 57 ��

Земля в постійному користуванні: відображаємо витрати на інвентаризацію (А. Юлін) 57 �6

Земельні ділянки в оренді у голови, а в користуванні у фермерського господарства: 
що з договором (Г. Терешко)

58 �6

ЕКОЛОГІчНИЙ ПОДАТОК № стор.

Замінили мастила: що робити з відпрацьованими (Т. Шарий) 6 �6

Використовуєте генератор — сплачуйте екоподаток  (Т. Шарий) (Коментар до листа ДФС України 
від 13.01.15 р. № 311/6/99-99-15-04-02-15 та листа Мінприроди від 25.12.14 р. № 7/3692-14)

�� �6

Забруднення повітря транспортом: тепер екоподатку не платять (В. Вишиваний) �8* www

РЕСУРСНІ ПЛАТЕжІ № стор.

Рентна плата — 2015: знайомі ресурсні податки під новою назвою (Д. Петрига)
• Які ресурсні платежі об'єднує рентна плата
• Ставки та механізм розрахунку плати
• Подання звітності та сплата до бюджету

�8 6

Лист ДФСУ від 29.01.15 р. №  2703/7/99-99-15-04-02-17 "Про особливості справляння рентної плати 
у 2015 році" (додаток до статті "Рентна плата — 2015: знайомі ресурсні податки під новою назвою")

�8 www

Лист Державної фіскальної служби України  від 03.03.15 р. № 4466/6/99-99-15-04-01-15 
"Щодо використання води для господарсько-питних потреб" (Коментар редакції: Дозвіл 
на водокористування для господарсько-питних потреб: чи сплачувати рентну плату за воду)

�0 ��

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ № стор.

Торгові патенти скасовано (А. Король) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � �9

Податок на нерухомість: пільг менше, об'єктів більше (А. Король) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �0

Транспортний податок: великий мотор дорого обійдеться (А. Король) (Коментар до Закону 
України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Туристичний збір: плата за нові враження (А. Король) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 71-VIII)

� ��

Збір за місця для паркування: старий знайомий (А. Король) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Земельний податок: тепер у родині місцевих (А. Король) (Коментар до Закону України
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Місцеві податки та збори: акценти від податківців (А. Король) (Коментар до п.п. 2, 4 р. ІІ листа 
ДФС України "Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів" від 16.01.15 р. 
№ 722/5/99-99-19-01-01-16)

8 �0

Як юрособа декларує транспортний податок (А. Гоменюк) (Коментар до листа ДФС України 
від 28.01.15 р. № 2444/7/99-99-17-04-01-17)

�5 �9

Розрахунок транспортного податку. Зразок
(додаток до коментаря "Як юрособа декларує транспортний податок")

�5 www

Декларування податку на нерухомість: алгоритм дій підприємства (А. Гоменюк) �5 ��

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зразок 
(додаток до статті "Декларування податку на нерухомість: алгоритм дій підприємства")

�5 www

Відомості про наявні об'єкти житлової нерухомості. Зразок (додаток до статті "Декларування 
податку на нерухомість: алгоритм дій підприємства")

�5 www

Декларуємо земельний податок, повертаємо патенти: алгоритм для юросіб (А. Король)
(Коментар до листа ДФС України від 22.01.15 р. № 1816/7/99-99-15-03-01-17)

�6 �6

Податкова декларація з плати за землю. Зразок (додаток до коментаря
"Декларуємо земельний податок, повертаємо патенти: алгоритм для юросіб")

�6 www

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Податок на нерухомість: відповіді на гарячі запитання (А. Король)
— Що вважати промисловими будівлями для цілей податку на нерухомість
— Декларування та сплата податку на кримську нерухомість
— Чи платять податок на нерухомість за майно в господарському віданні
— За якою ставкою юрособи сплачують податок за січень 2015 р.

�7 �8

У Декларації з податку на нерухомість зазначили промислову будівлю: вихід є (А. Король) �� �6

Лист щодо технічної помилки при заповненні податкової декларації 
з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зразок (додаток до 
статті "У Декларації з податку на нерухомість зазначили промислову будівлю: вихід є")

�� www

Заява про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань. Зразок (додаток до 
статті "У Декларації з податку на нерухомість зазначили промислову будівлю: вихід є")

�� www

Чи платить лісгосппідприємство податок за нежитлову нерухомість (А. Гоменюк) �� �7

Нарахування та сплата податку на нерухомість, що належить юрособам (А. Король) �9* ��

Нарахування та сплата податку на нерухомість, що належить фізособам (А. Король) �9* www

Об'єкт з'явився чи вибув протягом року: що з податком на нерухомість (А. Король) �9* ��

Нерухомість у спільній власності фізосіб: хто сплатить податок (А. Король) �9* ��

Податок на нерухомість за об'єкт у зоні АТО: декларування та сплата (А. Король) �9* �5

Податок на нерухомість: особливості національного бухобліку (М. Омелянович) �� �

У корівниках утримуємо чужих тварин: що з податком на нерухомість (А. Гоменюк) 5� �0

Нова декларація з податку на нерухомість: без права на помилку (А. Гоменюк)
(Коментар до наказу Мінфіну України від 10.04.15 р. № 408)

56 ��

ПЕНСІЙНИЙ ЗБІР № стор.

Фізособи заплатять 2% пенсійного збору при купівлі готівкової інвалюти (О. Рижикова)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �9

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР № стор.

Військовий збір (В. Циганенко) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � ��

Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях 
(О. Кононенко)

7 ��

Акт приймання-передачі майна. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення та облік 
користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Акт приймання-передачі наданих орендних послуг. Зразок (додаток до статті "Документальне 
оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Звіт про використання автомобіля для потреб підприємства. Зразок (додаток до 
статті "Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника
в господарських цілях")

7 www

Виплачуємо добові: чи утримувати військовий збір (Т. Нижник) 8 6�

Одна фізособа орендує в іншої: чи сплачувати військовий збір при сплаті податку на доходи  
(Т. Прощина)

�� �7

Виплати самозайнятим особам: чи треба утримувати військовий збір (В. Нагорний) �� �8

Приймання металобрухту від фізосіб: чи платити податок на доходи та військовий збір (К. Герман) �6 �9

Дзвінок додому із-за кордону з корпоративного номера: чи виникає оподатковуваний дохід
(К. Герман)

�7 ��

Матдопомога членам профспілки: коли можна не сплачувати податок на доходи (Т. Шустваль) �9 �6

Фіксація в бухобліку видачі членам профспілки матдопомоги. Числовий приклад (додаток 
до статті "Матдопомога членам профспілки: коли можна не сплачувати податок на доходи")

�9 www

Зарплата-2015: організація обліку на підприємстві (О. Кононенко)
— Документальне оформлення нарахування та виплати зарплати
— Оподаткування зарплати: згадуємо старе, вивчаємо нове
— Бухгалтерський та податковий облік зарплати

�0* 6

Розрахунок зарплати. Числовий приклад (додаток до статті "Зарплата-2015: організація обліку 
на підприємстві")

�0* www

Зарплатний аванс: як сплатити податки (А. Король) �0* ��

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

Обчислюємо лікарняні у 2015 році: усі правила під рукою (Т. Прощина)
• Працівник приніс листок непрацездатності: перші кроки
• Визначаємо суму лікарняних: основні правила
• Обчислюємо середній заробіток
• Визначаємо відсоток страхового стажу
• Порядок виплати лікарняних
• Оподаткування та бухоблік лікарняних

�0* �0

Тривалість оплачуваної непрацездатності (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році: 
усі правила під рукою")

�0* www

Обчислення страхового стажу (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році:
усі правила під рукою")

�0* www

Нарахована зарплата у 2015 році: коли платити податки (К. Герман) �0* �6

Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця 
(О. Кононенко)
• Зарплата чи не зарплата
• Сертифікат — зарплатний дохід
• Сертифікат — незарплатний дохід
• Оптимізуємо податки

�� �0

Облік видачі співробітникам подарункових сертифікатів. Числовий приклад (додаток до 
статті "Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця")

�� www

Дивіденди фізособам у 2015 році: утримуйте обов'язкові платежі правильно (В. Циганенко) �� 6

Аліменти: утримання, оподаткування та сплата (А. Гоменюк) �5 7

Чергові покращення ПКУ: більше не значить краще (В. Нагорний) (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України" від 02.03.15 р. № 211-VIII)

�6 ��

Юрособа купує нерухомість у фізособи: податкові наслідки (А. Король) �9* ��

Інформація в договорі купівлі-продажу нерухомого майна про дотримання стосовно об'єкта 
продажу вимог п. 172.1 Податкового кодексу України. Зразок (додаток до статті "Юрособа купує 
нерухомість у фізособи: податкові наслідки")

�9* www

Фізособа отримала житло за договором довічного утримання: чи бути податку на доходи
та військовому збору (В. Нагорний)

�9* ��

Військовий збір у ф. № 1ДФ: відображаємо правильно (В. Нагорний) �0 9

Як оподатковують проценти за депозитами у 2015 році (О. Брусницина) �8* ��

У 2014 р. фізособа продала корправа: чи сплачувати у 2015-му військовий збір (Т. Прощина) �8* �5

Чи можна повернути військовий збір, сплачений при виплаті дивідендів за 2014 рік (Д. Зубач) �8* �5

Як штрафують за невчасну сплату військового збору (В. Нагорний) �8* �6

Спецодяг понад норму: чи є податок на доходи, військовий збір та ЄСВ (Т. Прощина) �8* www

Звільняючись, працівник не здав спецодягу: чи потрібно утримувати військовий збір
(В. Циганенко)

�8* www

База для військового збору: визначаємо правильно (А. Король) �8* www

Чи повинен нотаріус контролювати сплату військового збору (М. Богач) �8* www

Виплачуємо благодійну допомогу: як утримати податок на доходи та військовий збір (К. Герман) �8* www

Чи сплачувати військовий збір при продажу мікроавтобуса (Д. Зубач) �8* www

Як сплачувати військовий збір за невповноважений підрозділ (Т. Прощина) �8* www

Як підприємці-загальносистемники сплачують військовий збір за себе (М. Богач) �8* ��

Чи сплачує фізособа-єдинник військовий збір за себе (А. Хусід) �8* www

Путівки зі знижкою від профспілки: як оподатковувати та обліковувати (Т. Шустваль) �9 ��

Облік видачі профспілкою сімейної путівки зі знижкою. Числовий приклад
(додаток до статті "Путівки зі знижкою від профспілки: як оподатковувати та обліковувати")

�9 www

Як заповнювати рядок "Військовий збір" ф. № 1ДФ при регулярній виплаті зарплати (В. Нагорний) �� �6

Відпускні виплати: облік та звітність на відмінно (А. Король) �7* ��

Відображення в обліку та в таблиці 6 Звіту за єдиним внеском нарахування та виплати відпускних, 
які припали на два місяці. Числовий приклад (додаток до статті "Відпускні виплати:
облік та звітність на відмінно")

�7* www

Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування (О. Брусницина) �7* �6

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

Заява про звільнення. Зразок (додаток до статті "Відпустка за переведенням на інше 
підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Наказ про звільнення. Зразок (додаток до статті "Відпустка за переведенням на інше підприємство: 
облік та оподаткування")

�7* www

Довідка про те, за який період нараховано суму компенсації. Зразок (додаток до статті
"Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Оренда приміщення у фізособи: відображення у ф. № 1ДФ (З. Куриляк) �8 ��

Обчислюємо аліменти: яка роль військового збору (Т. Прощина)
(Коментар до листа ДФС України від 12.02.15 р. № 339/4/99-99-19-01-01-13)

5� �6

Благодійна організація оплатила навчання доньки директора: тонкощі обліку (Т. Шустваль) 56 6

Облік оплати благодійною організацією — неприбутківцем навчання доньки директора. Числовий 
приклад (додаток до статті "Благодійна організація оплатила навчання доньки директора: тонкощі 
обліку")

56 www

Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку
(В. Циганенко)

59* ��

Витяг із заповненої таблиці 6 Звіту з ЄСВ за червень 2015 року. Числовий приклад (додаток до 
статті "Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку")

59* www

ЛІЦЕНЗУВАННЯ № стор.

Ліцензування виробництва та продажу пива (Д. Петрига)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �8

Роздрібна торгівля пивом: скільки коштує та як отримати ліцензію (П. Маєвська) �6 ��

Картка адмінпослуги "Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями"
№ 21-26, затверджена наказом ДФС України від 13.01.15 р. № 7 (додаток до статті
"Роздрібна торгівля пивом: скільки коштує та як отримати ліцензію")

�6 www

Картка на адмінпослугу "Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями" 
Головного управління ДФС у Вінницькій області (додаток до статті "Роздрібна торгівля пивом: 
скільки коштує та як отримати ліцензію")

�6 www

Новий закон про ліцензування:  як держава дозволятиме займатися госпдіяльністю (Д. Петрига) 
(Коментар до Закону України  від 02.03.15 р. № 222-VIII)

�� �7

Види діяльності, які підлягатимуть ліцензуванню після 28.06.15 р. (додаток до коментаря
"Новий закон про ліцензування:  як держава дозволятиме займатися госпдіяльністю")

�� www

Перелік видів госпдіяльності, які припинять ліцензувати з 28.06.15 р. (додаток до коментаря 
"Новий закон про ліцензування:  як держава дозволятиме займатися госпдіяльністю")

�� www

Новий Закон про ліцензування: вивчаємо бухоблікові наслідки (І. Чалий) �� ��

ПАТЕНТУВАННЯ № стор.

Торгові патенти скасовано (А. Король) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � �9

Декларуємо земельний податок, повертаємо патенти: алгоритм для юросіб (А. Король)
(Коментар до листа ДФС України від 22.01.15 р. № 1816/7/99-99-15-03-01-17)

�6 �6

Податкова декларація з плати за землю. Зразок (додаток до коментаря "Декларуємо земельний 
податок, повертаємо патенти: алгоритм для юросіб")

�6 www

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР № стор.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Облік продажу товарів у розстрочку в продавця (П. Маєвська) �� �7
Облік операцій з продажу товарів у розстрочку. Числовий приклад
(додаток до статті "Облік продажу товарів у розстрочку в продавця")

�� www

Викуп та продаж частки у власному статкапіталі: облік у ТОВ (В. Прокопенко) 5 �5
Бухоблік надходження та руху грошей на ПДВшному електронному рахунку (Н. Алпатова) 5 �7
Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях 
(О. Кононенко)

7 ��

Акт приймання-передачі майна. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення та облік 
користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Акт приймання-передачі наданих орендних послуг. Зразок (додаток до статті "Документальне 
оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Звіт про використання автомобіля для потреб підприємства. Зразок (додаток до 
статті "Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника
в господарських цілях")

7 www
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Бухоблік податку на прибуток (І. Чалий) �� ��
Відображення в бухобліку "окупованих" активів: позиція Мінфіну (І. Чалий)
(Коментар до листа Мінфіну України від 19.06.14 р. № 31-11410-08-10/15462)

�� �8

Річний перерахунок ПДВ: відображення коригувань у бухобліку (І. Чалий) �� ��
Як сільгоспвиробникові облікувати бюджетну компенсацію за трактор (Т. Лісіца) �� ��
Під час інвентаризації встановили непридатність металопродукції: як показати в обліку 
(Ю. Верещагіна-Янко)

�� �6

Облік у страховика дебіторської заборгованості клієнта (П(С)БО і МСБО) (І. Кондруцька)
• Заборгованість страхувальника: нормальна, сумнівна чи безнадійна
• Якщо клієнт не погашає заборгованість
• Як страховикові уникнути зростання сумнівної заборгованості
• Чи включати нараховану суму страхового платежу до страхового резерву

�5 ��

Сільгосппродукція згоріла під час доставки покупцю: що в обліку (В. Мервенецька) �5 �6
Податкова реформа: нові правила оподаткування дивідендів (А. Харитонов)
• Де тепер шукати дивідендно-авансові правила оподаткування
• Хто сплачує аванс при виплаті дивідендів
• Хто з платників авансових внесків насправді їх не сплачує
• Як визначають суму дивідендних авансів
• Як зменшити податок на прибуток на дивідендний аванс
• Як вести облік дивідендів, отриманих із 2015 р.

�6 �0

Прощаємося з ПДВ: добровільний вихід (Н. Алпатова)
• Хто може добровільно залишити ПДВшні лави
• Порядок і строки пдвшної розреєстрації
• ПДВшні розрахунки при анулюванні
• Остання ПДВшна декларація: відображаємо зобов'язання
• Податкова накладна
• ПДВшна ліквідація в бухобліку

�7 �

З картки клієнта при оплаті зняли неправильну суму: обліково-правові наслідки (К. Медведенко) �9 �8
Зарплата-2015: організація обліку на підприємстві (О. Кононенко)
• Документальне оформлення нарахування та виплати зарплати
• Оподаткування зарплати: згадуємо старе, вивчаємо нове
• Бухгалтерський та податковий облік зарплати

�0* 6

Розрахунок зарплати. Числовий приклад
(додаток до статті "Зарплата-2015: організація обліку на підприємстві")

�0* www

Зарплатний аванс: як сплатити податки (А. Король) �0* ��
Обчислюємо лікарняні у 2015 році: усі правила під рукою (Т. Прощина)
• Працівник приніс листок непрацездатності: перші кроки
• Визначаємо суму лікарняних: основні правила
• Обчислюємо середній заробіток
• Визначаємо відсоток страхового стажу
• Порядок виплати лікарняних
• Оподаткування та бухоблік лікарняних

�0* �0

Тривалість оплачуваної непрацездатності (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році: 
усі правила під рукою")

�0* www

Обчислення страхового стажу (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році:
усі правила під рукою")

�0* www

Подарункові сертифікати: особливості обліку (А. Осавул) �� 7
Наказ про впровадження на торговельному підприємстві подарункових сертифікатів. Зразок 
(додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Положення про порядок продажу та погашення подарункових сертифікатів. Зразок
(додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Облік операцій з виготовлення та реалізації подарункових сертифікатів. Числовий приклад 
(додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця 
(О. Кононенко)
• Зарплата чи не зарплата
• Сертифікат — зарплатний дохід
• Сертифікат — незарплатний дохід
• Оптимізуємо податки

�� �0

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Облік видачі співробітникам подарункових сертифікатів. Числовий приклад (додаток до 
статті "Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця")

�� www

Облік отриманої поворотної фінансової допомоги по-новому (З. Куриляк) �� �

Дивіденди фізособам у 2015 році: утримуйте обов'язкові платежі правильно (В. Циганенко) �� 6

Виробляємо один вид продукції: чи розподіляти загальновиробничі витрати (Т. Шарий) �� ��

Аліменти: утримання, оподаткування та сплата (А. Гоменюк) �5 7

Додатковий імпортний збір: як відобразити в обліку (Т. Новикова) �5 �0

Як підприємству-банкруту обліковувати інвалютну заборгованість (О. Рижикова) �6 8

Обліковуємо продукцію саду, не введеного в експлуатацію (С. Стадник) �6 �5

Гроші й сировина в подарунок від засновника: бухгалтерсько-податкові наслідки (В. Прокопенко) �7 �

Розрахунки за акредитивом в інвалюті: облікові особливості (В. Карпова) �8 �0

Акредитиви: поняття, форма, схема використання (В. Карпова) �8 www

Розрахунки за акредитивом у гривнях: відображаємо в обліку (В. Карпова) �8 www

Придбання нерухомості в юрособи за кошти: відображаємо в обліку покупця (О. Коваленко) �9* ��

Новозбудована нерухомість: нюанси прийняття в експлуатацію та взяття на баланс (І. Дубровська) �9* www

Юрособа успадкувала нерухомість: особливості обліку (С. Ткачов) �9* �9

Об'єкт самочинного будівництва легалізували: як відобразити його в бухобліку (Т. Михайлова) �9* �9

Повернули аванс неплатнику ПДВ: як списати Дт субрахунку 643 (Т. Шустваль) �0 7

Роздрібний акцизний податок: відображаємо в бухобліку продавця (Т. Михайлова) �0 ��

Як страховому агенту обліковувати операції зі страховими платежами (Т. Лісіца) �0 �7

Витрати на експертизу проекту: відображаємо в бухобліку (А. Юлін) �� 9

Облігації: перехідний податковий облік (І. Чалий) �� 6

Відвантажили товар за завищеною ціною: як відкоригувати облікові дані (П. Маєвська) �� ��

Плата нерезиденту за користування системою інтернет-бронювання: облік у готелі (К. Медведенко) �� ��

Безнадійна заборгованість: стара знайома  за новими обліковими правилами (М. Компанієць) �� ��

Облік товарної безнадійної дебіторки, грошової безнадійної кредиторки, товарної безнадійної 
кредиторки. Числові приклади (додаток до статті "Безнадійна заборгованість: стара знайома
за новими обліковими правилами")

�� www

Туроператор надає послуги за гривні:  як відобразити операцію в бухобліку (О. Коваленко) �6 ��

Бухоблік створення та реалізації туроператором турпродукту, операцій туроператора, який 
виступає в ролі турагента, та продажу чужого турпродукту за договором купівлі-продажу.
Числові приклади (додаток до статті "Туроператор надає послуги за гривні:  як відобразити 
операцію в бухобліку")

�6 www

Натурвиплати фізособам: оподаткування та облік (В. Нагорний) �8* �0

Путівки зі знижкою від профспілки: як оподатковувати та обліковувати (Т. Шустваль) �9 ��

Облік видачі профспілкою сімейної путівки зі знижкою. Числовий приклад
(додаток до статті "Путівки зі знижкою від профспілки: як оподатковувати та обліковувати")

�9 www

Лист Міністерства фінансів України від 08.04.15 р. № 31-18410-08-25/12278 "Щодо обліку коштів на 
електронному ПДВ-рахунку" (Коментар редакції: Як обліковувати ПДВшні гроші на казначейському 
рахунку)

�� ��

Виплата роялті нерезиденту: особливості обліку (О. Рижикова) �� �5

Новий Закон про ліцензування: вивчаємо бухоблікові наслідки (І. Чалий) �� ��

Продаж інтернет-магазину: податковий і бухгалтерський облік (В. Карпова)
• Бухоблік у продавця інтернет-магазину
• Податковий облік у продавця інтернет-магазину
• Облік у покупця інтернет-магазину

�� �

Дохід від нерезидента: як уникнути подвійного оподаткування та запобігти валютним порушенням 
(О. Рижикова)

�� 9

Допомога на лікування непрацівнику: коли та як оподатковують (А. Король) �� �0

Податок на нерухомість: особливості національного бухобліку (М. Омелянович) �� �

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Підприємство надає платні послуги бази відпочинку: обліково-правові нюанси (К. Медведенко)
• База відпочинку: загальні положення
• Облік надання послуг
• Порядок розрахунків на базі відпочинку

�� �5

Поліпшення інвестнерухомості: облікові наслідки (В. Прокопенко) �5 5

Перевізник пошкодив застрахований вантаж: чи потрібно проводити претензію в бухобліку 
(О. Коваленко)

�5 ��

Відповідь на претензію замовника послуг перевезення. Зразок (додаток до статті
"Перевізник пошкодив застрахований вантаж: чи потрібно проводити претензію в бухобліку")

�5 www

Туроператор купує послуги у нерезидента: відображаємо в бухобліку (О. Коваленко)
• Облік курсових різниць
• Купівля інвалюти: бухоблік
• Облік оплати турпослуг, які надає нерезидент
• Бухоблік винагороди від нерезидента в інвалюті

�5 �6

Бухоблік операцій із продажу турпродукту, сформованого з послуг, що надаються як вітчизняними 
постачальниками, так і нерезидентом. Числовий приклад (додаток до статті "Туроператор купує 
послуги у нерезидента: відображаємо в бухобліку")

�5 www

Відпускні виплати: облік та звітність на відмінно (А. Король) �7* ��

Відображення в обліку та в таблиці 6 Звіту за єдиним внеском нарахування та виплати відпускних, 
які припали на два місяці. Числовий приклад (додаток до статті "Відпускні виплати: облік та 
звітність на відмінно")

�7* www

Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування (О. Брусницина) �7* �6

Заява про звільнення. Зразок (додаток до статті
"Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Наказ про звільнення. Зразок (додаток до статті
"Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Довідка про те, за який період нараховано суму компенсації. Зразок
(додаток до статті "Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Хвороба під час відпустки: як перенести дні відпустки (Д. Зубач) �7* �8

Заява працівника про продовження відпустки. Зразок
(додаток до статті "Хвороба під час відпустки: як перенести дні відпустки")

�7* www

Заява працівника про перенесення відпустки. Зразок
(додаток до статті "Хвороба під час відпустки: як перенести дні відпустки")

�7* www

Наказ про продовження відпустки. Зразок
(додаток до статті "Хвороба під час відпустки: як перенести дні відпустки")

�7* www

Наказ про перенесення частини відпустки. Зразок
(додаток до статті "Хвороба під час відпустки: як перенести дні відпустки")

�7* www

Відображення в обліку відпускних і лікарняних, якщо відпустку продовжили або перенесли
на інший період. Числові приклади
(додаток до статті "Хвороба під час відпустки: як перенести дні відпустки")

�7* www

Виправлення бухгалтерських помилок (І. Чалий)
• Які бувають бухпомилки
• Способи виправлення бухпомилок
• Відображення інформації про бухпомилки у фінзвітності
• Вплив бухпомилок на облік із податку на прибуток

�8 5

Реалізація коректурного способу при виправленні бухпомилок. Числовий приклад
(додаток до статті "Виправлення бухгалтерських помилок")

�8 www

Реалізація способу "червоне сторно" при виправленні бухпомилок. Числовий приклад
(додаток до статті "Виправлення бухгалтерських помилок")

�8 www

Відображення інформації про бухпомилки у фінзвітності. Числовий приклад
(додаток до статті "Виправлення бухгалтерських помилок")

�8 www

Орендар компенсує комунальні послуги орендодавцю: податки та облік (М. Компанієць) �8 �9

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Страхування орендованої нерухомості в обліку орендаря (З. Куриляк) �8 ��

Забезпечення та резерви: облікові особливості (І. Чалий)
• Загальні характеристики резервів та забезпечень
• Теоретичні засади резервування та забезпечення майбутніх витрат
• Резерв сумнівного боргу
• Забезпечення: які вони бувають
• Забезпечення виплати відпусток
• Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань
• Забезпечення під реструктуризацію
• Забезпечення під обтяжливі контракти
• Забезпечення під демонтаж та рекультивацію
• Забезпечення матеріального заохочення

�9 5

Заставні операції: бухоблік та оподаткування (В. Карпова)
1. Майно передається у власність заставодержателя
• Бухгалтерський облік у заставодавця
• Податковий облік у заставодавця
• Бухгалтерський облік у заставодержателя
• Податковий облік у заставодержателя
2. Майно реалізовано за договором купівлі-продажу з покупцем або через публічні торги
3. Реалізація заставного майна держвиконавцем через спеціалізовані організації

50* �8

Вода, чай, кава, цукор для працівників: нюанси податкового обліку (А. Юлін) 5� 6

Даємо обладнання в безоплатне користування: оформлення та облік (П. Маєвська)
• Документальне оформлення
• Бухоблік
• Податок на прибуток
• ПДВ

5� ��

Бухоблік субсидій у постачальника комунальних послуг (І. Чалий) 5� �6

Негрошове погашення поворотної фіндопомоги: бухоблік та оподаткування (В. Прокопенко) 5� �0

Підприємство використовує Інтернет для різних цілей: як поділити його вартість (О. Баклан) 5� ��

Бухоблік витрат на Інтернет. Числовий приклад (додаток до статті "Підприємство використовує 
Інтернет для різних цілей: як поділити його вартість")

5� www

Консервація об'єктів незавершеного будівництва: порядок та облік (А. Юлін)
• Порядок консервації незавершеного будівництва 
• Облік витрат на консервацію

55 ��

Благодійна організація оплатила навчання доньки директора: тонкощі обліку (Т. Шустваль) 56 6

Облік оплати благодійною організацією — неприбутківцем навчання доньки директора. Числовий 
приклад (додаток до статті "Благодійна організація оплатила навчання доньки директора: тонкощі 
обліку")

56 www

Земля в постійному користуванні: відображаємо витрати на інвентаризацію (А. Юлін) 57 �6

Як визначити курсові різниці щодо інвалютних коштів на поточному рахунку (О. Рижикова) 58 7

Відкрили "важкий" цех: коли потрібні медогляди та як їх обліковувати (С. Ткачов) 58 �8

Відсутні замовлення на виробництво: куди списувати амортизацію обладнання (Р. Поліщук) 58 �9

Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку 
(В. Циганенко)

59* ��

Витяг із заповненої таблиці 6 Звіту з ЄСВ за червень 2015 року. Числовий приклад (додаток до 
статті "Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку")

59* www

Середній заробіток мобілізованих та компенсація з бюджету: як відобразити в бухобліку 
(П. Маєвська)

60 �7

Чи можна обліковувати ворота як окремий об'єкт ОЗ (О. Рижикова) 60 ��

ОБЛІК ЗА МІжНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ № стор.

Безвідсоткові позики: облік зобов'язань та одержаної вигоди (І. Чалий) 5 ��

МСФЗ: які зміни набудуть чинності у 2015 р. (І. Чалий) �� �7

Облік у страховика дебіторської заборгованості клієнта (П(С)БО і МСБО) (І. Кондруцька)
• Заборгованість страхувальника: нормальна, сумнівна чи безнадійна
• Якщо клієнт не погашає заборгованість
• Як страховикові уникнути зростання сумнівної заборгованості
• Чи включати нараховану суму страхового платежу до страхового резерву

�5 ��

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Новий Закон про ліцензування: вивчаємо бухоблікові наслідки (І. Чалий) �� ��

Поліпшення інвестнерухомості: облікові наслідки (В. Прокопенко) �5 5

МЕТОДИКА № стор.

Бухоблік податку на прибуток (І. Чалий) �� ��

Річний перерахунок ПДВ: відображення коригувань у бухобліку (І. Чалий) �� ��

Гроші й сировина в подарунок від засновника: бухгалтерсько-податкові наслідки (В. Прокопенко) �7 �

Безнадійна заборгованість: стара знайома  за новими обліковими правилами (М. Компанієць) �� ��

Облік товарної безнадійної дебіторки, грошової безнадійної кредиторки, товарної безнадійної 
кредиторки. Числові приклади (додаток до статті "Безнадійна заборгованість: стара знайома за 
новими обліковими правилами")

�� www

Новий Закон про ліцензування: вивчаємо бухоблікові наслідки (І. Чалий) �� ��

Податок на нерухомість: особливості національного бухобліку (М. Омелянович) �� �

Забезпечення та резерви: облікові особливості (І. Чалий)
• Загальні характеристики резервів та забезпечень
• Теоретичні засади резервування та забезпечення майбутніх витрат
• Резерв сумнівного боргу
• Забезпечення: які вони бувають
• Забезпечення виплати відпусток
• Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань
• Забезпечення під реструктуризацію
• Забезпечення під обтяжливі контракти
• Забезпечення під демонтаж та рекультивацію
• Забезпечення матеріального заохочення

�9 5

Старі поліпшення та ремонти основних засобів: яка їх доля з 01.01.15 р. (В. Карпова)
• Поліпшення-ремонти власних ОЗ
• Поліпшення-ремонти орендованих ОЗ

57 �8

ЗВІТНІСТЬ № стор.

Через уточненку зменшили від'ємний залишок: коли враховувати результат у декларації з ПДВ
(Д. Петрига)

�� 5�

Лише раз на рік: пам'ятайте про шанс звітувати із ПДВ щоквартально (К. Медведенко) �� 5�

Подання ПДВшної звітності та сплата податкових зобов'язань (Д. Петрига)
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �0

"Прострочена" ПФД від засновника: відображаємо в декларації за 2014 рік (Т. Шустваль) 7 9

Розрахунок умовних процентів за ПФД. Числовий приклад
(додаток до статті "Прострочена" ПФД від засновника: відображаємо в декларації за 2014 рік")

7 www

Курсові різниці: як відобразити в податковій декларації (О. Рижикова) 7 ��

До 30 січня слід відзвітувати про квоту з працевлаштування! 7 9

Звітність про виконання 5%-вої квоти за 2014 рік (додаток до повыдомлення "До 30 січня слід 
відзвітувати про квоту з працевлаштування!")

7 www

Додаток ТЦ до прибуткової декларації — 2014: трансфертно-цінові коригування (А. Василенко) 8 6

Філії-2015: як бути з прибутковими, податковими зобов'язаннями та звітністю (С. Кирилов) 8 ��

Облік минулорічних податкових збитків: як заповнити ряд. 06.5 декларації за 2014 р. плюс 
перспективи-2015 (В. Прокопенко)

8 ��

Лист ДФСУ від 09.09.14 р. № 3119/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо відображення у звітності з податку на 
прибуток авансових внесків при виплаті дивідендів" (додаток до статті "Щомісячні та дивідендні 
аванси: як відобразити в Декларації з прибутку за 2014 р.")

�� www

Підприємство-десятимільйонник отримало збиток за 2014 рік: як звітувати у 2015 році (А. Юлін) �� 7

Як у податковій декларації відобразити витрати на купівлю інвалюти (О. Рижикова) �� 8

Витрати на ремонт і поліпшення ОЗ: заповнюємо додаток АМ (Т. Шустваль) �� �0

Заповнення таблиці 2 додатка АМ до декларації № 872 за 2014 рік. Числовий приклад
(додаток до статті "Витрати на ремонт і поліпшення ОЗ: заповнюємо додаток АМ")

�� www

Лист ДФСУ від 09.09.14 р. № 3139/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо звітності з податку на прибуток 
суб'єктів індустрії програмної продукції" (Витяг) (Коментар редакції: Як ITшникам звітувати
з податку на прибуток за 2014 рік: рекомендації від контролерів)

�� ��

ОБЛІК ЗА МІжНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Лист ДФСУ від 07.11.14 р. № 6455/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо відображення результатів спільної 
діяльності в декларації з податку на прибуток" (Коментар редакції: Договір про спільну діяльність: 
як звітувати за 2014 рік)

�� �6

Чи подавати звіт про пільги з ПДВ при постачанні ліків та медвиробів (К. Медведенко) �� 9

Як і коли декларувати підприємницькі доходи за 2014 рік (А. Хусід) �� ��

Заповнення р. III і додатка 5 до Декларації. Приклад (додаток до статті "Як і коли декларувати 
підприємницькі доходи за 2014 рік")

�� www

Як фізособі-підприємцю відзвітувати щодо єдиного внеску за себе (А. Хусід) �� �5

Заповнення таблиць №№ 1 і 2 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску. Приклад (додаток до статті "Як фізособі-підприємцю відзвітувати 
щодо єдиного внеску за себе")

�� www

Річна фінансова звітність: складаємо разом (Т. Шустваль)
• Фінзвітність: суть і мета її складання
• Комплектність річної фінзвітності
• Вимоги до складання фінзвітності
• Кому та в які строки подавати річну фінзвітність
• Відповідальність за неподання фінзвітності

��* �

Перелік додаткових статей фінансової звітності (додаток до статті "Річна фінансова звітність: 
складаємо разом")

��* www

Баланс (Звіт про фінансовий стан): секрети заповнення (Ю. Верещагіна-Янко) ��* 9

Звіт про фінансові результати: проблемні аспекти (І. Чалий)
• Баланс і Звіт про фінансові результати: що головніше
• Навіщо змінювали форму
• Звичайність і операційність
• Зв'язок із Планом рахунків
• Зв'язок із Балансом
• Додаткові статті
• Сукупний дохід

��* �7

Звіт про рух грошових коштів: покрокова інструкція (В. Карпова) ��* ��

Внутрішні обороти за рахунками. Числовий приклад
(додаток до статті "Звіт про рух грошових коштів: покрокова інструкція")

��* www

Звіт про власний капітал: порядок заповнення (З. Куриляк) ��* ��

Фінзвітність суб'єктів малого та мікропідприємництва (А. Хусід)
• Суб'єкти малого та мікропідприємництва: хто вони
• Форми фінзвітності
• Який тип фінзвіту подавати
• Загальні вимоги до фінзвітності
• Алгоритм заповнення фінзвітних форм
• Як заповнити спрощений фінзвіт

��* �8

Лист НБУ від 22.03.2004 р. № 13-410/1390 "Щодо визначення середньорічного курсу"
(додаток до статті "Фінзвітність суб'єктів малого та мікропідприємництва")

��* www

Примітки до річної фінансової звітності (додаток до спецвипуска "Фінансова звітність — 2014") ��* www

Інформація, розкриття якої вимагають положення (стандарти) бухгалтерського обліку
(додаток до спецвипуска "Фінансова звітність — 2014")

��* www

Інваліди на підприємстві: звіт і штраф за 2014 рік (В. Нагорний) �� 6

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів ф. № 10-ПІ. Зразок
(додаток до статті "Інваліди на підприємстві: звіт і штраф за 2014 рік")

�� www

Щомісячні авансові внески: особливості узгодження в декларації-2014 (Т. Шустваль) �� ��

Акциз із роздрібної торгівлі: як заповнити декларацію (Д. Петрига)
• Перше застосування нової декларації
• Куди звітувати та сплачувати податок
• Загальні правила оформлення
• Як заповнити додаток 6
• Перенесення даних до розділу "Ґ"

�5 �9

Як юрособа декларує транспортний податок (А. Гоменюк)
(Коментар до листа ДФС України від 28.01.15 р. № 2444/7/99-99-17-04-01-17)

�5 �9

ЗВІТНІСТЬ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Розрахунок транспортного податку. Зразок (додаток до коментаря "Як юрособа декларує 
транспортний податок")

�5 www

Вартість патентів перевищує податок від патентованої діяльності: як заповнити додаток ТП 
(В. Прокопенко)

�5 ��

Декларування податку на нерухомість: алгоритм дій підприємства (А. Гоменюк) �5 ��

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зразок 
(додаток до статті "Декларування податку на нерухомість: алгоритм дій підприємства")

�5 www

Відомості про наявні об'єкти житлової нерухомості. Зразок (додаток до статті "Декларування 
податку на нерухомість: алгоритм дій підприємства")

�5 www

Зарплата < 1218 грн — єдиний внесок із мінзарплати: як заповнити звітність (В. Нагорний) �6 6

Заповнення таблиці 1 звіту за єдиним внеском. Числовий приклад (додаток до статті "Зарплата < 
1218 грн — єдиний внесок із мінзарплати: як заповнити звітність")

�6 www

Лист ДФСУ від 14.02.15 р. № 4979/7/99-99-17-03-01-17 "Про застосування норм законодавства" 
(додаток до статті "Зарплата < 1218 грн — єдиний внесок із мінзарплати: як заповнити звітність")

�6 www

Єдиний внесок із коефіцієнтом: що врахувати під час складання Звіту за січень 2015 р. 
(В. Нагорний)

�6 7

Чи можна врахувати у ПДВшній декларації старий від'ємний залишок (Д. Петрига) �6 8

Чи можна в декларації за січень 2015 р. відобразити запізнілі ПН за грудень 2014 р. (Д. Петрига) �6 9

Прощаємося з ПДВ: добровільний вихід (Н. Алпатова)
— Хто може добровільно залишити ПДВшні лави
— Порядок і строки ПДВшної розреєстрації
— ПДВшні розрахунки при анулюванні
— Остання ПДВшна декларація: відображаємо зобов'язання
— Податкова накладна
— ПДВшна ліквідація в бухобліку

�7 �

Зміна ставки податку на прибуток: як заповнити додаток ЦП до Декларації за 2014 р. 
(В. Прокопенко)

�7 �0

Пояснення до довільного "ціннопаперового" доповнення до декларації з податку на прибуток 
підприємства за 2014 р. Приклад (додаток до статті "Зміна ставки податку на прибуток:  
як заповнити додаток ЦП до Декларації за 2014 р.")

�7 www

Підприємство створили у вересні 2014 р.: коли вперше звітувати з прибутку (Т. Шустваль) �8 �

Виправлення "прибуткових" помилок через поточну декларацію: покрокова інструкція 
(Т. Шустваль)

�9 �

Кримські реалії в Декларації № 872: відповіді на актуальні запитання (О. Рижикова) �9 7

Лист ДФСУ від 23.02.15 р. № 6036/7/99-99-19-03-03-17 "Щодо порядку декларування акцизного 
податку" (Коментар редакції: Звітність з акцизного податку та його сплата: поради контролерів)

�� �5

У Декларації з податку на нерухомість зазначили промислову будівлю: вихід є (А. Король) �� �6

Лист щодо технічної помилки при заповненні податкової декларації 
з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зразок (додаток до 
статті "У Декларації з податку на нерухомість зазначили промислову будівлю: вихід є")

�� www

Заява про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань. Зразок (додаток до 
статті "У Декларації з податку на нерухомість зазначили промислову будівлю: вихід є")

�� www

Декларація з ПДВ: заповнюємо нову форму (О. Коваленко)
• Податкова звітність із ПДВ
• Податковий період
• Заповнюємо декларацію

��* �9

Як виправити помилки у ПДВшній декларації (Н. Алпатова)
• Коли помилки не виправиш
• Які строки коригувань декларацій через запізнілі податкові накладні
• Загальні правила виправлення помилок
• Оформлення та подання УР
• Порівнянність нових і старих форм
• Виправлення різних видів сумових помилок
• Коригування додатків до декларації

��* ��

Неочікувані поради ДФСУ: як заповнювати декларацію з ПДВ за лютий 2015 р. (Д. Петрига) �5 �

Як роботодавець звітує про стягнення аліментів із працівника (В. Вишиваний) �5 ��

ЗВІТНІСТЬ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Звіт про здійснені відрахування та виплати. Зразок (додаток до статті "Як роботодавець звітує про 
стягнення аліментів із працівника")

�5 www

Занизили зобов'язання з прибутку: подаємо "компромісну" уточненку (Т. Шустваль) �8 8
Заява про застосування податкового компромісу та перелік (опис) господарських операцій, 
щодо яких здійснено уточнення показників. Зразки (додаток до статті "Занизили зобов'язання з 
прибутку: подаємо "компромісну" уточненку")

�8 www

Оновлена форма № 1ДФ: перше знайомство (В. Нагорний) �0 8
Обираємо ознаку доходу для заповнення графи 5 розділу І ф. № 1ДФ (додаток до статті "Оновлена 
форма № 1ДФ: перше знайомство")

�0 www

Військовий збір у ф. № 1ДФ: відображаємо правильно (В. Нагорний) �0 9
Розрахунки з підприємцями через підзвітників: як показати у ф. № 1ДФ (Т. Прощина) �0 ��
Підприємець повернув аванс юрособі: чи подавати уточнюючу ф. № 1ДФ (К. Герман) �0 ��
Плата за проживання підприємцям: чи показувати у ф. № 1ДФ (Т. Прощина) �0 ��
Уточнююча ф. № 1ДФ: чи підбивати підсумки за всіма графами (В. Нагорний) �0 www
За які періоди слід уточнювати відомості у ф. № 1ДФ (К. Герман) �0 www
Як врахувати від'ємний ПДВ  у декларації за березень (Д. Петрига) �� ��
Є право на пільгову ставку: як заповнити Звіт із ЄСВ (Т. Прощина) �� ��
Ґрунтовний підхід до оформлення розрахунків (Т. Нижник)
• Послуги-2015: подбайте про РРО
• Фізособи-підприємці також із РРО
• РРО-звітність
• РРО працює рік: час переопломбовувати
• Головбух і касир: повноваження щодо підписання документів
• В аптеці встановили термінал: як обліковувати кошти
• Суб'єкт господарювання в зоні АТО:  як зареєструвати РРО

�5* �

Як відзвітувати щодо єдиного податку за І квартал 2015 року (А. Хусід) �6 ��
Звіт про контрольовані операції за 2014 р.: порядок подання (І. Заруба) �7 �0
Чи потрібно подавати пусті декларації з ПДВ (К. Медведенко) �8* www
Де в декларації фіксують послуги з нульовим ПДВ (Н. Алпатова) �8* www
Анулювання ПДВ-реєстрації в середині місяця: коли подавати останню декларацію (О. Коваленко) �8* www
Відсотки за депозит: чи потрібно показувати в декларації з ПДВ (О. Коваленко) �8* www
Помилка у Звіті з ЄСВ: якою буде відповідальність (В. Нагорний) �8* www
Відпустка та лікарняний у фізосіб-єдинників: оформлення й сплата податків (А. Хусід) �8* ��
Заява про звільнення від сплати єдиного внеску. Зразок (додаток до статті "Відпустка та 
лікарняний у фізосіб-єдинників: оформлення й сплата податків")

�8* www

Як у ф. № 1ДФ відображати сумісників та їхні доходи (В. Нагорний) �0 �8
Чи включати мобілізованих до реквізиту "Працювало за трудовими договорами" ф. № 1ДФ 
(В. Нагорний)

�0 �8

Квартальна декларація з ПДВ: уперше звітуємо за новою формою (Н. Алпатова)
• Особливості оформлення розділу I декларації
• Нюанси оформлення розділу III декларації
• Оформлення додатка Д2

�� ��

Як заповнювати рядок "Військовий збір" ф. № 1ДФ при регулярній виплаті зарплати (В. Нагорний) �� �6
Із ІІ кварталу перейшли на єдиний податок: як звітувати та чи сплачувати аванси з прибутку 
(Д. Ковальов)

�� �0

У які строки звітувати за держдивідендами (А. Юлін) �� ��
Нова звітність з єдиного внеску: перше знайомство (Т. Прощина) (Коментар до Порядку 
формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України 
від 14.04.15 р. № 435)

�� ��

Чи треба неприбутківцям подавати звіт про суми податкових пільг (С. Ткачов) �6 ��
Відпускні виплати: облік та звітність на відмінно (А. Король) �7* ��
Відображення в обліку та в таблиці 6 Звіту за єдиним внеском нарахування та виплати відпускних, 
які припали на два місяці. Числовий приклад (додаток до статті "Відпускні виплати: облік та 
звітність на відмінно")

�7* www

Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування (О. Брусницина) �7* �6

ЗВІТНІСТЬ № стор.
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Заява про звільнення. Зразок (додаток до статті "Відпустка за переведенням на інше 
підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Наказ про звільнення. Зразок (додаток до статті "Відпустка за переведенням на інше підприємство: 
облік та оподаткування")

�7* www

Довідка про те, за який період нараховано суму компенсації. Зразок (додаток до 
статті "Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Хвороба під час відпустки: як перенести дні відпустки (Д. Зубач) �7* �8

Заява працівника про продовження відпустки. Зразок (додаток до статті "Хвороба під час 
відпустки: як перенести дні відпустки")

�7* www

Заява працівника про перенесення відпустки. Зразок (додаток до статті "Хвороба під час 
відпустки: як перенести дні відпустки")

�7* www

Наказ про продовження відпустки. Зразок (додаток до статті "Хвороба під час відпустки: 
як перенести дні відпустки")

�7* www

Наказ про перенесення частини відпустки. Зразок (додаток до статті "Хвороба під час відпустки: 
як перенести дні відпустки")

�7* www

Відображення в обліку відпускних і лікарняних, якщо відпустку продовжили або перенесли на 
інший період. Числові приклади (додаток до статті "Хвороба під час відпустки: як перенести дні 
відпустки")

�7* www

Виправлення бухгалтерських помилок (І. Чалий)
• Які бувають бухпомилки
• Способи виправлення бухпомилок
• Відображення інформації про бухпомилки у фінзвітності
• Вплив бухпомилок на облік із податку на прибуток

�8 5

Реалізація коректурного способу при виправленні бухпомилок. Числовий приклад (додаток до 
статті "Виправлення бухгалтерських помилок")

�8 www

Реалізація способу "червоне сторно" при виправленні бухпомилок. Числовий приклад (додаток до 
статті "Виправлення бухгалтерських помилок")

�8 www

Відображення інформації про бухпомилки у фінзвітності. Числовий приклад (додаток до 
статті "Виправлення бухгалтерських помилок")

�8 www

Оренда приміщення у фізособи: відображення у ф. № 1ДФ (З. Куриляк) �8 ��

Діяльність відсутня: чи треба заводити Книгу та подавати Декларацію (М. Богач) 5� �6

У який термін подавати прибуткову деку при переході на єдиний податок (А. Юлін) 5� 9

Загальні правила звітності роботодавців із єдиного внеску (О. Тростян) 5�* �

Працівники є, але дохід не нараховували: чи подавати звіт із єдиного внеску (А. Король) 5�* 6

Як самозайняті особи звітують із ЄСВ за себе (А. Хусід)
• Форма звіту з єдиного внеску
• Строк надання звіту з єдиного внеску
• Як подають звіт із єдиного внеску
• Заповнюємо звіт

5�* 7

Чи треба підприємцю здавати звіт із ЄСВ за відсутності працівників (А. Хусід) 5�* 9

Як та коли звітувати з єдиного внеску добровільно застрахованим особам (К. Герман) 5�* www

Складаємо форму № Д4: інструкція для роботодавців (Т. Прощина)
• Загальні вказівки
• Оформляємо титульний аркуш
• Шапка таблиці 1
• Заповнюємо таблицю 6
• Заповнюємо таблицю 1
• Заповнюємо додаток до таблиці 1

5�* �0

Нові реквізити заголовної частини таблиці 1 звіту з ЄСВ: заповнюємо правильно (А. Король) 5�* �8

Звільнення відразу після відпустки для догляду: як заповнити таблицю 5 звіту з ЄСВ 
(В. Боршовська)

5�* �0

Працівника прийнято та звільнено з роботи в тому ж місяці: як заповнити таблицю 5 звіту з ЄСВ 
(В. Боршовська)

5�* �0

Винагорода за ЦПД за кілька місяців: як обкладати та показати у звіті із ЄСВ (М. Богач, 
В. Нагорний)

5�* ��

ЗВІТНІСТЬ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Працівник хворів кілька місяців: як розрахувати понижувальний коефіцієнт і заповнити Звіт із ЄСВ 
(В. Нагорний)

5�* ��

Донарахували єдиний внесок на суму додаткової бази:  як заповнити таблиці 1 та 6 Звіту  
за ф. № Д4 (К. Герман)

5�* �8

Зарплата в місяці прийняття чи звільнення менше мінімальної: нюанси заповнення звіту із ЄСВ 
(В. Нагорний)

5�* ��

Відрахували відпускні за невідпрацьований період: як відобразити в обліку та звітності 
(Ю. Гарковський)

5�* ��

Зарплата + лікарняні < мінзарплати: обчислюємо єдиний внесок та фіксуємо у звітності 
(Т. Прощина)

5�* �6

Як у звіті з ЄСВ показати дані щодо мобілізованих працівників (В. Боршовська, Т. Прощина) 5�* �9

Відпустка без збереження зарплати через АТО: як показувати в таблиці 6 звіту з ЄСВ (В. Нагорний) 5�* ��

Зарплата + відпускні < мінімалки: як відобразити у звіті з єдиного внеску (А. Король) 5�* www

Декретні за останній місяць менше мінімалки: коли донараховувати єдиний внесок (К. Герман) 5�* www

Як перехідні відпускні впливають на понижувальний коефіцієнт із ЄСВ (В. Нагорний) 5�* www

Основний працівник стає сумісником: заповнюємо Звіт із ЄСВ (В. Боршовська) 5�* www

Працівниця доглядає дитину до 6 років: чи відображати її відпустку в таблиці 6 звіту з ЄСВ 
(В. Боршовська)

5�* www

У відпустку для догляду за другою дитиною з відпустки для догляду за першою: що у звіті з ЄСВ 
(В. Боршовська)

5�* www

Забули про нарахування за мінімалкою: як виправити в поточному місяці (Т. Прощина) 5�* ��

Відсторнували завищені лікарняні: що у Звіті з єдиного внеску (Т. Прощина) 5�* ��

Як підприємцю виправити помилки у звіті з ЄСВ за себе (А. Хусід) 5�* �5

Відповідальність за неподання, затримку подання звіту із ЄСВ (К. Герман) 5�* �6

Звіти до центру зайнятості: як бути роботодавцям у зоні АТО (А. Король)  
(Коментар до листа Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального  
страхування України на випадок безробіття від 20.10.14 р. № ДЦ-01-7082/0/6-14)

55 ��

Нова декларація з податку на нерухомість: без права на помилку (А. Гоменюк) (Коментар до 
наказу Мінфіну України від 10.04.15 р. № 408)

56 ��

Оновлений звіт із ЄСВ: практика складання (А. Король)
• Ставку не знижували: що з реквізитами 19 та 20 у шапці
• Зарплата більше мінімалки: чи робити відмітку про неповний час
• Зарплата перевищує мінімальну: чи є особливості в записах за основними працівниками  
й сумісниками
• Як фіксувати середній заробіток мобілізованих
• Загальний дохід місяця невідомий: як спрацьовує мінзарплатне правило
• Працівники знаходяться у відпустці по догляду або мобілізовані: чи включати їх  
до застрахованих
• Чи поширюється мінзарплатне правило на доходи пенсіонера
• Два договори на місяць: як заповнити таблицю 5
• Як показати у Звіті неоплачувану відпустку

57 6

Чи потрібно показувати дебіторку з терміном позовної давності, що минув, у валютній декларації 
(О. Рижикова)

58 6

Працюємо з РРО: відповіді на актуальні запитання (Т. Нижник)
• Чи потрібно подавати паперову РРО-звітність
• Чи можна приймати орендну плату без РРО
• Орендна плата на поточний рахунок у банку: чи потрібен РРО
• Який РРО обрати підприємцю-єдиннику ІІІ групи
• Приватний підприємець надає послуги на ринку: чи потрібен РРО

58 ��

Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку 
(В. Циганенко)

59* ��

Витяг із заповненої таблиці 6 Звіту з ЄСВ за червень 2015 року. Числовий приклад (додаток до 
статті "Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку")

59* www

Як уточнити невідшкодований ПДВ у додатку Д2 до лютневої декларації (Н. Алпатова)  
(Коментар до листа ДФСУ від 28.05.15 р. № 11246/6/99-99-19-03-02-15)

60 �5

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА № стор.

Кольоровий календар бухгалтера на I квартал 2015 року � �5

ЗВІТНІСТЬ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Податковий календар бухгалтера на лютий 2015 року (Н. Ларіна) �� ��

Податковий календар бухгалтера на 2 березня 2015 року (Н. Ларіна) �9 �0

Податковий календар бухгалтера на березень 2015 року (додаток до статті "Податковий календар 
бухгалтера на 2 березня 2015 року")

�9 www

Податковий календар бухгалтера на квітень 2015 року (В. Вишневецька) �0 ��

Податковий календар бухгалтера на травень 2015 року (В. Вишневецька) �0 �6

Податковий календар бухгалтера на червень 2015 року (В. Вишневецька) �9 �8

Податковий календар бухгалтера на липень 2015 року (В. Вишневецька) 60 �9

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ № стор.

Інвентаризація: вивчаємо нові правила (І. Чалий) �� �8

Під час інвентаризації встановили непридатність металопродукції: як показати в обліку 
(Ю. Верещагіна-Янко)

�� �6

ГАРЯчА ТЕМА № стор.

У митних деклараціях зазначатимуть податковий номер (Д. Петрига) �� ��

Коли єдиний внесок обчислювати  виходячи з мінзарплати: бачення ДФС �� �

Інвалюта під контролем: нюанси придбання і ЗЕД-розрахунків (О. Рижикова)
• Чи можливі інвалютні розрахунки між резидентами
• Якою має бути довідка про відсутність податкових боргів

�� 5

Неочікувані поради ДФСУ: як заповнювати декларацію з ПДВ за лютий 2015 р. (Д. Петрига) �5 �

Є право на пільгову ставку: як заповнити Звіт із ЄСВ (Т. Прощина) �� ��

ПИТАННЯ ТИжНЯ № стор.

Зарплата < 1218 грн — єдиний внесок із мінзарплати: як заповнити звітність (В. Нагорний) �6 6

Заповнення таблиці 1 звіту за єдиним внеском. Числовий приклад (додаток до статті "Зарплата < 
1218 грн — єдиний внесок із мінзарплати: як заповнити звітність")

�6 www

Лист ДФСУ від 14.02.15 р. № 4979/7/99-99-17-03-01-17 "Про застосування норм законодавства" 
(додаток до статті "Зарплата < 1218 грн — єдиний внесок із мінзарплати: як заповнити звітність")

�6 www

Єдиний внесок із коефіцієнтом: що врахувати під час складання Звіту за січень 2015 р. 
(В. Нагорний)

�6 7

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ № стор.

Дата складання первинного документа: правила відображення (В. Кислицина) �� �0

Місце складання первинного документа: як правильно його зазначити (В. Кислицина) �� ��

Мова первинного документа: якою вона має бути (Б. Свіржський) �� ��

Іншомовний акт від нерезидента: чи перекладати українською (О. Рижикова) �� �5

Акт про надання послуг у ЗЕД: у якій валюті його оформлювати (О. Рижикова) �� www

Первинний документ: як заповнити реквізит "зміст господарської операції" (З. Куриляк) �� www

Від постачальника отримали первинний документ із помилкою: які дії бухгалтера (Ю. Клочко) �� www

Чи обов'язкова печатка на первинних документах (В. Вишиваний) �6 �

Первинні документи в електронному  вигляді: нюанси підписання та зберігання (Г. Сазонов) �6 5

Акт виконаних робіт надійшов із запізненням:  як його провести в обліку (А. Василенко) �6 8

Типові форми первинних документів: чи обов'язково їх застосовувати (Р. Ігнатів) �6 www

Чи можна заповнювати первинку комбінованим способом (А. Осавул) �6 www

Незначні недоліки в первинці: огляд судової практики (О. Ясна) �6 www

Електронні документи для перевезення: з'ясовуємо деталі (О. Рижикова) �9 �0

ВІДПУСТКИ № стор.

Власниця перукарні бажає відпочити: чи оформлювати її відсутність (К. Герман) 6 �0

Відпустка за власний рахунок для працюючих у зоні АТО (А. Король)  
(Коментар до Закону України від 15.01.15 р. № 121-VIII)

�� �6

Розрахунок суми єдиного внеску з доходів працівника 
із зони АТО, який пішов у безоплатну відпустку. Числовий приклад (додаток до коментаря 
"Відпустка за власний рахунок для працюючих у зоні АТО")

�� www

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Догляд за інвалідом з дитинства тепер дає право на додаткову відпустку (В. Циганенко)  
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення окремих положень соціальної політики" від 15.01.15 р. № 120-VIII)

�� �0

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
окремих положень соціальної політики" від 15.01.15 р. № 120-VIII (додаток до коментаря  
"Догляд за інвалідом з дитинства тепер дає право на додаткову відпустку")

�� www

Лист Міністерства соціальної політики України від 12.01.15 р. № 4/13/116-15 "Щодо відпусток без 
збереження зарплати" (Коментар редакції: "Антикризова" відпустка держслужбовців: без зарплати 
та щорічного відпочинку)

�9 ��

Компенсуємо працівнику частину відпускних: чи утримувати аліменти (А. Король) �5 9

Як обчислити компенсацію відпускних мобілізованому працівнику (Т. Прощина) �5 �6

Відпустка та лікарняний у фізосіб-єдинників: оформлення й сплата податків (А. Хусід) �8* ��

Заява про звільнення від сплати єдиного внеску. Зразок (додаток до статті  
"Відпустка та лікарняний у фізосіб-єдинників: оформлення й сплата податків")

�8* www

Лист Міністерства соціальної політики України від 23.03.15 р. № 279/20/112-15 "Про відпустки 
за роботу в зоні посиленого радіоекологічного контролю" (Коментар редакції: "Чорнобильські" 
пільги: четвертої зони немає, а відпустка є)

�0 �7

Відпустки: дороговказ для кадровика (А. Король) �7* �

Чи мають право на додаткову відпустку ті, хто працює за комп'ютером (А. Хусід) �7* 6

Щорічна відпустка невеликими частинами: за яких умов це можливо (Т. Прощина) �7* 7

У щорічну відпустку з вихідного дня: чи можливо це (І. Дубровська) �7* 8

Наказ про відпустку. Зразок (додаток до статті "У щорічну відпустку з вихідного дня:  
чи можливо це")

�7* www

Чи є в працівника право на щорічну відпустку на період відсторонення від роботи (О. Тростян) �7* 9

Якою має бути тривалість відпустки інваліда з ненормованим робочим днем (В. Циганенко) �7* �0

Ненормований день водіїв — право на додаткову відпустку (В. Нагорний) �7* �0

Ненормований робочий день при неповному робочому часі: чи буде право на додаткову відпустку 
(І. Дубровська)

�7* ��

Відпустки для працівників — учасників АТО: на які є право (А. Король) �7* ��

Чи впливає відпустка по догляду за дитиною на тривалість додвідпустки держслужбовця 
(В. Вальківський)

�7* ��

Як підприємцю оформити вихід працівника у відпустку та відкликання з неї (А. Хусід) �7* �5

Заява на відпустку. Зразок (додаток до статті "Як підприємцю оформити вихід працівника у 
відпустку та відкликання з неї")

�7* www

Повідомлення про початок відпустки. Зразок (додаток до статті "Як підприємцю оформити вихід 
працівника у відпустку та відкликання з неї")

�7* www

Наказ про надання щорічної відпустки. Зразок (додаток до статті "Як підприємцю оформити вихід 
працівника у відпустку та відкликання з неї")

�7* www

Чи можна відправити працівника у відпустку без заяви (К. Герман) �7* �6

Відпустка за власний рахунок більше 15 днів на рік: чи є відповідальність (А. Хусід) �7* �7

Відпустка без збереження зарплати працівників у зоні АТО (А. Гоменюк) �7* �7

Додаткова відпустка одинокій матері: які документи потрібні для надання (О. Брусницина) �7* �8

Чи буде право на додаткову відпустку, якщо старшій дитині виповнюється 15 років 
(В. Вальківський)

�7* �0

Як святкові дні впливають на тривалість "дитячої" відпустки (К. Герман) �7* ��

Неповна зайнятість у відпустці по догляду за дитиною: чи є право на щорічну й "дитячу" відпустки 
(О. Тростян)

�7* ��

Чи можна відпустку по догляду за дитиною перервати задля навчальної (К. Герман) �7* ��

Співробітник два роки не був у відпустці: санкції для роботодавця (А. Хусід) �7* ��

У відпустку "без попередження": чи є порушення строку виплати відпускних (В. Циганенко) �7* ��

Чорнобильські відпустки: тільки про головне (В. Вальківський) �7* ��

Коли можна надати щорічну відпустку повної тривалості за другий рік роботи (К. Герман) �7* www

Скільки триває відпустка керівника гуртка в дитсадку (В. Вальківський) �7* www

ВІДПУСТКИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Чи можна додвідпустку за стаж держслужби поділити на частини (М. Богач) �7* www

Плакат "Тривалість основних щорічних відпусток" �7* �5

Тривалість додаткових щорічних відпусток (В. Циганенко) �7* www

Тривалість соціальних відпусток (В. Циганенко) �7* www

Тривалість відпусток без збереження зарплати у випадках їх обов'язкового надання (А. Король) �7* www

Тривалість навчальних відпусток (К. Герман) �7* www

Відпускні у 2015 році: знаходимо кількість днів для розрахунку (В. Нагорний) �7* ��

Обчислюємо середній заробіток для оплати відпускних: які виплати враховувати (К. Герман) �7* ��

У розрахунковому періоді декретні: як обчислити відпускні (В. Циганенко) �7* ��

У розрахунковому періоді простій: як обчислити відпускні (В. Циганенко) �7* �5

Щорічна відпустка за кілька років поспіль: який буде розрахунковий період (І. Дубровська) �7* �6

У розрахунковому періоді підвищували зарплату: обчислюємо відпускні (К. Герман) �7* �7

Робота неповний тиждень: як обчислити відпускні (Т. Прощина) �7* �8

Як обчислювати відпускні внутрішньому суміснику (А. Король) �7* �9

Премія за підсумками 2014 року: чи брати її до уваги в обчисленні відпускних (Т. Прощина) �7* www

Працівника протягом року преміювали: як обчислити відпускні (В. Нагорний) �7* www

У щорічну відпустку після відпустки по догляду за дитиною: як визначити розмір відпускних 
(В. Циганенко)

�7* www

Не використано відпустку за кілька років: чи можна виплатити компенсацію працівнику (М. Богач) �7* ��

Співробітник пропрацював один місяць: як розрахувати відпускну компенсацію (А. Хусід) �7* ��

Чим загрожує роботодавцеві невиплата компенсації за відпустку в разі звільнення (А. Хусід) �7* ��

Працівник перевівся на інше підприємство: чи компенсувати невикористану відпустку, якщо він 
цього не просить (К. Герман)

�7* www

Чи можна додвідпустку за стаж держслужби замінити компенсацією (В. Вальківський) �7* www

Відпускні виплати: облік та звітність на відмінно (А. Король) �7* ��

Відображення в обліку та в таблиці 6 Звіту за єдиним внеском нарахування та виплати відпускних, 
які припали на два місяці. Числовий приклад (додаток до статті "Відпускні виплати: облік та 
звітність на відмінно")

�7* www

Відпустка за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування (О. Брусницина) �7* �6

Заява про звільнення. Зразок (додаток до статті "Відпустка за переведенням на інше 
підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Наказ про звільнення. Зразок (додаток до статті "Відпустка за переведенням на інше підприємство: 
облік та оподаткування")

�7* www

Довідка про те, за який період нараховано суму компенсації. Зразок (додаток до статті "Відпустка 
за переведенням на інше підприємство: облік та оподаткування")

�7* www

Хвороба під час відпустки: як перенести дні відпустки (Д. Зубач) �7* �8

Заява працівника про продовження відпустки. Зразок (додаток до статті "Хвороба під час 
відпустки: як перенести дні відпустки")

�7* www

Заява працівника про перенесення відпустки. Зразок (додаток до статті "Хвороба під час 
відпустки: як перенести дні відпустки")

�7* www

Наказ про продовження відпустки. Зразок (додаток до статті "Хвороба під час відпустки: як 
перенести дні відпустки")

�7* www

Наказ про перенесення частини відпустки. Зразок (додаток до статті "Хвороба під час відпустки: як 
перенести дні відпустки")

�7* www

Відображення в обліку відпускних і лікарняних, якщо відпустку продовжили або перенесли на 
інший період. Числові приклади (додаток до статті "Хвороба під час відпустки: як перенести дні 
відпустки")

�7* www

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: як розрахувати (К. Герман) 5� ��

Відпустки для учасників АТО та інших ветеранів: новації, варті уваги (Т. Прощина) (Коментар до 
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 
соціального захисту окремих категорій ветеранів війни" від 14.05.15 р. № 426-VIII)

56 ��

Заява на додаткову відпустку для учасника бойових дій. Зразок (додаток до коментаря "Відпустки 
для учасників АТО та інших ветеранів: новації, варті уваги")

56 www

ВІДПУСТКИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Наказ про надання додаткової відпустки учаснику бойових дій. Зразок (додаток до коментаря 
"Відпустки для учасників АТО та інших ветеранів: новації, варті уваги")

56 www

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.

Відпускні, декретні, лікарняні та інші виплати у 2015 році: яка кількість днів для розрахунку 
(В. Нагорний)

�� ��

Типові ситуації розрахунку кількості днів для обчислення виплат за середнім заробітком у 2015 
році (додаток до статті "Відпускні, декретні, лікарняні та інші виплати у 2015 році: яка кількість днів 
для розрахунку")

�� www

Держбюджет-2015: показники, які вплинуть на кожного (Б. Свіржський)  
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 80-VIII)
• Мінімальна заробітна плата у 2015 році
• Прожитковий мінімум у 2015 році
• Головні показники, на які впливає прожитковий мінімум
• Ключові показники, на які впливає рівень мінзарплати
• Держдопомога малозабезпеченим сім'ям
• Безоплатне харчування в дитсадках
• Прикінцеві положення Держбюджету-2015: чого чекати

� �0

Доходи попередніх періодів виплачуємо в січні 2015 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року (Н. Підлужна)

5 ��

Перехідні лікарняні з 2014 року: чи рахувати їх за новими обмеженнями (А. Гоменюк) 7 ��

Листок непрацездатності відкрито у 2014 році: який відсоток страхового стажу (Т. Прощина) 7 �5

Перехідні декретні з минулого року: чи переобчислювати їх за новими обмеженнями (Т. Прощина) 7 �5

Доходи попередніх періодів виплачуємо в лютому 2015 року 
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року (Н. Підлужна)

�5 8

Зарплата-2015: організація обліку на підприємстві (О. Кононенко)
— Документальне оформлення нарахування та виплати зарплати
— Оподаткування зарплати: згадуємо старе, вивчаємо нове
— Бухгалтерський та податковий облік зарплати

�0* 6

Розрахунок зарплати. Числовий приклад (додаток до статті "Зарплата-2015: організація обліку  
на підприємстві")

�0* www

Індексація зарплати: право чи обов'язок (О. Кононенко) �0* ��

Зарплатний аванс: як сплатити податки (А. Король) �0* ��

Обчислюємо лікарняні у 2015 році: усі правила під рукою (Т. Прощина)
• Працівник приніс листок непрацездатності: перші кроки
• Визначаємо суму лікарняних: основні правила
• Обчислюємо середній заробіток
• Визначаємо відсоток страхового стажу
• Порядок виплати лікарняних
• Оподаткування та бухоблік лікарняних

�0* �0

Тривалість оплачуваної непрацездатності (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році: 
усі правила під рукою")

�0* www

Обчислення страхового стажу (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році: усі правила 
під рукою")

�0* www

Декретні-2015: що повинен знати роботодавець (К. Герман) �0* �9

Тривалість декрету та строки видачі лікарняного залежно від категорії застрахованої особи 
(додаток до статті "Декретні-2015: що повинен знати роботодавець")

�0* www

Наказ про надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.  
Зразок  (додаток до статті "Декретні-2015: що повинен знати роботодавець")

�0* www

Нарахована зарплата у 2015 році: коли платити податки (К. Герман) �0* �6

Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця 
(О. Кононенко)
• Зарплата чи не зарплата
• Сертифікат — зарплатний дохід
• Сертифікат — незарплатний дохід
• Оптимізуємо податки

�� �0

Облік видачі співробітникам подарункових сертифікатів. Числовий приклад (додаток до 
статті "Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця")

�� www

ВІДПУСТКИ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Індексація доходів у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру (В. Нагорний)
• Індексація зарплати та доплата за роботу в нічний час (Коментар до листа Мінсоцполітики 
від 09.12.2014 р. № 285/10/136-14)
• Індексація зарплати при встановленні доплат і надбавок (Коментар до листів Мінсоцполітики 
від 12.12.2014 р. № 288/10/136-14 та від 11.12.2014 р. № 286/10/136-14)
• Індексація зарплати педагогів, які працюють на кількох посадах на умовах неповного робочого 
часу (Коментар до листів Мінсоцполітики від 11.12.2014 р. № 286/10/136-14 та від 25.12.2014 р. 
№ 289/10/136-14)
• Індексація стипендії: коли місяць стає новим базовим (Коментар до листа Мінсоцполітики  
від 11.12.2014 р. № 287/10/136-14)

�� ��

Лист Мінсоцполітики від 09.12.2014 р. № 285/10/136-14 (додаток до коментаря "Індексація доходів  
у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру")

�� www

Лист Мінсоцполітики від 12.12.2014 р. № 288/10/136-14 (додаток до коментаря "Індексація доходів  
у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру")

�� www

Лист Мінсоцполітики від 11.12.2014 р. № 286/10/136-14 (додаток до коментаря "Індексація доходів  
у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру")

�� www

Лист Мінсоцполітики від 25.12.2014 р. № 289/10/136-14 (додаток до коментаря "Індексація доходів  
у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру")

�� www

Лист Мінсоцполітики від 11.12.2014 р. № 287/10/136-14 (додаток до коментаря "Індексація доходів  
у листах Мінсоцполітики: про що варто знати бухгалтеру")

�� www

Аліменти: утримання, оподаткування та сплата (А. Гоменюк) �5 7

Компенсуємо працівнику частину відпускних: чи утримувати аліменти (А. Король) �5 9

При звільненні з працівника помилково утримали аліменти: хто заплатить (Б. Свіржський) �5 �0

Як підприємцю-загальносистемнику обчислити аліменти (Т. Прощина) �5 ��

Як роботодавець звітує про стягнення аліментів із працівника (В. Вишиваний) �5 ��

Звіт про здійснені відрахування та виплати. Зразок (додаток до статті "Як роботодавець звітує  
про стягнення аліментів із працівника")

�5 www

Чи утримувати аліменти на студента, старшого за 18 років (Б. Свіржський) �5 ��

Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітнього сина (дочку) з другого з батьків.  
Зразок (додаток до статті "Чи утримувати аліменти на студента, старшого за 18 років")

�5 www

Звільняється аліментник: алгоритм дій роботодавця (А. Король) �5 ��

Супровідний лист про повернення виконавчого документа.  
Зразок (додаток до статті "Звільняється аліментник: алгоритм дій роботодавця")

�5 www

Оформлення записів у журналі реєстрації документів про виконавче провадження.  
Зразок (додаток до статті "Звільняється аліментник: алгоритм дій роботодавця")

�5 www

Аліменти за двома виконавчими листами перевищують 50% зарплати: як утримувати �5 www

Дитина почала працювати: чи продовжувати утримувати аліменти на неї �5 www

Працівник — платник аліментів: на підставі чого стягувати аліменти;
Із яких доходів працівника утримують аліменти

�5 www

Як обчислити компенсацію відпускних мобілізованому працівнику (Т. Прощина) �5 �6

Доходи попередніх періодів виплачуємо в березні 2015 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року (Н. Підлужна)

�6 7

Компенсація середнього заробітку мобілізованих: алгоритм для роботодавця (А. Король) 
(Коментар до постанови КМУ від 04.03.15 р. № 105)

�7 �7

Відображення на рахунках обліку нарахування компенсації середнього заробітку та її отримання. 
Числовий приклад (додаток до коментаря "Компенсація середнього заробітку мобілізованих: 
алгоритм для роботодавця")

�7 www

Відображення нарахування компенсації середнього заробітку та її отримання у ф. № 1ДФ та звіті 
за єдиним внеском. Числовий приклад (додаток до коментаря "Компенсація середнього заробітку 
мобілізованих: алгоритм для роботодавця")

�7 www

Звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову 
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Зразок (додаток до коментаря 
"Компенсація середнього заробітку мобілізованих: алгоритм для роботодавця")

�7 www

Доходи попередніх періодів виплачуємо  у квітні 2015 року 
Компенсація боргів із зарплати  із січня 2001 року (Н. Підлужна)

�� 7

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Cтажисти і практиканти: cоцзабезпечення та виплати (А. Король) �� 9

Чи оплачують перепрацювання працівника з неповним робочим днем у подвійному розмірі 
(К. Герман)

�� �6

Доходи попередніх періодів виплачуємо в травні 2015 року 
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року (Н. Підлужна)

�� ��

Відпускні у 2015 році: знаходимо кількість днів для розрахунку (В. Нагорний) �7* ��

Обчислюємо середній заробіток для оплати відпускних: які виплати враховувати (К. Герман) �7* ��

У розрахунковому періоді декретні: як обчислити відпускні (В. Циганенко) �7* ��

У розрахунковому періоді простій: як обчислити відпускні (В. Циганенко) �7* �5

Щорічна відпустка за кілька років поспіль: який буде розрахунковий період (І. Дубровська) �7* �6

У розрахунковому періоді підвищували зарплату: обчислюємо відпускні (К. Герман) �7* �7

Робота неповний тиждень: як обчислити відпускні (Т. Прощина) �7* �8

Як обчислювати відпускні внутрішньому суміснику (А. Король) �7* �9

Премія за підсумками 2014 року: чи брати її до уваги в обчисленні відпускних (Т. Прощина) �7* www

Працівника протягом року преміювали: як обчислити відпускні (В. Нагорний) �7* www

У щорічну відпустку після відпустки по догляду за дитиною: як визначити розмір відпускних 
(В. Циганенко)

�7* www

Не використано відпустку за кілька років: чи можна виплатити компенсацію працівнику (М. Богач) �7* ��

Співробітник пропрацював один місяць: як розрахувати відпускну компенсацію (А. Хусід) �7* ��

Чим загрожує роботодавцеві невиплата компенсації за відпустку в разі звільнення (А. Хусід) �7* ��

Працівник перевівся на інше підприємство: чи компенсувати невикористану відпустку, якщо він 
цього не просить (К. Герман)

�7* www

Чи можна додвідпустку за стаж держслужби замінити компенсацією (В. Вальківський) �7* www

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: як розрахувати (К. Герман) 5� ��

Доходи попередніх періодів виплачуємо в червні 2015 року 
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року (Н. Підлужна)

5� ��

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
"Про оплату дня у разі госпіталізації після закінчення робочого дня" від 02.02.15 р. № 5.2-32-254 
(Коментар редакції: Робочий день збігається з днем відкриття лікарняного: тонкощі оплати)

55 �9

Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку 
(В. Циганенко)

59* ��

Витяг із заповненої таблиці 6 Звіту з ЄСВ за червень 2015 року. Числовий приклад (додаток до 
статті "Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку")

59* www

Робочий час та оплата праці охоронників (Т. Прощина)
• Регламентуємо робочий час
• Регламентуємо оплату праці

60 �0

Графік змінності для роботи в одну зміну. Зразок (додаток до статті "Робочий час та оплата праці 
охоронників")

60 www

Наказ про внесення змін до положення про оплату праці. Зразок (додаток до статті "Робочий час 
та оплата праці охоронників")

60 www

Наказ про внесення змін до Правил внутрішнього трудового розпорядку. Зразок (додаток до 
статті "Робочий час та оплата праці охоронників")

60 www

Середній заробіток мобілізованих та компенсація з бюджету: як відобразити в бухобліку 
(П. Маєвська)

60 �7

СОЦСТРАХУВАННЯ № стор.

Соцстрахівські новації (Т. Прощина) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 77-VIII) � �9

Держбюджет-2015: показники, які вплинуть на кожного (Б. Свіржський) (Коментар до Закону 
України від 28.12.14 р. № 80-VIII)
• Мінімальна заробітна плата у 2015 році
• Прожитковий мінімум у 2015 році
• Головні показники, на які впливає прожитковий мінімум
• Ключові показники, на які впливає рівень мінзарплати
• Держдопомога малозабезпеченим сім'ям
• Безоплатне харчування в дитсадках
• Прикінцеві положення Держбюджету-2015: чого чекати

� �0

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Соцстрахівські нововведення — 2015 (А. Гоменюк, Т. Прощина) (Коментар до Закону України  
від 28.12.14 р. № 80-VIII)

� �5

Соцстрахівська допомога на поховання мобілізованого працівника (А. Король) (Коментар до листа 
Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  
від 24.11.14 р. № 2.4-15-3124)

7 ��

Перехідні лікарняні з 2014 року: чи рахувати їх за новими обмеженнями (А. Гоменюк) 7 ��

Листок непрацездатності відкрито у 2014 році: який відсоток страхового стажу (Т. Прощина) 7 �5

Перехідні декретні з минулого року: чи переобчислювати їх за новими обмеженнями (Т. Прощина) 7 �5

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 
17.01.15 р. № 2.4-17-92 "Щодо реформування загальнообов'язкового державного соцстрахування" 
(Коментар редакції: Страхові виплати по-новому: акценти від Фонду втрати працездатності)

8 �9

Захворів новоприйнятий працівник: як рахувати страховий стаж для лікарняних (А. Король) �5 �7

Розрахунок лікарняних та декретних, коли спрацьовує мінзарплатне обмеження. Числові 
приклади (додаток до статті "Захворів новоприйнятий працівник: як рахувати страховий стаж  
для лікарняних")

�5 www

Обчислюємо лікарняні у 2015 році: усі правила під рукою (Т. Прощина)
• Працівник приніс листок непрацездатності: перші кроки
• Визначаємо суму лікарняних: основні правила
• Обчислюємо середній заробіток
• Визначаємо відсоток страхового стажу
• Порядок виплати лікарняних
• Оподаткування та бухоблік лікарняних

�0* �0

Тривалість оплачуваної непрацездатності (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році: 
усі правила під рукою")

�0* www

Обчислення страхового стажу (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році: усі правила 
під рукою")

�0* www

Декретні-2015: що повинен знати роботодавець (К. Герман) �0* �9

Тривалість декрету та строки видачі лікарняного залежно від категорії застрахованої особи 
(додаток до статті "Декретні-2015: що повинен знати роботодавець")

�0* www

Наказ про надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Зразок  (додаток до 
статті "Декретні-2015: що повинен знати роботодавець")

�0* www

Нещасний випадок після робочої зміни: чи вважати його пов'язаним із виробництвом (К. Герман) �� �6

У відрядженні сталася ДТП: чи вважати її нещасним випадком на виробництві (К. Герман) �� �7

Чи повинні єдинники відшкодовувати ПФУ витрати на виплату та доставку пільгових пенсій  
(Інтерв'ю із заступником директора департаменту — начальника відділу методології забезпечення 
платежів департаменту надходження доходів і зборів ПФУ Л. В. Польовик)

�7 �0

Чи оплачувати лікарняний за день, у який хворий помер (В. Нагорний) 5� �8

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 12.02.2015 р  
№ 5.2-32-316 "Про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за день, в який застрахована 
особа померла" (додаток до статті "Чи оплачувати лікарняний за день, у який хворий помер")

5� www

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
"Про оплату дня у разі госпіталізації після закінчення робочого дня" від 02.02.15 р. № 5.2-32-254 
(Коментар редакції: Робочий день збігається з днем відкриття лікарняного: тонкощі оплати)

55 �9

Декретні працівниці-аспірантці: хто виплатить (А. Король) 57 ��

Як обчислити лікарняні демобілізованому працівнику (Т. Прощина) (Коментар до листа 
Мінсоцполітики України від 21.05.15 р. № 319/18/99-15)

60 �6

ПЕНСІЇ № стор.

Якими будуть пенсії з 01.01.15 р., або Основні зміни в пенсійному законодавстві — 2015 
(О. Охріменко)

6 �6

Чи виплачують пенсію держслужбовця в період роботи науковцем (О. Охріменко) �� �8

Чи включають до пенсії держслужбовця виплати, нараховані в місяці звернення (О. Охріменко) �6 �8

Чи повинні єдинники відшкодовувати ПФУ витрати на виплату та доставку пільгових пенсій  
(Інтерв'ю із заступником директора департаменту — начальника відділу методології забезпечення 
платежів департаменту надходження доходів і зборів ПФУ Л. В. Польовик)

�7 �0

СОЦСТРАХУВАННЯ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Пенсійна реформа — 2015: пільгові та спеціальні пенсії призначатимуть по-новому 
(О. Охріменко, Г. Мастюгіна) (Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" від 02.03.15 р. № 213)
• Обмеження пенсій працюючих пенсіонерів
• Як у ПФУ дізнаються про роботу пенсіонера
• Що зміниться з 01.01.16 р.
• Як перераховуватимуть пенсії працюючим пенсіонерам
• Призначення пільгових пенсій та пенсій за вислугу років
• Пенсійна реформа: в очікуванні

�� ��

Спецпенсії з 01.04.15 р.: кому й скільки виплачуватимуть (О. Охріменко) (додаток до коментаря 
"Пенсійна реформа — 2015: пільгові та спеціальні пенсії призначатимуть по-новому")

�� www

Пільгові пенсії та пенсії за вислугу років: нові вимоги до стажу та віку виходу на пенсію  
(Г. Мастюгіна) (додаток до коментаря "Пенсійна реформа — 2015: пільгові та спеціальні пенсії 
призначатимуть по-новому")

�� www

Пенсії науковим працівникам: чергові зміни (О. Охріменко) (Коментар до Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо збереження 
науково-педагогічного кадрового потенціалу України" від 21.04.15 р. № 340-VІІІ)

5� �8

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.

Новий кадровий рік: зустрічаємо впевнено (А. Король) �� �0

Зміни в трудовому законодавстві: найцікавіше (Т. Прощина) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 77-VIII)

� �9

Відповідальність за порушення трудового законодавства: реалії-2015 (В. Нагорний) 6 5

Звільнення директора підприємства в зоні АТО (О. Лавренова) 7 �0

Розпорядження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
"Про визначення територіальної підсудності справ" від 02.09.14 р. № 2710/38-14  
(додаток до статті "Звільнення директора підприємства в зоні АТО")

7 www

Працевлаштовуємо інваліда: поради роботодавцям на 2015 рік (В. Нагорний) �� 9

Працівника викликали до суду: алгоритм дій кадровика (А. Король) �7 �0

Заява про увільнення від роботи на час участі в судовому засіданні. Зразок  
(додаток до статті "Працівника викликали до суду: алгоритм дій кадровика")

�7 www

Наказ про увільнення від роботи на час участі в судовому засіданні. Зразок  
(додаток до статті "Працівника викликали до суду: алгоритм дій кадровика")

�7 www

Підприємець + працівник: як оформити трудовий союз (А. Хусід) �0* �

Зарплата-2015: організація обліку на підприємстві (О. Кононенко)
• Документальне оформлення нарахування та виплати зарплати
• Оподаткування зарплати: згадуємо старе, вивчаємо нове
• Бухгалтерський та податковий облік зарплати

�0* 6

Розрахунок зарплати. Числовий приклад (додаток до статті "Зарплата-2015: організація обліку  
на підприємстві")

�0* www

Індексація зарплати: право чи обов'язок (О. Кононенко) �0* ��

Зарплатний аванс: як сплатити податки (А. Король) �0* ��

Трудовий та цивільно-правовий договори: у чому різниця (А. Король)
• Тонка межа: відокремлюємо трудовий та цивільно-правовий договори
• На що звернути увагу, укладаючи договір із фізособою
• Обираємо між трудовим і цивільно-правовим договорами

�0* �7

Трудовий та цивільно-правовий договори: відмінності під мікроскопом (додаток до 
статті "Трудовий та цивільно-правовий договори: у чому різниця")

�0* www

Строковий трудовий договір. Зразок  (додаток до статті "Трудовий та цивільно-правовий договори: 
у чому різниця")

�0* www

Договір про надання послуг. Зразок  (додаток до статті "Трудовий та цивільно-правовий договори: 
у чому різниця")

�0* www

Договір підряду. Зразок  (додаток до статті "Трудовий та цивільно-правовий договори: у чому 
різниця")

�0* www

ПЕНСІЇ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Обчислюємо лікарняні у 2015 році: усі правила під рукою (Т. Прощина)
• Працівник приніс листок непрацездатності: перші кроки
• Визначаємо суму лікарняних: основні правила
• Обчислюємо середній заробіток
• Визначаємо відсоток страхового стажу
• Порядок виплати лікарняних
• Оподаткування та бухоблік лікарняних

�0* �0

Тривалість оплачуваної непрацездатності (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році: 
усі правила під рукою")

�0* www

Обчислення страхового стажу (додаток до статті "Обчислюємо лікарняні у 2015 році: усі правила 
під рукою")

�0* www

Декретні-2015: що повинен знати роботодавець (К. Герман) �0* �9

Тривалість декрету та строки видачі лікарняного залежно від категорії застрахованої особи 
(додаток до статті "Декретні-2015: що повинен знати роботодавець")

�0* www

Наказ про надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Зразок  
(додаток до статті "Декретні-2015: що повинен знати роботодавець")

�0* www

Зміни в назвах професій — 2015: про що слід подбати кадровику (О. Клименко)
• Скасовані професійні назви
• Змінені професійні назви робіт
• Внесені професійні назви робіт
• Практична робота з врахування Зміни № 2

�0* ��

Наказ про внесення змін до штатного розпису (через зміну назви посади). Зразок (додаток до 
статті "Зміни в назвах професій — 2015: про що слід подбати кадровику")

�0* www

Витяг із трудової книжки (переведення на нову посаду) (додаток до статті "Зміни в назвах 
професій — 2015: про що слід подбати кадровику")

�0* www

Повідомлення працівнику про зміну найменування посади. Зразок (додаток до статті "Зміни в 
назвах професій — 2015: про що слід подбати кадровику")

�0* www

Витяг із трудової книжки (зміна назви посади) (додаток до статті "Зміни в назвах професій — 2015: 
про що слід подбати кадровику")

�0* www

Єдиний внесок у 2015 році: нарахування та утримання (Т. Прощина) �0* �8

Виплати підприємцю: які документи дозволять не утримувати податків (А. Хусід) �0* ��

Нарахована зарплата у 2015 році: коли платити податки (К. Герман) �0* �6

Спецхарчування та молоко для працівників: чи потрібно нараховувати ПДВ (Н. Алпатова) �� �5

Чи знімають підприємці трудові договори з реєстрації в службі зайнятості (А. Хусід) �� �0

Заповнення розділу "Відомості про роботу" трудової книжки звільненому працівнику. Зразок 
(додаток до статті "Чи знімають підприємці трудові договори з реєстрації в службі зайнятості")

�� www

Чи можна звільнити мобілізованого, який працював за строковим трудовим договором (А. Король) �� �9

Спливає рік від дня мобілізації працівника: чи треба його звільняти (Т. Прощина) �5 �5

Кафе та бар — різні суб'єкти під одним дахом: чи можна їм обмінюватися персоналом (К. Герман) �5 ��

Учень на підприємстві: як працевлаштувати без досвіду роботи (К. Герман) �7 ��

Підтримка переселенців та їх потенційних працедавців (Т. Прощина) (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб" від 05.03.15 р. № 245-VIII)

�� �7

Стажування і виробнича практика на підприємстві: у чому різниця (А. Гоменюк) �� �

Стажування: організовуємо на відмінно (А. Король) �� 5

Практиканти на підприємстві: оформлення, матзабезпечення та керівництво (А. Гоменюк) �� 7

Cтажисти і практиканти: cоцзабезпечення та виплати (А. Король) �� 9

Повернення демобілізованого на роботу: дії роботодавця (А. Король) �� 8

Наказ про вихід працівника на роботу після звільнення з військової служби внаслідок 
 демобілізації. Зразок (додаток до статті "Повернення демобілізованого на роботу: дії 
роботодавця")

�� www

Заява працівника про вихід на роботу після демобілізації. Зразок (додаток до статті "Повернення 
демобілізованого на роботу: дії роботодавця")

�� www

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Наказ про звільнення особи, прийнятої на посаду мобілізованого працівника за строковим 
трудовим договором. Зразок (додаток до статті "Повернення демобілізованого на роботу:  
дії роботодавця")

�� www

Наказ щодо припинення збереження середнього заробітку мобілізованому працівнику. Зразок 
(додаток до статті "Повернення демобілізованого на роботу: дії роботодавця")

�� www

Заява працівника з поясненням затримки у виході на роботу після демобілізації. Зразок (додаток 
до статті "Повернення демобілізованого на роботу: дії роботодавця")

�� www

Змінені та нові професії: складаємо посадові інструкції разом (О. Клименко) �� �0

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) (код КП 1210.1). Витяг 
з посадової (робочої) інструкції (додаток до статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові 
інструкції разом")

�� www

Директор з управління персоналом (код КП 1232). Витяг з посадової (робочої) інструкції (додаток 
до статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Менеджер (управитель) (код КП 1499). Витяг з посадової (робочої) інструкції (додаток до 
статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Адміністратор (органи державної влади) (код КП 1229.3). Витяг з посадової (робочої) інструкції 
(додаток до статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Державний інспектор з ринкового нагляду (код КП 3449). Витяг з посадової (робочої) інструкції 
(додаток до статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Технолог зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва (код КП 2213.2). Витяг з 
посадової (робочої) інструкції (додаток до статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові 
інструкції разом")

�� www

Лицювальник (будівельний) (код КП 7139). Витяг з посадової (робочої) інструкції (додаток до 
статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів (код КП 7139). Витяг з посадової (робочої) 
інструкції (додаток до статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Електромонтажник будівельний (код КП 7249). Витяг з посадової (робочої) інструкції (додаток до 
статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Лаборант з безпеки та якості будівельної продукції (код КП 3111). Витяг з посадової (робочої) 
інструкції (додаток до статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Скручувальник виробів кабельного виробництва (код КП 8282). Витяг з посадової (робочої) 
інструкції (додаток до статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Інженер біомедичний (код КП 2149.2). Витяг з посадової (робочої) інструкції (додаток до 
статті "Змінені та нові професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Вірусолог (код КП 2211.1). Витяг з посадової (робочої) інструкції (додаток до статті "Змінені та нові 
професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Тренер-методист (код КП 3475). Витяг з посадової (робочої) інструкції (додаток до статті "Змінені 
та нові професії: складаємо посадові інструкції разом")

�� www

Чи повинен підприємець оформляти наказ про прийняття на роботу співробітника (А. Хусід) 5� �9

Чи можна вислати екс-працівнику трудову книжку за кордон (А. Король) 55 �7

Скорочення штату: чи пропонувати посаду в іншої юрособи (А. Гоменюк) 55 �8

Розрахунок зі звільненим затягнувся: чи можливе зменшення середнього заробітку 
(Б. Свіржський)

57 5

Повідомлення ДФС про прийняття працівників: тепер за затвердженою КМУ формою 
(В. Циганенко) (Коментар до постанови КМУ від 17.06.15 р. № 413)

60 ��

Створюємо власну службу охорони: організаційні кроки (Т. Прощина)
• Видаємо наказ про утворення структурного підрозділу
• Розробляємо положення про структурний підрозділ
• Доповнюємо штатний розпис новими посадами
• Складаємо посадові інструкції

60 �8

Наказ про створення відділу охорони. Зразок (додаток до статті "Створюємо власну службу 
охорони: організаційні кроки")

60 www

Положення про відділ охорони. Зразок (додаток до статті "Створюємо власну службу охорони: 
організаційні кроки")

60 www

Наказ про внесення змін до штатного розпису. Зразок (додаток до статті "Створюємо власну 
службу охорони: організаційні кроки")

60 www

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Посадова інструкція охоронника. Зразок (додаток до статті "Створюємо власну службу охорони: 
організаційні кроки")

60 www

Робочий час та оплата праці охоронників (Т. Прощина)
• Регламентуємо робочий час
• Регламентуємо оплату праці

60 �0

Графік змінності для роботи в одну зміну. Зразок (додаток до статті "Робочий час та оплата праці 
охоронників")

60 www

Наказ про внесення змін до положення про оплату праці. Зразок (додаток до статті "Робочий час 
та оплата праці охоронників")

60 www

Наказ про внесення змін до Правил внутрішнього трудового розпорядку. Зразок (додаток до 
статті "Робочий час та оплата праці охоронників")

60 www

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ № стор.

Фізособа здає нерухомість в оренду: чи вплине це на статус безробітного (М. Шурко) �8 ��

ВІДРЯДжЕННЯ № стор.

Відрядження-2015: податкові витрати та податок на доходи (Т. Нижник) (Коментар до Закону 
України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

Регіональний менеджер: чи можна направити у відрядження (А. Осавул) 5 �0

Виплачуємо добові: чи утримувати військовий збір (Т. Нижник) 8 6�

Працівник-іноземець їде у відрядження: порядок розрахунку добових (А. Осавул) �9 ��

У відрядженні сталася ДТП: чи вважати її нещасним випадком на виробництві (К. Герман) �� �7

Корпоративна картка на ім'я директора: правила використання у відрядженні (Т. Нижник) �� ��

Відрядження на виставку: документування та облік (А. Осавул) �6 �8

Відрядні суми: коли нараховувати курсові різниці (Т. Нижник) 56 ��

ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ № стор.

Більшість фізосіб-єдинників буде застосовувати РРО (А. Хусід) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

РРО-2015: касові апарати майже для всіх (Т. Нижник) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 71-VIII)

� �7

Касові апарати в турдіяльності — together forever (О. Коваленко) �� �6

Торгуєте підакцизним товаром уроздріб? Подбайте про коректний чек РРО (Т. Нижник) �6 �8

Торгували без РРО з пільговим торговим патентом? Такого привілею більше немає! (Т. Нижник) �6 �0

Перукарня продає засоби для волосся: як оформити розрахунки (Т. Нижник) �7 �7

Зміни в застосуванні РРО-2015: тлумачення від податківців (Т. Нижник) (Коментар до листа ДФСУ 
від 10.02.15 р. № 4315/7/99-99-22-07-03-17)

�8 ��

Подарункові сертифікати: РРО-нюанси (Т. Нижник) �� 9

Готівка за комунпослуги: подбайте про РРО (А. Юлін) �� ��

Єдинник реалізує продукцію зі складу та магазину: скільки треба РРО (П. Маєвська) �7 �6

Надання медичних послуг виїзними бригадами: чи потрібен касовий апарат (Т. Нижник) �� �7

Ґрунтовний підхід до оформлення розрахунків (Т. Нижник)
• Послуги-2015: подбайте про РРО
• Фізособи-підприємці також із РРО
• РРО-звітність
• РРО працює рік: час переопломбовувати
• Головбух і касир: повноваження щодо підписання документів
• В аптеці встановили термінал: як обліковувати кошти
• Суб'єкт господарювання в зоні АТО:  як зареєструвати РРО

�5* �

День касира: крок за кроком (Т. Нижник)
• Початок робочого дня
• Продаж товару за готівку
• Продаж товару через платіжний термінал
• Помилково вибитий чек
• Відключення електроенергії
• Поломка касового апарата: робота з РК
• Поломка касового апарата: робота з резервним РРО
• Покупець хоче повернути товар
• Кінець робочого дня

�5* �5

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Підприємство надає послуги: чи потрібен РРО (Т. Нижник) �8* ��

Інтернет-торгівля: як оформлювати розрахунки (Т. Нижник) �8* ��

Фізособа-загальносистемник: як прийняти готівку за продукцію власного виробництва (Т. Нижник) �8* �5

Фізособи-єдинники: коли без РРО як без рук (Т. Нижник) �8* �5

РРО не формує електронної стрічки: чи можна використовувати (Т. Нижник) �8* �6

Роздрібний акциз: програмуємо в чеку РРО (Т. Нижник) �8* �7

День без розрахункових операцій: чи друкувати Z-звіт (Т. Нижник) �8* www

Електронний РРО-звіт і додатково паперовий: як виправити помилку (Т. Нижник) �8* www

Порушили правила застосування РРО: у 2015 році без санкцій (Т. Нижник) �8* www

Солярій у перукарні: правила роботи (Т. Нижник) �9 �0

РРО — декілька, а ПН можна й одну: фіскали змінили позицію (К. Медведенко) (Коментар до листа 
ДФСУ від 03.03.15 р. № 4436/6/99-99-19-03-02-15)

�0 �6

Плата за атракціони: чи потрібен РРО (А. Осавул) �� ��

У чеку РРО відсутній акциз: чи бути санкціям (Т. Нижник) �� ��

Підприємство надає платні послуги бази відпочинку: обліково-правові нюанси (К. Медведенко)
• База відпочинку: загальні положення
• Облік надання послуг
• Порядок розрахунків на базі відпочинку

�� �5

Розрахунки через Інтернет: коли можна обійтися без РРО (Т. Нижник) (Коментар до листа ДФСУ 
від 30.03.15 р. № 6556/6/99-99-22-07-03-15)

�6 �5

Послуги нотаріуса: який документ буде розрахунковим (Т. Нижник) �6 �0

Готель надає знижку на проживання: як запрограмувати РРО (Т. Нижник) 5� ��

Касовий апарат у туризмі: алгоритм використання (Т. Нижник) 5� ��

Працюємо з РРО: відповіді на актуальні запитання (Т. Нижник)
• Чи потрібно подавати паперову РРО-звітність
• Чи можна приймати орендну плату без РРО
• Орендна плата на поточний рахунок у банку: чи потрібен РРО
• Який РРО обрати підприємцю-єдиннику ІІІ групи
• Приватний підприємець надає послуги на ринку: чи потрібен РРО

58 ��

Увага! з � липня �0�5 року
...Зміни в роботі з РРО (Т. Нижник)

60 �

ГРОШОВИЙ ОБІГ № стор.

Готівкове благодійництво: документуємо та оприбутковуємо купюри (А. Осавул) �� 55

Інвалютна каса: організація документообігу (О. Волкова) 6 �8

Нацбанк назвав криптовалюту "Bitcoin" сурогатом! (О. Українець) (Коментар до листа НБУ "Щодо 
віднесення операцій з "віртуальною валютою/криптовалютою "Bitcoin" до операцій з торгівлі 
іноземною валютою, а також наявності підстав для зарахування на поточний рахунок в іноземній 
валюті фізичної особи іноземної валюти, отриманої від продажу Bitcoin" від 08.12.14 р. № 29-
208/72889)

�� ��

Обмеження готівкових розрахунків у дії (Т. Нижник) �� ��

З картки клієнта при оплаті зняли неправильну суму: обліково-правові наслідки (К. Медведенко) �9 �8

Валютний ринок України: нові кроки до стабільності (О. Рижикова) (Коментар до постанови 
Правління НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" 
від 03.03.15 р. № 160 та постанови Правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку України" від 03.03.15 р. № 161)

�� �5

Постанова Правління НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному 
ринках України" від 03.03.15 р. № 160 (додаток до коментаря "Валютний ринок України: нові кроки 
до стабільності")

�� www

Банки отримали добро коригувати ліміт каси підприємствам (Т. Нижник) (Коментар до постанови 
Правління НБУ "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового 
обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період" від 03.03.15 р. 
№ 157)

�5 ��

Підприємець та касова документація: вести не зобов'язаний, але може (Т. Нижник)  
(Коментар до листа НБУ від 16.04.15 р. № 50-01015/25464)

56 ��

ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Оренда кримської нерухомості: чи буде ПДВ (Н. Алпатова) �� 50

Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях 
(О. Кононенко)

7 ��

Акт приймання-передачі майна. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення та облік 
користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Акт приймання-передачі наданих орендних послуг. Зразок (додаток до статті "Документальне 
оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Звіт про використання автомобіля для потреб підприємства. Зразок (додаток до 
статті "Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника в 
господарських цілях")

7 www

Чи сплачувати військовий збір з орендної плати (Т. Прощина) 8 ��

Припинення найму та повернення орендованого майна: судова практика (Б. Свіржський) �6 �6

Акт приймання-передачі об'єкта оренди (найму). Зразок (додаток до статті "Припинення найму та 
повернення орендованого майна: судова практика")

�6 www

Будівлю здають в оренду: прибуткові наслідки (І. Чалий) �8* www

Страхування орендованих моторолерів: що в податковому обліку (В. Кислицина) �8* www

Хто та як нараховує ПДВ при оренді держмайна (Т. Лісіца) �8* www

Оренда місця для автомобіля: як оформити податкову накладну (Н. Алпатова) �8* www

Оренда площі в торговельному центрі (Т. Карп'як)
• Особливості оренди в торговельному центрі
• Форма та строк договору оренди
• Істотні умови договору оренди
• Інші умови договору оренди
• Припинення договору оренди

�6 �

Поліпшення орендованого приміщення в рахунок орендної плати: облік в орендодавця 
(З. Куриляк)

�6 8

Поліпшення орендованого основного засобу: облік в орендаря (В. Карпова) �6 9

Два підприємці-орендарі в одному приміщенні: оформлення та облік (В. Кислицина) �6 ��

Орендар компенсує комунальні послуги орендодавцю: податки та облік (М. Компанієць) �8 �9

Страхування орендованої нерухомості в обліку орендаря (З. Куриляк) �8 ��

Оренда приміщення у фізособи: відображення у ф. № 1ДФ (З. Куриляк) �8 ��

Фізособа здає нерухомість в оренду: чи вплине це на статус безробітного (М. Шурко) �8 ��

Як індексувати орендну плату (В. Вальківський) �8 ��

Компенсація електроенергії в разі оренди: чи буде в податковій накладній УКТ ЗЕД (О. Коваленко) 55 8

Працюємо з РРО: відповіді на актуальні запитання (Т. Нижник)
• Чи потрібно подавати паперову РРО-звітність
• Чи можна приймати орендну плату без РРО
• Орендна плата на поточний рахунок у банку: чи потрібен РРО
• Який РРО обрати підприємцю-єдиннику ІІІ групи
• Приватний підприємець надає послуги на ринку: чи потрібен РРО

58 ��

ВАЛюТНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.

Інвалюта під контролем: нюанси придбання і ЗЕД-розрахунків (О. Рижикова)
• Чи можливі інвалютні розрахунки між резидентами
• Якою має бути довідка про відсутність податкових боргів

�� 5

Як підприємству-банкруту обліковувати інвалютну заборгованість (О. Рижикова) �6 8

Як фізособі придбати інвалюту за один день більше ніж на 3 тис. грн (О. Рижикова) �6 9

Розрахунки за акредитивом в інвалюті: облікові особливості (В. Карпова) �8 �0

Акредитиви: поняття, форма, схема використання (В. Карпова) �8 www

Розрахунки за акредитивом у гривнях: відображаємо в обліку (В. Карпова) �8 www

Туроператор купує послуги у нерезидента: відображаємо в бухобліку (О. Коваленко)
• Облік курсових різниць
• Купівля інвалюти: бухоблік
• Облік оплати турпослуг, які надає нерезидент
• Бухоблік винагороди від нерезидента в інвалюті

�5 �6

ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.

ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.

Оренда кримської нерухомості: чи буде ПДВ (Н. Алпатова) �� 50
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Бухоблік операцій із продажу турпродукту, сформованого з послуг, що надаються як вітчизняними 
постачальниками, так і нерезидентом. Числовий приклад (додаток до статті "Туроператор купує 
послуги у нерезидента: відображаємо в бухобліку")

�5 www

Відрядні суми: коли нараховувати курсові різниці (Т. Нижник) 56 ��

Чи потрібно показувати дебіторку з терміном позовної давності, що минув, у валютній декларації 
(О. Рижикова)

58 6

Як визначити курсові різниці щодо інвалютних коштів на поточному рахунку (О. Рижикова) 58 7

ЦІННІ ПАПЕРИ № стор.

Операції з цінними паперами: нова узагальнююча консультація про старі правила оподаткування 
(В. Прокопенко) (Коментар до Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань 
відображення в податковому обліку з податку на прибуток підприємств операцій з цінними 
паперами, затвердженої наказом ДФСУ від 26.12.14 р. № 400)
• Дохід від продажу ЦП визнають за датою переходу права власності
• Податковий облік залежить від статусу ЦП на момент їх продажу
• Комісію на придбання ЦП — до їх собівартості, витрати на облік та відчуження — до інших витрат
• Бухгалтерську переоцінку ЦП у податковому обліку не відображають
• Емітент та держатель боргових ЦП не відображають їх погашення в "ціннопаперовому" обліку
• Якщо за інвалютними борговими ЦП розраховуються в гривнях, курсові різниці в податковому 
обліку не відображають
• Прибуток від операцій із біржовими/небіржовими ЦП за період із 01.01.14 р. по 02.08.14 р. 
оподатковують за ставкою 10%, після — за ставкою 18%

5 �5

Викуп та продаж частки у власному статкапіталі: облік у ТОВ (В. Прокопенко) 5 �5

Засновник подарував ТОВ частку в статутному капіталі: податкові наслідки (І. Заруба) 5 www

Продали інвестовані цінні папери або корправа? Витратам бути! (В. Прокопенко)  
(Коментар до листа ДФСУ від 13.10.14 р. № 4983/6/99-99-19-02-02-15)

6 ��

Операції із цінними паперами: нові правила прибуткового обліку (І. Заруба)
• Як розраховують об'єкт обкладення податком на прибуток
• Окремий "ціннопаперовий" облік: минуле чи реальність
• Як визначати загальний "ціннопаперовий" фінрезультат
• "Ціннопаперові" коригування бухфінрезультату
• Операції-винятки

�6 �8

Як ідентифікувати ЦП, "які оцінюються за справедливою вартістю" (додаток до статті "Операції із 
цінними паперами: нові правила прибуткового обліку")

�6 www

Звідки взяти необхідні дохідно-витратні показники, щоб обчислити загальний "ціннопаперовий" 
фінрезультат (додаток до статті "Операції із цінними паперами: нові правила прибуткового 
обліку")

�6 www

Доля минулорічних "ціннопаперових" збитків (додаток до статті "Операції із цінними паперами: 
нові правила прибуткового обліку")

�6 www

Приклад коригування бухфінрезультату за операціями з продажу ЦП (додаток до статті "Операції 
із цінними паперами: нові правила прибуткового обліку")

�6 www

Коригування бухфінрезультату, пов'язаного з уцінкою ЦП (додаток до статті "Операції із цінними 
паперами: нові правила прибуткового обліку")

�6 www

Операції з неціннопаперовими КП (додаток до статті "Операції із цінними паперами: нові правила 
прибуткового обліку")

�6 www

Коригування бухфінрезультату, які потенційно можуть бути цікаві підприємствам, що володіють 
фінінвестиціями (додаток до статті "Операції із цінними паперами: нові правила прибуткового 
обліку")

�6 www

Облігації: перехідний податковий облік (І. Чалий) �� 6

"Ціннопаперові" збитки — 2014: чи можна їх урахувати у 2015 р. (В. Прокопенко) �8* www

Податківці заборонили враховувати минулорічні ціннопаперові збитки: що скажуть суди 
(І. Заруба)

�6 ��

АВТОМОБІЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ № стор.

Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях 
(О. Кононенко)

7 ��

Акт приймання-передачі майна. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення та облік 
користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Акт приймання-передачі наданих орендних послуг. Зразок (додаток до статті "Документальне 
оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Звіт про використання автомобіля для потреб підприємства. Зразок  
(додаток до статті "Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника  
в господарських цілях")

7 www

Застраховане авто з товаром постраждало в аварії: податково-прибутковий облік (А. Юлін) �8* www

Витрати на пальне: в якому обсязі списувати (З. Куриляк) �8* www

Оренда місця для автомобіля: як оформити податкову накладну (Н. Алпатова) �8* www

ДИВІДЕНДИ № стор.

Які ставки податку на доходи застосовувати єдинникам до дивідендів за 2014 р. (А. Хусід) 6 ��

Унітарні держдивіденди: аналізуємо зміни (І. Чалий) (Коментар до постанови КМУ від 24.12.14 р. 
№ 710)

6 ��

Податкова реформа: нові правила оподаткування дивідендів (А. Харитонов)
• Де тепер шукати дивідендно-авансові правила оподаткування
• Хто сплачує аванс при виплаті дивідендів
• Хто з платників авансових внесків насправді їх не сплачує
• Як визначають суму дивідендних авансів
• Як зменшити податок на прибуток на дивідендний аванс
• Як вести облік дивідендів, отриманих із 2015 р.

�6 �0

Лист Державної фіскальної служби України від 12.11.14 р. № 10346/7/99-99-15-02-01-17  
"Про зарахування дивідендних авансів у зменшення податку на прибуток" (Витяг) (Коментар 
редакції: Залік дивідендних авансів у зменшення податку на прибуток: думка контролерів)

�7 �9

Дивіденди фізособам у 2015 році: утримуйте обов'язкові платежі правильно (В. Циганенко) �� 6

Оподаткування отриманих дивідендів — 2015 (А. Юлін) �8* www

Єдинник-юрособа виплачує дивіденди: чи потрібно сплачувати прибутковий авансовий внесок 
(В. Прокопенко)

�8* �0

Дивідендні аванси: чи можна повернути або зарахувати в оплату щомісячних авансів 
(Т. Шустваль)

�9 8

У які строки звітувати за держдивідендами (А. Юлін) �� ��

Дивідендний авансовий внесок для комунпідприємств: як розрахувати (А. Юлін) �� ��

Розрахунок частини чистого прибутку унітарними держпідприємствами: як Мінфін роз'яснив ідеї 
Кабміну (І. Чалий) (Коментар до листа Мінфіну України від 17.02.15 р. № 31-11410-07-10/4907)

�5 �7

ТРАНСфЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ № стор.

Трансфертне ціноутворення: що й кому приніс новий Закон (А. Василенко)  
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 72-VIII)
• "Нова" концепція?
• Контрольовані операції: загальний перелік
• Контрольовані операції: вартісні критерії
• Які операції неконтрольовані
• Де загубили ПДВ
• Методи, методи, методи…
• Джерела інформації
• Звіт про контрольовані операції та документація
• Відповідальність
• Перевірки контрольованих операцій
• Інші цікавинки

5 6

Додаток ТЦ до прибуткової декларації — 2014: трансфертно-цінові коригування (А. Василенко) 8 6

Звіт про контрольовані операції за 2014 р.: порядок подання (І. Заруба) �7 �0

Трансфертно-цінова солянка від ДФСУ (А. Василенко) (Коментар до листа ДФСУ від 23.03.15 р. 
№ 9853/7/99-99-22-01-02-17)

�7 �6

Операції між пов'язаними резидентами не контролюють (А. Василенко) (Коментар до листа ДФСУ 
від 12.03.15 р. № 5145/6/99-99-19-02-02-15)

55 ��

У ЗОНІ АТО № стор.

Проїзд у зону АТО: нові правила (А. Король) 5 �6

Списання ОЗ і ТМЦ із зони АТО: податково-прибуткові наслідки (А. Юлін)  
(Коментар до листа ДФСУ від 07.11.14 р. № 6437/6/99-99-19-02-02-15)

7 �9

АВТОМОБІЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Соцстрахівська допомога на поховання мобілізованого працівника (А. Король)  
(Коментар до листа Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності від 24.11.14 р. № 2.4-15-3124)

7 ��

Звільнення директора підприємства в зоні АТО (О. Лавренова) 7 �0

Розпорядження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
"Про визначення територіальної підсудності справ" від 02.09.14 р. № 2710/38-14  
(додаток до статті "Звільнення директора підприємства в зоні АТО")

7 www

Відображення в бухобліку "окупованих" активів: позиція Мінфіну (І. Чалий) (Коментар до листа 
Мінфіну України від 19.06.14 р. № 31-11410-08-10/15462)

�� �8

Проїзд транспорту та перевезення вантажів у зону АТО (А. Король) (Коментар до Тимчасового 
порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж 
лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого наказом першого 
заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ від 22.01.15 р. № 27ог)
• Специфічна термінологія: на що звернути увагу
• Правила проїзду для фізосіб: деталі мають значення
• Переміщення товарів і ТЗ
• Вільне вивезення товарів (майна) фізособами

�� ��

Заява про видачу перепустки фізичній особі (на право пересування в окремому секторі). Зразок 
(додаток до коментаря "Проїзд транспорту та перевезення вантажів у зону АТО")

�� www

Заява про видачу перепустки на колісний транспортний засіб (на право пересування в окремому 
секторі). Зразок (додаток до коментаря "Проїзд транспорту та перевезення вантажів у зону АТО")

�� www

Заява для отримання дозволу на переміщення товарів до(із) зони АТО. Зразок  
(додаток до коментаря "Проїзд транспорту та перевезення вантажів у зону АТО")

�� www

Тимчасовий порядок здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та 
вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей (додаток до наказу 
першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника 
Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 22.01.15 р. № 27ог) 
(додаток до коментаря "Проїзд транспорту та перевезення вантажів у зону АТО")

�� www

Відпустка за власний рахунок для працюючих у зоні АТО (А. Король) (Коментар до Закону України 
від 15.01.15 р. № 121-VIII)

�� �6

Розрахунок суми єдиного внеску з доходів працівника 
із зони АТО, який пішов у безоплатну відпустку. Числовий приклад (додаток до коментаря 
"Відпустка за власний рахунок для працюючих у зоні АТО")

�� www

Як підтвердити проживання на території АТО (А. Король)  (Коментар до листів Штабу АТЦ при СБУ 
від 16.12.14 р. № 33/8428, Мінсоцполітики України від 12.01.15 р. № 103/0/14-15/06)

�5 �5

Заява до штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України про видачу довідки щодо 
проведення антитерористичної операції у визначеному населеному пункті. Зразок  
(додаток до коментаря "Як підтвердити проживання на території АТО")

�5 www

Служити й захищати по-новому: строки, умови, гарантії (К. Герман) (Коментар до Закону України 
від 15.01.15 р. № 116-VIII)
• Посилили соцзахист військових
• Підвищили призовний вік та зрізали перелік підстав для отримання відстрочки
• Терміни служби: строковикам — подовжили, контрактникам — дещо зменшили
• Військова служба за контрактом: перелік підходящих осіб розширено
• Офіцерів запасу за потреби призиватимуть на службу, за ухилення світить кримінал
• Звільнення зі служби: для певних військових з'явилися додаткові підстави
• Військових за військово-обліковими спеціальностями готуватимуть ефективніше

�6 ��

Допомога для АТО: за яких умов її можна включити до податкових витрат (В. Вишневецька) �8 �

Відображення в бухобліку операцій із безоплатної передачі білизни військовій частині. Числовий 
приклад (додаток до статті "Допомога для АТО: за яких умов її можна включити до податкових")

�8 www

Фізособа втратила документи в зоні АТО: алгоритм дій (А. Гоменюк) �� �8

Волонтерська допомога учасникам АТО та переселенцям (А. Король) �� �9

Відкриття спадщини щодо майна в Криму чи зоні АТО (А. Король) (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на 
спадкування" від 12.02.15 р. № 189-VIII)

�� �7

Чи можна звільнити мобілізованого, який працював за строковим трудовим договором (А. Король) �� �9

Спливає рік від дня мобілізації працівника: чи треба його звільняти (Т. Прощина) �5 �5

У ЗОНІ АТО № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Як обчислити компенсацію відпускних мобілізованому працівнику (Т. Прощина) �5 �6

Компенсація середнього заробітку мобілізованих: алгоритм для роботодавця (А. Король) 
(Коментар до постанови КМУ від 04.03.15 р. № 105)

�7 �7

Відображення на рахунках обліку нарахування компенсації 
середнього заробітку та її отримання. Числовий приклад (додаток до коментаря "Компенсація 
середнього заробітку мобілізованих: алгоритм для роботодавця")

�7 www

Відображення нарахування компенсації середнього заробітку та її отримання у ф. № 1ДФ та Звіті 
за єдиним внеском. Числовий приклад (додаток до коментаря "Компенсація середнього заробітку 
мобілізованих: алгоритм для роботодавця")

�7 www

Звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову 
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Зразок (додаток до коментаря 
"Компенсація середнього заробітку мобілізованих: алгоритм для роботодавця")

�7 www

АТО-статус учасника бойових дій: уточнено порядок отримання (А. Король)  
(Коментар до постанови КМУ від 04.02.15 р. № 104)

�8 ��

Специфіка правочинів із нерухомістю в зоні АТО (Б. Свіржський) �9* �0

Податок на нерухомість за об'єкт у зоні АТО: декларування та сплата (А. Король) �9* �5

Підтримка переселенців та їх потенційних працедавців (Т. Прощина) (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб" від 05.03.15 р. № 245-VIII)

�� �7

Влада в зоні АТО: для чого створили військово-цивільні адміністрації (А. Король)  
(Коментар до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.15 р. № 141-VIII)

�� www

Ґрунтовний підхід до оформлення розрахунків (Т. Нижник)
• Послуги-2015: подбайте про РРО
• Фізособи-підприємці також із РРО
• РРО-звітність
• РРО працює рік: час переопломбовувати
• Головбух і касир: повноваження щодо підписання документів
• В аптеці встановили термінал: як обліковувати кошти
• Суб'єкт господарювання в зоні АТО:  як зареєструвати РРО

�5* �

Чи включати мобілізованих до реквізиту "Працювало за трудовими договорами" ф. № 1ДФ 
(В. Нагорний)

�0 �8

Демобілізованим — пільги, їхнім роботодавцям — обмеження (А. Король)  
(Коментар до Закону України від 18.03.15 р. № 259-VIII)

�� �7

Повернення демобілізованого на роботу: дії роботодавця (А. Король) �� 8

Наказ про вихід працівника на роботу після звільнення з військової служби внаслідок 
 демобілізації. Зразок (додаток до статті "Повернення демобілізованого на роботу:  
дії роботодавця")

�� www

Заява працівника про вихід на роботу після демобілізації. Зразок (додаток до статті "Повернення 
демобілізованого на роботу: дії роботодавця")

�� www

Наказ про звільнення особи, прийнятої на посаду мобілізованого працівника за строковим 
трудовим договором. Зразок (додаток до статті "Повернення демобілізованого на роботу:  
дії роботодавця")

�� www

Наказ щодо припинення збереження середнього заробітку мобілізованому працівнику. Зразок 
(додаток до статті "Повернення демобілізованого на роботу: дії роботодавця")

�� www

Заява працівника з поясненням затримки у виході на роботу після демобілізації. Зразок  
(додаток до статті "Повернення демобілізованого на роботу: дії роботодавця")

�� www

Участь в АТО: кого визнають учасником бойових дій та інвалідом війни (А. Гоменюк)  
(Коментар до Закону України від 07.04.15 р. № 291-VIII)

�5 �5

Відпустки для працівників — учасників АТО: на які є право (А. Король) �7* ��

Відпустка без збереження зарплати працівників у зоні АТО (А. Гоменюк) �7* �7

Підприємця мобілізували: коли розраховуватися зі звільненими підлеглими (Т. Прощина) 
(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 18.03.15 р. № 69/06/186-15)

5� �6

Як у Звіті з ЄСВ показати дані щодо мобілізованих працівників (В. Боршовська, Т. Прощина) 5�* �9

Відпустка без збереження зарплати через АТО: як показувати в таблиці 6 Звіту з ЄСВ (В. Нагорний) 5�* ��

У ЗОНІ АТО № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Звіти до центру зайнятості: як бути роботодавцям у зоні АТО (А. Король) (Коментар до листа 
Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття від 20.10.14 р. № ДЦ-01-7082/0/6-14)

55 ��

Відпустки для учасників АТО та інших ветеранів: новації, варті уваги (Т. Прощина) (Коментар до 
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 
соціального захисту окремих категорій ветеранів війни" від 14.05.15 р. № 426-VIII)

56 ��

Заява на додаткову відпустку для учасника бойових дій. Зразок (додаток до коментаря "Відпустки 
для учасників АТО та інших ветеранів: новації, варті уваги")

56 www

Наказ про надання додаткової відпустки учаснику бойових дій. Зразок (додаток до коментаря 
"Відпустки для учасників АТО та інших ветеранів: новації, варті уваги")

56 www

Середній заробіток мобілізованих та компенсація з бюджету: як відобразити в бухобліку 
(П. Маєвська)

60 �7

ВЕЗ "КРИМ" № стор.

Оренда кримської нерухомості: чи буде ПДВ (Н. Алпатова) �� 50

Кримські реалії в Декларації № 872: відповіді на актуальні запитання (О. Рижикова) �9 7

Відкриття спадщини щодо майна в Криму чи зоні АТО (А. Король) (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права  
на спадкування" від 12.02.15 р. № 189-VIII)

�� �7

Послуги перевезення до Криму: яку ставку ПДВ використовувати (Д. Петрига) �8 ��

Продаж будівлі в Криму: чи коригувати старий податковий кредит (Д. Петрига) �9 �

Поїздка до Криму: урегульовано порядок перетину кордону (О. Рижикова) (Коментар до Порядку 
в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою КМУ 
від 04.06.15 р. № 367)

56 �9

Знищено "кримські" ОЗ: що в податковому обліку (А. Юлін) (Коментар до листа ДФСУ  
від 31.03.15 р. № 6694/6/99-99-19-02-02-15)

58 �0

ВИРОБНИЦТВО № стор.

Ліцензування виробництва та продажу пива (Д. Петрига) (Коментар до Закону України  
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �8

Виробники нафтопродуктів, палива моторного альтернативного та скрапленого газу відкриють 
акцизні склади (Д. Петрига) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �8

Замінили мастила: що робити з відпрацьованими (Т. Шарий) 6 �6

Деревинну тріску не переробили на деревне борошно: чи залишиться податковий кредит із ПДВ  
у разі її продажу (Д. Петрига)

�� ��

Під час інвентаризації встановили непридатність металопродукції: як показати в обліку 
(Ю. Верещагіна-Янко)

�� �6

Виробляємо один вид продукції: чи розподіляти загальновиробничі витрати (Т. Шарий) �� ��

Нещасний випадок після робочої зміни: чи вважати його пов'язаним із виробництвом (К. Герман) �� �6

Підприємство використовує Інтернет для різних цілей: як поділити його вартість (О. Баклан) 5� ��

Бухоблік витрат на Інтернет. Числовий приклад (додаток до статті "Підприємство використовує 
Інтернет для різних цілей: як поділити його вартість")

5� www

Правила уточнення ПДВшних помилок переробниками м'ясо-молочної продукції (Н. Алпатова) 
(Коментар до листа ДФСУ від 12.06.15 р. № 20955/7/99-99-19-03-02-17 "Оформлення уточнюючих 
розрахунків із ПДВ переробними (м'ясо-молочними) підприємствами")

58 �9

Відкрили "важкий" цех: коли потрібні медогляди та як їх обліковувати (С. Ткачов) 58 �8

Відсутні замовлення на виробництво: куди списувати амортизацію обладнання (Р. Поліщук) 58 �9

БУДІВНИЦТВО № стор.

Як безкарно здати в експлуатацію самобуд (В. Вишиваний) (Коментар до Закону України  
"Про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо 
прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних 
робіт" від 13.01.15 р. № 92-VІII)

�� �8

Інвестиційний довгобуд: як забудовнику визначити дохід (І. Чалий) �5 �7

Держзакупівлі в будівництві: прості рішення для складних ситуацій (Н. Заєць) �8 �8

ПДВ-пільга для житла: чергова зміна тлумачення (І. Чалий) �� �6

Переведення податкового обліку довгострокових договорів на бухоблікові рейки (І. Чалий) �� ��

У ЗОНІ АТО № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Забезпечення зобов'язань і ПДВ (І. Чалий) �� ��

Як зареєструвати право власності на об'єкт незавершеного будівництва (В. Сова) �9* ��

Як узаконити об'єкт самочинного будівництва (В. Вишиваний) �9* �7

Як карають за самочинне будівництво (В. Вишиваний) �9* www

Об'єкт самочинного будівництва легалізували: як відобразити його в бухобліку (Т. Михайлова) �9* �9

Витрати на експертизу проекту: відображаємо в бухобліку (А. Юлін) �� 9

Облік оренди квартири з викупом  у забудовника (І. Чалий) �� �6

Оренда квартири у забудовника з викупом. Числовий приклад (додаток до статті "Облік оренди 
квартири з викупом  у забудовника")

�� www

Будівництво житла на продаж: обираємо адекватний обліковий механізм (І. Чалий) �0 ��

житлово-будівельні кооперативи: податково-прибуткові проблеми (І. Чалий) �� ��

Консервація об'єктів незавершеного будівництва: порядок та облік (А. Юлін)
• Порядок консервації незавершеного будівництва 
• Облік витрат на консервацію

55 ��

Відповідальність підрядника за затоплення після капремонту (І. Гаврилов)
• Базові умови притягнення до відповідальності
• Відповідальність підрядника: якщо не доведено зворотне
• Відповідальність орендаря: якщо доведена його вина
• Документальний супровід позову

58 9

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.

Розширено перелік послуг з утримання будинків та прибудинкової території (А. Юлін)  
(Коментар до наказу Мінрегіону України "Про затвердження Змін до Примірного переліку послуг 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, 
будинків, споруд" від 26.11.14 р. № 330)

7 �7

Погашення боргів 2013 року: чи вплине це на прибутковий облік із 01.01.15 р. (А. Юлін) �8 ��

За якою процедурою встановлюють тарифи на холодне водопостачання та водовідведення 
(А. Юлін) (Коментар до постанови НКРЕКП "Про затвердження Процедури встановлення тарифів 
на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)" від 15.01.15 р. № 13)

�9 ��

Готівка за комунпослуги: подбайте про РРО (А. Юлін) �� ��

ОСББ: із ким укладати договори про надання житлокомунпослуг (О. Бардаш) �7 ��

Коли новий власник квартири повинен почати оплачувати комунпослуги (О. Бардаш) �0 ��

Як розрахувати житлову субсидію (А. Юлін) �7 �

Куди і з чим звертатися для призначення житлової субсидії (А. Юлін) �7 5

Заява про призначення житлової субсидії. Зразок (додаток до статті "Куди і з чим звертатися для 
призначення житлової субсидії")

�7 www

Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Зразок 
(додаток до статті "Куди і з чим звертатися для призначення житлової субсидії")

�7 www

Хто не зможе отримати житлову субсидію (А. Юлін) �7 7

Отримати житлову субсидію — місія здійсненна (А. Юлін) (Коментар до постанови КМУ 
"Про удосконалення порядку надання житлових субсидій" від 28.02.15 р. № 106)

�7 ��

Касовий метод із ПДВ у жЕКів: для яких послуг (Н. Алпатова) �0 �6

Плата за опалення квартири: як перевірити, чи правильно її нарахували (О. Бутченко) �� ��

Платіж за комунпослуги "завис" у проблемному банку: як діяти (Р. Дворкін) �� �9

Дивідендний авансовий внесок для комунпідприємств: як розрахувати (А. Юлін) �� ��

Бухоблік субсидій у постачальника комунальних послуг (І. Чалий) 5� �6

Відключення води: порядок та строки повідомлення споживачів (О. Бардаш) 55 �5

Земля в постійному користуванні: відображаємо витрати на інвентаризацію (А. Юлін) 57 �6

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.

У якій декларації з ПДВ аграрію фіксувати послуги підвезення води (Т. Лісіца) �� �9

Спрощена система для аграріїв: прощавай, ФСП, вітаємо єдиний податок! (О. Башинський) 
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

5 �6

БУДІВНИЦТВО № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Фінансовий результат від сільгоспдіяльності: як він залежить від методу обліку біоактивів  
та сільгосппродукції (О. Соловйов)

7 �6

Як сільгоспвиробникові облікувати бюджетну компенсацію за трактор (Т. Лісіца) �� ��

Як сільгоспвиробнику стати єдинником четвертої групи (А. Хусід) �5 �0

Сільгосппродукція згоріла під час доставки покупцю: що в обліку (В. Мервенецька) �5 �6

Продаж сільгосппродукції: якою буде мінімальна база для ПДВ (Т. Михайлова) �8 �0

Як визначити нормативно-грошову оцінку ріллі при нарахуванні єдиного податку (А. Хусід) �� �5

Насіння отримано від засновника безоплатно: як його обліковувати (С. Стадник) �� �8

Послуги з очищення та сушіння зерна: у якій декларації відображати податкове зобов'язання 
(М. Шаповалова)

�� �8

Обліковуємо продукцію саду, не введеного в експлуатацію (С. Стадник) �6 �5

Як сільгоспвиробники обкладають ПДВ експорт зернових у 2015 р. (К. Медведенко) �6 �6

Заповнення податкових накладних на експорт і визнання податкових зобов'язань. Приклад 
(додаток до статті "Як сільгоспвиробники обкладають ПДВ експорт зернових у 2015 р.")

�6 www

Інкубаторне виробництво: облік пташенят за справедливою вартістю (С. Стадник) �� �8

Спільне вирощування сільгосппродукції: правові та облікові засади (В. Мервенецька) �� ��

Як забезпечити виконання зобов'язань при купівлі майбутнього врожаю (С. Черв'як)
• Який договір укласти
• Як забезпечити виконання договору

�� ��

Які документи потрібні аграрієві для зняття з ПДВ-реєстрації (Н. Алпатова)  
(Коментар до листа ДФСУ від 03.04.15 р. № 7060/6/99-99-11-02-02-15)

�7 �5

Інкубаторне виробництво: бухоблік витрат (С. Стадник) �9 �6

Харчування робітників сільгосппідприємства: чи буде така операція спецрежимною 
(К. Медведенко)

�� �0

Чи розподіляти податковий кредит при постачанні пільгованих зернових (Н. Алпатова) �� �8

Голова ФГ безкоштовно передав господарству трактор: як відобразити в обліку (C. Стадник) �� �9

Чи впливає держреєстрація оренди землі на право роботи в четвертій групі (А. Хусід) �5 9

Чи можна стати єдинником четвертої групи одразу після держреєстрації (А. Хусід) �5 �0

Списання зіпсованої сільгосппродукції: як відобразити у ПДВ-обліку (К. Медведенко) �6 ��

Облік пташенят в інкубаторі за первісною вартістю (С. Стадник) 5� �5

У корівниках утримуємо чужих тварин: що з податком на нерухомість (А. Гоменюк) 5� �0

Що робити, якщо в єдинника четвертої групи зменшився об'єкт оподаткування (А. Хусід) 5� �0

Продаж покупного виноматеріалу: як це вплине на пільгові режими оподаткування (С. Стадник) 5� ��

Долютневий "мінус" врахували в сільгоспдекларації з ПДВ: чи збільшиться реєстраційна сума 
(Д. Петрига)

5� �5

Птахівництво: облік молодняку птиці на вирощуванні та відгодівлі (С. Стадник)
• Надходження молодняку птиці на вирощування
• Облік пташенят у цеху дорощування
• Як оформлювати годівлю пташенят

55 �9

Емфітевзис: основи користування чужою земділянкою для сільгосппотреб (В. Кобилянський)
• Поняття та правове регулювання емфітевзису
• Особливості договору емфітевзису
• Нюанси застосування емфітевзису
• Недоліки та ризики використання емфітевзису

56 8

Аграрні розписки — інструмент залучення фінансування сільгосптоваровиробниками (С. Рабенко)
• Сутність аграрних розписок
• Переваги аграрних розписок
• Механізм обігу аграрних розписок

57 ��

Земельні ділянки в оренді у голови, а в користуванні у фермерського господарства:  
що з договором (Г. Терешко)

58 �6

ЕКСПЕДИРУВАННЯ, ТРАНСПОРТ, ЛОГІСТИКА № стор.

Оплата фрахту експедитору-нерезиденту: особливості оподаткування у замовника (О. Коваленко) �� �0

Договірні санкції: нюанси обліку в експедитора (О. Коваленко) �9 ��

Претензія. Зразок (додаток до статті "Договірні санкції: нюанси обліку в експедитора") �9 www

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Послуги перевезення до Криму: яку ставку ПДВ використовувати (Д. Петрига) �8 ��

Експедитор придбаває послуги міжнародного перевезення: відображаємо в ПДВ-обліку 
(Д. Петрига)

�8 ��

Собівартість послуг міжнародного перевезення нижча від договірної ціни: як донараховувати ПДВ 
(О. Коваленко)

�� ��

Який вид договору зазначати в податковій накладній експедитору (К. Медведенко) �� ��

Чи обов'язково страхувати пасажирів від нещасних випадків на транспорті (В. Василенко) �� ��

Електронні документи для перевезення: з'ясовуємо деталі (О. Рижикова) �9 �0

Чи повинен міжнародний автоперевізник оформити страховку "Зелена карта" (В. Василенко) �9 ��

Перевізник пошкодив застрахований вантаж: чи потрібно проводити претензію в бухобліку 
(О. Коваленко)

�5 ��

Відповідь на претензію замовника послуг перевезення. Зразок (додаток до статті "Перевізник 
пошкодив застрахований вантаж: чи потрібно проводити претензію в бухобліку")

�5 www

Послуги на борту іноземного судна: чи потрібно нараховувати ПДВ (О. Коваленко)
• Визначаємо місце постачання послуг
• Чия митна територія 
• Позиція податківців 
• Як оформити

56 �8

Перевізник-підприємець ремонтує авто: чи визнавати податковий кредит (О. Коваленко) 58 ��

ТОРГІВЛЯ № стор.

Продаємо в розстрочку — збільшуємо обіг бізнесу (О. Українець) �� �5

Облік продажу товарів у розстрочку в продавця (П. Маєвська) �� �7

Облік операцій з продажу товарів у розстрочку. Числовий приклад  
(додаток до статті "Облік продажу товарів у розстрочку в продавця")

�� www

Ліцензування виробництва та продажу пива (Д. Петрига) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �8

Залиття магазину з квартири на верхньому поверсі: що робити підприємству (Б. Свіржський) 6 �0

Акт про залиття, аварію, що трапилася в системі центрального опалення, гарячого 
водопостачання (або холодного водопостачання). Зразок (додаток до статті "Залиття магазину  
з квартири на верхньому поверсі: що робити підприємству")

6 www

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, завданої 
залиттям приміщення. Зразок (додаток до статті "Залиття магазину з квартири на верхньому 
поверсі: що робити підприємству")

6 www

Як сплачувати акциз із роздрібного продажу пива, алкоголю, тютюну та пального: ДФСУ 
висвітлила чотири теми (Д. Петрига) (Коментар до листа ДФСУ від 20.01.15 р. № 1519/7/99-99-19-03-
03-17)

8 ��

Торгові патенти скасовано: як бути з оплатою та бланками (А. Гоменюк) 8 5�

Заява про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань. Зразок  
(додаток до статті "Торгові патенти скасовано: як бути з оплатою та бланками")

8 www

Лист про повернення торгових патентів. Зразок (додаток до статті "Торгові патенти скасовано: 
як бути з оплатою та бланками")

8 www

Доставка подарункових сертифікатів: правила документального оформлення (П. Маєвська) �� �0

Акциз із роздрібної торгівлі: як заповнити декларацію (Д. Петрига)
• Перше застосування нової декларації
• Куди звітувати та сплачувати податок
• Загальні правила оформлення
• Як заповнити додаток 6
• Перенесення даних до розділу "Ґ"

�5 �9

Торгуєте підакцизним товаром уроздріб? Подбайте про коректний чек РРО (Т. Нижник) �6 �8

Торгували без РРО з пільговим торговим патентом? Такого привілею більше немає! (Т. Нижник) �6 �0

Перукарня продає засоби для волосся: як оформити розрахунки (Т. Нижник) �7 �7

ЕКСПЕДИРУВАННЯ, ТРАНСПОРТ, ЛОГІСТИКА № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Подарункові сертифікати: юридичні аспекти (О. Трегубова)
• Поняття подарункового сертифіката
• Оформлення подарункового сертифіката
• Як кваліфікувати продаж за подарунковими сертифікатами
• Подарункові сертифікати у сфері роздрібної купівлі-продажу

�� �

Подарунковий сертифікат. Зразок (додаток до статті "Подарункові сертифікати: юридичні аспекти") �� www

Подарункові сертифікати: особливості обліку (А. Осавул) �� 7

Наказ про впровадження на торговельному підприємстві подарункових сертифікатів. Зразок 
(додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Положення про порядок продажу та погашення подарункових сертифікатів. Зразок  
(додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Облік операцій з виготовлення та реалізації подарункових сертифікатів. Числовий приклад 
(додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Подарункові сертифікати: РРО-нюанси (Т. Нижник) �� 9

Оптовик реалізує підакцизні товари суб'єкту господарювання: чи платити акциз (П. Маєвська) �� ��

Чи вносити суму роздрібного акцизу до податкової накладної (К. Медведенко) �� ��

Роздрібна торгівля пивом: скільки коштує та як отримати ліцензію (П. Маєвська) �6 ��

Картка адмінпослуги "Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями"  
№ 21-26, затверджена наказом ДФС України від 13.01.15 р. № 7 (додаток до статті "Роздрібна 
торгівля пивом: скільки коштує та як отримати ліцензію")

�6 www

Картка на адмінпослугу "Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями" 
Головного управління ДФС у Вінницькій області (додаток до статті "Роздрібна торгівля пивом: 
скільки коштує та як отримати ліцензію")

�6 www

Куточок споживача в магазині: чи треба розміщувати витяг з ЄДР (П. Маєвська) �7 �5

Єдинник реалізує продукцію зі складу та магазину: скільки треба РРО (П. Маєвська) �7 �6

Роздрібний акциз: як обчислювати при продажу нафтопродуктів (Д. Петрига) (Коментар до листа 
ДФС України від 18.03.15 р. № 9132/7/99-99-19-03-03-17)

�0 ��

Роздрібний акцизний податок: відображаємо в бухобліку продавця (Т. Михайлова) �0 ��

Роздрібна торгівля підакцизними товарами: виправляємо помилку у ПДВ-зобов'язаннях (Т. Лісіца) �� �

Заповнення розрахунку коригування до підсумкової ПН. Приклад (додаток до статті "Роздрібна 
торгівля підакцизними товарами: виправляємо помилку у ПДВ-зобов'язаннях")

�� www

Купівля-продаж інтернет-магазину: як не купити кота в мішку (М. Ортинська) �� �0

Підсумкові податкові накладні в аптеці: як часто оформляти (Т. Лісіца) �� ��

Оформлення підсумкових податкових накладних аптечною мережею. Приклад  
(додаток до статті "Підсумкові податкові накладні в аптеці: як часто оформляти")

�� www

Відвантажили товар за завищеною ціною: як відкоригувати облікові дані (П. Маєвська) �� ��

Ґрунтовний підхід до оформлення розрахунків (Т. Нижник)
• Послуги-2015: подбайте про РРО
• Фізособи-підприємці також із РРО
• РРО-звітність
• РРО працює рік: час переопломбовувати
• Головбух і касир: повноваження щодо підписання документів
• В аптеці встановили термінал: як обліковувати кошти
• Суб'єкт господарювання в зоні АТО:  як зареєструвати РРО

�5* �

День касира: крок за кроком (Т. Нижник)
• Початок робочого дня
• Продаж товару за готівку
• Продаж товару через платіжний термінал
• Помилково вибитий чек
• Відключення електроенергії
• Поломка касового апарата: робота з РК
• Поломка касового апарата: робота з резервним РРО
• Покупець хоче повернути товар
• Кінець робочого дня

�5* �5

Інтернет-торгівля: як оформлювати розрахунки (Т. Нижник) �8* ��

Роздрібний акциз: програмуємо в чеку РРО (Т. Нижник) �8* �7

ТОРГІВЛЯ № стор.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

80 8�

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Анулювання реєстрації платника ПДВ: визначаємо звичайну ціну (О. Коваленко) �9 ��

Продаж інтернет-магазину: податковий і бухгалтерський облік (В. Карпова)
• Бухоблік у продавця інтернет-магазину
• Податковий облік у продавця інтернет-магазину
• Облік у покупця інтернет-магазину

�� �

Розрахунки через Інтернет: коли можна обійтися без РРО (Т. Нижник) (Коментар до листа ДФСУ 
від 30.03.15 р. № 6556/6/99-99-22-07-03-15)

�6 �5

Даємо обладнання в безоплатне користування: оформлення та облік (П. Маєвська)
• Документальне оформлення
• Бухоблік
• Податок на прибуток
• ПДВ

5� ��

Як підприємцю торгувати пивом після 01.07.15 р. (М. Мальцева) 56 ��

Облікова доля роздрібного акцизу в підприємців-загальносистемників (П. Маєвська) 58 ��

Увага! З � липня �0�5 року
...нові правила торгівлі пивом (Т. Нижник)

60 �

ТУРИСТИчНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.

Касові апарати в турдіяльності — together forever (О. Коваленко) �� �6

Туроператор анулював реєстрацію платника ПДВ: чи потрібно нараховувати зобов'язання  
на аванси (О. Коваленко)

�6 ��

Туроператор не надав послуги: як туристу захистити свої права (О. Кононенко) �8 �5

Повідомлення туриста про скасування поїздки. Зразок (додаток до статті "Туроператор не надав 
послуги: як туристу захистити свої права")

�8 www

Вимога про повернення коштів (претензія). Зразок (додаток до статті "Туроператор не надав 
послуги: як туристу захистити свої права")

�8 www

Заява про забезпечення позову. Зразок (додаток до статті "Туроператор не надав послуги: 
як туристу захистити свої права")

�8 www

Позовна заява до суду про повернення грошей за тур, що не відбувся. Зразок  
(додаток до статті "Туроператор не надав послуги: як туристу захистити свої права")

�8 www

Туроператор надає послуги за гривні:  як відобразити операцію в бухобліку (О. Коваленко) �6 ��

Бухоблік створення та реалізації туроператором турпродукту, операцій туроператора, який 
виступає в ролі турагента, та продажу чужого турпродукту за договором купівлі-продажу. Числові 
приклади (додаток до статті "Туроператор надає послуги за гривні:  як відобразити операцію  
в бухобліку")

�6 www

Туроператор купує послуги у нерезидента: відображаємо в бухобліку (О. Коваленко)
• Облік курсових різниць
• Купівля інвалюти: бухоблік
• Облік оплати турпослуг, які надає нерезидент
• Бухоблік винагороди від нерезидента в інвалюті

�5 �6

Бухоблік операцій із продажу турпродукту, сформованого з послуг, що надаються як вітчизняними 
постачальниками, так і нерезидентом. Числовий приклад (додаток до статті "Туроператор купує 
послуги у нерезидента: відображаємо в бухобліку")

�5 www

Касовий апарат у туризмі: алгоритм використання (Т. Нижник) 5� ��

Що потрапляє в дохід єдинника при посередництві в турпослугах (Т. Лишак) 57 �8

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ № стор.

Матдопомога членам профспілки: коли можна не сплачувати податок на доходи (Т. Шустваль) �9 �6

Фіксація в бухобліку видачі членам профспілки матдопомоги. Числовий приклад  
(додаток до статті "Матдопомога членам профспілки: коли можна не сплачувати податок на доходи")

�9 www

Хто з неприбутківців буде сплачувати податок на прибуток (Т. Шустваль)  
(Коментар до листа ДФСУ від 02.03.15 р. № 1023/7/99-99-19-02-02-17)

�7 �0

Путівки зі знижкою від профспілки: як оподатковувати та обліковувати (Т. Шустваль) �9 ��

Облік видачі профспілкою сімейної путівки зі знижкою. Числовий приклад  
(додаток до статті "Путівки зі знижкою від профспілки: як оподатковувати та обліковувати")

�9 www

житлово-будівельні кооперативи: податково-прибуткові проблеми (І. Чалий) �� ��

Чи треба неприбутківцям подавати звіт про суми податкових пільг (С. Ткачов) �6 ��

ТОРГІВЛЯ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Чи може громадська організація бути засновником інших підприємств (І. Дубровська) �6 ��

Благодійна організація оплатила навчання доньки директора: тонкощі обліку (Т. Шустваль) 56 6

Облік оплати благодійною організацією — неприбутківцем навчання доньки директора. Числовий 
приклад (додаток до статті "Благодійна організація оплатила навчання доньки директора: тонкощі 
обліку")

56 www

Довіреності, які може посвідчувати голова ОСББ (О. Бардаш) 57 ��

ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ № стор.

Дезінфекція в салонах краси: норми та облік списання витрат (А. Осавул) � 50

Власниця перукарні бажає відпочити: чи оформлювати її відсутність (К. Герман) 6 �0

Перукарня продає засоби для волосся: як оформити розрахунки (Т. Нижник) �7 �7

Підприємство надає послуги: чи потрібен РРО (Т. Нижник) �8* ��

Солярій у перукарні: правила роботи (Т. Нижник) �9 �0

ЛОМБАРДИ № стор.

Чи обов'язково вносити ломбард у реєстр фінустанов (В. Вишиваний) �9 �5

Пакет документів, які необхідні для надання ломбарду 
статусу фінустанови (додаток до статті "Чи обов'язково вносити ломбард у реєстр фінустанов")

�9 www

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІчНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.

Грудневі послуги від нерезидента: коли відобразити податковий кредит (К. Медведенко) �� 5�

Як відправити товар на експертизу в Європу: акредитація на митниці та митне оформлення 
(А. Юлін)
• Акредитація на митниці юросіб та підприємців: порядок та нюанси
• Митне оформлення відправки товару на експертизу в Європу

6 �7

Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами (приклад заповнення для підприємців). 
Зразок (додаток до статті "Як відправити товар на експертизу в Європу: акредитація на митниці  
та митне оформлення")

6 www

Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами (приклад заповнення для юросіб). Зразок 
(додаток до статті "Як відправити товар на експертизу в Європу: акредитація на митниці та митне 
оформлення")

6 www

Заява на здійснення митних формальностей для вивозу товарів вартістю до 150 євро  
на експертизу у Європу. Зразок (додаток до статті "Як відправити товар на експертизу в Європу: 
акредитація на митниці та митне оформлення")

6 www

Рахунок-проформа для вивозу товару на експертизу в Європу. Зразок (додаток  
до статті "Як відправити товар на експертизу в Європу: акредитація на митниці та митне оформлення")

6 www

Оплата фрахту експедитору-нерезиденту: особливості оподаткування у замовника (О. Коваленко) �� �0

До уваги суб'єктів ЗЕД: як отримати статус уповноваженого експортера (О. Рижикова) �6 �6

Наказ Міністерства фінансів України від 07.10.14 р. № 1013 "Про затвердження Порядку надання та 
анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера"  
(додаток до статті "До уваги суб'єктів ЗЕД: як отримати статус уповноваженого")

�6 www

Залік зустрічних вимог у сфері ЗЕД: чи порушує він валютне законодавство (К. Катеринчук)
• Умови зарахування зустрічних вимог
• Чи може порядок обов'язкового продажу інвалюти впливати на можливість зарахування
• Правомірність нарахування пені за порушення строків розрахунків

�8 8

Додатковий імпортний збір: перше знайомство (О. Рижикова)  
(Коментар до Законів України № 73-VIII та № 74-VIII від 28.12.14 р.)

�� �8

Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного 
балансу" від 28.12.14 р. № 74-VIII (додаток до коментаря "Додатковий імпортний збір:  
перше знайомство")

�� www

Інвалюта під контролем: нюанси придбання і ЗЕД-розрахунків (О. Рижикова)
• Чи можливі інвалютні розрахунки між резидентами
• Якою має бути довідка про відсутність податкових боргів

�� 5

Як оформити ПН на постачання послуг нерезиденту на території України (Т. Лісіца) �� 9

Оформлення податкової накладної в разі постачання маркетингових послуг нерезиденту. Приклад 
(додаток до статті "Як оформити ПН на постачання послуг нерезиденту на території України")

�� www

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Валютний ринок України: нові кроки до стабільності (О. Рижикова) (Коментар до постанови 
Правління НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" 
від 03.03.15 р. № 160 та постанови Правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-
правових актів Національного банку України" від 03.03.15 р. № 161)

�� �5

Постанова Правління НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному 
ринках України" від 03.03.15 р. № 160 (додаток до коментаря "Валютний ринок України: нові кроки 
до стабільності")

�� www

Арбітражне застереження в міжнародній торговельній практиці (О. Яткевич) �� ��

Арбітражні застереження, передбачені Арбітражним регламентом Міжнародного арбітражного 
суду Міжнародної торгової палати (ICC ICA) (додаток до статті "Арбітражне застереження  
в міжнародній торговельній практиці")

�� www

Арбітражне застереження Лондонського міжнародного арбітражного суду (LCIA)  
(додаток до статті "Арбітражне застереження в міжнародній торговельній практиці")

�� www

Додатковий імпортний збір: як відобразити в обліку (Т. Новикова) �5 �0

Лист ДФСУ від 10.02.15 р. № 2618/6/99-99-18-01-15 "Про формат електронної картки обліку особи, 
яка здійснює операції з товарами" (Коментар редакції: Картку акредитації на митниці потрібно 
подавати в розширенні *.ifmx)

�5 ��

Лист ДФСУ від 30.01.15 р. № 1833/6/99-99-24-03-01-15 "Про інформацію щодо ліцензування 
експорту (імпорту) алкогольних напоїв" (Коментар редакції: При митному оформленні експорту  
та імпорту алкоголю надавати ліцензію не потрібно)

�5 ��

Розрахунки за акредитивом в інвалюті: облікові особливості (В. Карпова) �8 �0

Акредитиви: поняття, форма, схема використання (В. Карпова) �8 www

Розрахунки за акредитивом у гривнях: відображаємо в обліку (В. Карпова) �8 www

Експедитор придбаває послуги міжнародного перевезення: відображаємо в ПДВ-обліку 
(Д. Петрига)

�8 ��

Стабілізаційні новації валютного ринку: практикум від НБУ (О. Рижикова) (Коментар до листа НБУ 
"Про застосування вимог постанови Правління НБУ від 03.03.15 р. № 160" від 12.03.15 р.  
№ 29-209/16284)
• Купівля $ при наявності на рахунку €
• Виконання зобов'язання за рахунок наявної інвалюти
• Які суми не входять до розрахунку ліміту при купівлі інвалюти
• Використання вкладної інвалюти

�0 �8

Несвоєчасно повернули валютну виручку: як уникнути пені (О. Романов)
• Реєстрація в зоні АТО звільняє експортера від пені
• Перевищення 90 днів: як отримати висновок
• "Привілейовані" строки повернення виручки
• Коли "обійти" пеню допоможе суд

�� 6

Плата нерезиденту за користування системою інтернет-бронювання: облік у готелі (К. Медведенко) �� ��

Виплата доходу нерезиденту за договором оренди: що з податком на репатріацію (О. Рижикова) �8* www

Валютний ринок стабілізувався — НБУ пом'якшив свої обмеження (О. Рижикова)  
(Коментар до постанови Правління НБУ від 14.04.15 р. № 248)

�� �9

ЗЕД фізосіб-підприємців: робимо перші кроки назустріч (О. Яткевич) �� �8

Дохід від нерезидента: як уникнути подвійного оподаткування та запобігти валютним порушенням 
(О. Рижикова)

�� 9

Експорт товарів: коли виникають податкові зобов'язання із ПДВ (О. Рижикова) �8 �0

Імпорт товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації: удосконалено правила митного 
оформлення (О. Рижикова) (Коментар до постанови КМУ "Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 446" від 22.04.15 р. № 235)

�9 �9

Відбір проб та зразків: як визначають їх кількість та відображають у бухобліку  
(додаток до коментаря "Імпорт товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації: удосконалено 
правила митного оформлення")

�9 www

Валютні обмеження подовжили, але пом'якшили (О. Рижикова) (Коментар до постанови Правління 
НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" 
від 03.06.15 р. № 354)

5� ��

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Скасування мит на ввезення товарів до Євросоюзу: найголовніше про імпортні процедури ЄС 
(Частина 3) (М. Гаврилова)

5 ��

Обіг алкоголю у Франції: правові та податкові аспекти (О. Яткевич)
• Алкогольні та спиртні напої: принципова різниця
• Категорії алкогольних напоїв
• Оподаткування підакцизних товарів
• Логістика алкоголю
• Вимоги до маркування алкоголю

8 59

Що слід знати вітчизняному експортеру про стандарти ЄС (М. Гаврилова) �� �0

Нюанси укладення договору купівлі-продажу товарів із резидентом ЄС (Частина 1) (М. Гаврилова)
• Чим керуватися при укладенні зовнішньоекономічного договору з європейським контрагентом
• Яке право застосовувати під час укладення зовнішньоекономічного договору
• Перелік обов'язкових умов зовнішньоекономічного договору
• Рекомендації Міжнародної торгової палати

�7 ��

Особливості правового регулювання франчайзингу в ЄС (О. Яткевич)
• Правове регулювання франчайзингу в ЄС
• Антимонопольні обмеження у франчайзингу
• Особливості застосування франчайзингу в деяких країнах ЄС

�5 �7

Міжнародні автоперевезення в ЄС: організаційні моменти (Г. Веселовський) �7 ��

Декларація та сертифікат відповідності: поради для українського експортера (М. Гаврилова) �0 �5

Ввозимо товари до ЄС: санітарні, фітосанітарні та ветеринарні вимоги (О. Яткевич)
• Законодавчі "хащі", або Як перевірити вимоги для товару, що ввозиться до ЄС
• Документи, що засвідчують якість та безпеку продукції при експорті до ЄС
• Суть вимог щодо якості та безпеки

�� �8

Перелік нормативних документів ЄС (додаток до статті "Ввозимо товари до ЄС:  
санітарні, фітосанітарні та ветеринарні вимоги")

�� www

Нюанси укладення договору купівлі-продажу товарів із резидентом ЄС (Частина 2) (М. Гаврилова) �0 7

Нюанси укладення договору купівлі-продажу товарів із резидентом ЄС (Частина 3) (М. Гаврилова) �9 �0

Оформлення розділу "Форс-мажорні обставини". Приклад (додаток до статті "Нюанси укладення 
договору купівлі-продажу товарів із резидентом ЄС (Частина 3)")

�9 www

Оформлення розділу "Санкції та рекламації". Приклад (додаток до статті "Нюанси укладення 
договору купівлі-продажу товарів із резидентом ЄС (Частина 3)")

�9 www

Розділи "Урегулювання спорів у судовому порядку" та "Місцезнаходження, поштові та платіжні 
реквізити сторін" ЗЕД-контракту (додаток до статті "Нюанси укладення договору купівлі-продажу 
товарів із резидентом ЄС (Частина 3)")

�9 www

Додаткові умови ЗЕД-контракту з контрагентом — резидентом ЄС (М. Гаврилова) 57 �9

ГОТЕЛЬ, РЕСТОРАН, КАфЕ № стор.

Чи зобов'язані готелі сертифікувати свої послуги (К. Медведенко) �� �7

Чи потрібно сплачувати акцизний податок із коктейлів (Т. Михайлова) �7 ��

З картки клієнта при оплаті зняли неправильну суму: обліково-правові наслідки (К. Медведенко) �9 �8

Кафе та бар — різні суб'єкти під одним дахом: чи можна їм обмінюватися персоналом (К. Герман) �5 ��

Два суб'єкти в одному приміщенні: чи треба на кожного дозвільні документи (П. Маєвська) �8 ��

Плата нерезиденту за користування системою інтернет-бронювання: облік у готелі (К. Медведенко) �� ��

Як організувати діяльність їдальні на підприємстві (В. Вишиваний) �0 ��

Підприємство надає платні послуги бази відпочинку: обліково-правові нюанси (К. Медведенко)
• База відпочинку: загальні положення
• Облік надання послуг
• Порядок розрахунків на базі відпочинку

�� �5

Відвідувач кафе отруївся: яке покарання чекає на заклад (К. Медведенко) 5� 8

Готель надає знижку на проживання: як запрограмувати РРО (Т. Нижник) 5� ��

СТРАХОВА СПРАВА № стор.

Облік у страховика дебіторської заборгованості клієнта (П(С)БО і МСБО) (І. Кондруцька)
• Заборгованість страхувальника: нормальна, сумнівна чи безнадійна 
• Якщо клієнт не погашає заборгованість
• Як страховикові уникнути зростання сумнівної заборгованості
• Чи включати нараховану суму страхового платежу до страхового резерву

�5 ��

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Страхування відповідальності за договором зберігання: чи можна включити до витрат 
(О. Коваленко)

�� �0

Як страховому агенту обліковувати операції зі страховими платежами (Т. Лісіца) �0 �7

Чи обов'язково страхувати пасажирів від нещасних випадків на транспорті (В. Василенко) �� ��

Чи повинен міжнародний автоперевізник оформити страховку "Зелена карта" (В. Василенко) �9 ��

НЕРУХОМІСТЬ № стор.

Нерухомість-2015: нові правила (А. Король)
• Податок на нерухомість: обчислення, виходячи із загальної площі
• Нова декларація з податку на нерухомість
• Інвестнерухомість: новий стандарт бухобліку для держсектора
• Відкритий доступ до реєстру нерухомості: коли запрацює
• Що за обрієм: плани влади на новацію законодавства про нерухомість

�� �5

Розрахунок суми податку на нерухомість. Числові приклади (додаток до статті "Нерухомість-2015: 
нові правила")

�� www

Оренда кримської нерухомості: чи буде ПДВ (Н. Алпатова) �� 50

Податок на нерухомість: пільг менше, об'єктів більше (А. Король) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �0

Хто власник нерухомості: отримуємо інформацію з Держреєстру (А. Король) (Коментар  
до постанови КМУ "Деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на 
нерухоме майно та їх обтяження" від 24.12.14 р. № 722)

8 �5

Заява про надання інформації з указаного Держреєстру. Зразок (додаток до коментаря  
"Хто власник нерухомості: отримуємо інформацію з Держреєстру")

8 www

Заява про надання інформації з Держреєстру у формі інформаційної довідки. Зразок  
(додаток до коментаря "Хто власник нерухомості: отримуємо інформацію з Держреєстру")

8 www

Декларування податку на нерухомість: алгоритм дій підприємства (А. Гоменюк) �5 ��

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зразок 
(додаток до статті "Декларування податку на нерухомість: алгоритм дій підприємства")

�5 www

Відомості про наявні об'єкти житлової нерухомості. Зразок (додаток до статті "Декларування 
податку на нерухомість: алгоритм дій підприємства")

�5 www

Податок на нерухомість: відповіді на гарячі запитання (А. Король)
• Що вважати промисловими будівлями для цілей податку на нерухомість
• Декларування та сплата податку на кримську нерухомість
• Чи платять податок на нерухомість за майно в господарському віданні
• За якою ставкою юрособи сплачують податок за січень 2015 р.

�7 �8

У Декларації з податку на нерухомість зазначили промислову будівлю: вихід є (А. Король) �� �6

Лист щодо технічної помилки при заповненні податкової декларації 
з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зразок (додаток  
до статті "У Декларації з податку на нерухомість зазначили промислову будівлю: вихід є")

�� www

Заява про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань. Зразок (додаток  
до статті "У Декларації з податку на нерухомість зазначили промислову будівлю: вихід є")

�� www

Чи платить лісгосппідприємство податок за нежитлову нерухомість (А. Гоменюк) �� �7

Договір купівлі-продажу нерухомості: укладення та виконання (А. Король) �9* �

Договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна. Зразок (додаток до статті "Договір купівлі-
продажу нерухомості: укладення та виконання")

�9* www

Оцінка нерухомості при продажу: право чи обов'язок юрособи (О. Лавренова) �9* 5

Продаж фізособою нерухомості: без оцінки не буде угоди (О. Лавренова) �9* 6

Попередній договір: перший крок до омріяної нерухомості (О. Лавренова) �9* 7

Попередній договір. Зразок (додаток до статті "Попередній договір: перший крок до омріяної 
нерухомості")

�9* www

Перевірка об'єкта нерухомості, відмінного від земельної ділянки, перед його придбанням 
(І. Гаврилов)

�9* �0

Придбання нерухомості в юрособи за кошти: відображаємо в обліку покупця (О. Коваленко) �9* ��

Нюанси придбання цілісного майнового комплексу (І. Гаврилов) �9* www

На вагу золота: статус землі під будівлями, які відчужуються (В. Кобилянський) �9* �5

СТРАХОВА СПРАВА № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Нерухомість на продаж, а земля під нею — без кадастрового номера: як діяти (Р. Дворкін) �9* �7

Нерухомість придбали на аукціоні: реєструємо право власності (Б. Свіржський) �9* �9

Чи можливе придбання нерухомості в суб'єкта, який перебуває в стані банкрутства (І. Гаврилов) �9* �0

Юрособа купує нерухомість у фізособи: податкові наслідки (А. Король) �9* ��

Інформація в договорі купівлі-продажу нерухомого майна про дотримання стосовно об'єкта 
продажу вимог п. 172.1 Податкового кодексу України. Зразок (додаток до статті "Юрособа купує 
нерухомість у фізособи: податкові наслідки")

�9* www

Бюджетна установа купує нерухомість: як показати придбання в обліку (Н. Бондаренко) �9* www

Алгоритм держреєстрації прав на новозбудовану нерухомість (Б. Свіржський) �9* ��

Заява про державну реєстрацію щодо права власності 
на новозбудовану нерухомість. Зразок (додаток до статті "Алгоритм держреєстрації прав  
на новозбудовану нерухомість")

�9* www

Набуття та реєстрація прав на нерухомість, збудовану в результаті діяльності кооперативу 
(Б. Свіржський)

�9* �5

Новозбудована нерухомість: нюанси прийняття в експлуатацію та взяття на баланс (І. Дубровська) �9* www

Набуття фізособами нерухомості у спадок та за спадковим договором (А. Король) �9* �7

Заява про прийняття спадщини. Зразок (додаток до статті "Набуття фізособами нерухомості  
у спадок та за спадковим договором")

�9* www

Юрособа успадкувала нерухомість: особливості обліку (С. Ткачов) �9* �9

Набуття права власності на нерухомість за договором довічного утримання (Б. Свіржський) �9* �0

Договір довічного утримання. Зразок (додаток до статті "Набуття права власності на нерухомість 
за договором довічного утримання")

�9* www

Фізособа отримала житло за договором довічного утримання: чи бути податку на доходи  
та військовому збору (В. Нагорний)

�9* ��

Як зареєструвати право власності на об'єкт незавершеного будівництва (В. Сова) �9* ��

Особливості укладення договорів щодо речових прав на чужу нерухомість (І. Гаврилов) �9* �5

Як узаконити об'єкт самочинного будівництва (В. Вишиваний) �9* �7

Як карають за самочинне будівництво (В. Вишиваний) �9* www

Об'єкт самочинного будівництва легалізували: як відобразити його в бухобліку (Т. Михайлова) �9* �9

Як зареєструвати право власності на нерухомість на підставі судового рішення (В. Вишиваний) �9* www

Специфіка правочинів із нерухомістю в зоні АТО (Б. Свіржський) �9* �0

Держархбудконтроль: кого та що контролюють (В. Вишиваний) �9* www

Мораторій на стягнення об'єкта іпотеки за кредитом в інвалюті (Т. Карп'як) �9* www

Нарахування та сплата податку на нерухомість, що належить юрособам (А. Король) �9* ��

Нарахування та сплата податку на нерухомість, що належить фізособам (А. Король) �9* www

Об'єкт з'явився чи вибув протягом року: що з податком на нерухомість (А. Король) �9* ��

Нерухомість у спільній власності фізосіб: хто сплатить податок (А. Король) �9* ��

Податок на нерухомість за об'єкт у зоні АТО: декларування та сплата (А. Король) �9* �5

Набуття права власності на приватизоване житло та його держреєстрація (Б. Свіржський) �6 ��

Держреєстрація прав на нерухомість і землю: правила оновлено (А. Король)  
(Коментар до Закону України від 05.03.15 р. № 247-VIII)

�� ��

Податок на нерухомість: особливості національного бухобліку (М. Омелянович) �� �

Оренда площі в торговельному центрі (Т. Карп'як)
• Особливості оренди в торговельному центрі
• Форма та строк договору оренди
• Істотні умови договору оренди
• Інші умови договору оренди
• Припинення договору оренди

�6 �

Поліпшення орендованого приміщення в рахунок орендної плати: облік в орендодавця 
(З. Куриляк)

�6 8

Поліпшення орендованого основного засобу: облік в орендаря (В. Карпова) �6 9

Два підприємці-орендарі в одному приміщенні: оформлення та облік (В. Кислицина) �6 ��

Орендар компенсує комунальні послуги орендодавцю: податки та облік (М. Компанієць) �8 �9

НЕРУХОМІСТЬ № стор.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

86 87

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Страхування орендованої нерухомості в обліку орендаря (З. Куриляк) �8 ��

Оренда приміщення у фізособи: відображення у ф. № 1ДФ (З. Куриляк) �8 ��

Фізособа здає нерухомість в оренду: чи вплине це на статус безробітного (М. Шурко) �8 ��

Як індексувати орендну плату (В. Вальківський) �8 ��

Нерухомість у власності подружжя: специфіка відчуження (А. Король) 5� �8

У корівниках утримуємо чужих тварин: що з податком на нерухомість (А. Гоменюк) 5� �0

Нова декларація з податку на нерухомість: без права на помилку (А. Гоменюк)  
(Коментар до наказу Мінфіну України від 10.04.15 р. № 408)

56 ��

Переведення дач у жилі будинки: порядок визначено (А. Король) (Коментар до постанови КМУ 
від 29.04.15 р. № 321)

56 �5

Заява про переведення дачного (садового) будинку в жилий будинок. Зразок  
(додаток до коментаря "Переведення дач у жилі будинки: порядок визначено")

56 www

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.

Єдинник поповнив рахунок власними грошима: чи виникає в нього дохід (А. Хусід) �� ��

Чи перешкодить ігнорування ПДВшної реєстрації стати єдинником (А. Хусід) �� ��

Чи потрапить комісійна винагорода до витрат �� ��

Чи можна в другій групі відкрити інтернет-магазин �� ��

Коли порушення обійдеться переходом у старшу групу єдинників �� ��

Який облік мають вести працівники підприємця-єдинника �� ��

Бліцвідповідь. Сплата єдиного податку в 1 та 2 групах �� ��

Нові ставки податку на доходи загальносистемників (А. Хусід) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Формування складу витрат у підприємців-загальносистемників (А. Хусід) (Коментар до Закону 
України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� ��

Більшість фізосіб-єдинників буде застосовувати РРО (А. Хусід) (Коментар до Закону України 
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �5

Власниця перукарні бажає відпочити: чи оформлювати її відсутність (К. Герман) 6 �0

Чи треба загальносистемнику сплачувати єдиний внесок за бездохідні місяці (А. Хусід) 8 �9

Чи повинен підприємець сплачувати військовий збір із доходів 2014 року (А. Хусід) 8 �0

Як і коли декларувати підприємницькі доходи за 2014 рік (А. Хусід) �� ��

Заповнення р. III і додатка 5 до Декларації. Приклад (додаток до статті "Як і коли декларувати 
підприємницькі доходи за 2014 рік")

�� www

Як фізособі-підприємцю відзвітувати щодо єдиного внеску за себе (А. Хусід) �� �5

Заповнення таблиць №№ 1 і 2 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску. Приклад (додаток до статті "Як фізособі-підприємцю відзвітувати 
щодо єдиного внеску за себе")

�� www

Скільки помилок можна виправити в одній декларації з єдиного податку �� �8

Анулювали реєстрацію єдинником: коли можна знову ним стати �� �8

Чи потрібно єдиннику платити податок на нерухоме майно �� �8

Чи застосовувати другогрупнику ставку 15% до послуг юрособам-неєдинникам �� �8

Бліцвідповідь. Звітуємо з єдиного податку за 2014 рік �� �8

Перукарня продає засоби для волосся: як оформити розрахунки (Т. Нижник) �7 �7

Як єдинникові-комісіонеру обліковувати доходи за договором комісії (А. Хусід) �9 �6

Чи повинні єдинники вести облік руху товарів (А. Хусід) �9 �8

Чи потрібен РРО, якщо за товари розраховуються лише в безготівковій формі �9 �0

Чи потрібно загальносистемнику підтверджувати витрати документами �9 �0

Коли єдинники I та II груп звітують із єдиного податку за 2014 р. �9 �0

Як у фізосіб-єдинників оподатковують банківські відсотки �9 �0

Бліцвідповідь. Що зробити для переходу до іншої групи єдинників �9 �0

Підприємець + працівник: як оформити трудовий союз (А. Хусід) �0* �

Чи знімають підприємці трудові договори з реєстрації в службі зайнятості (А. Хусід) �� �0

НЕРУХОМІСТЬ № стор.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Заповнення розділу "Відомості про роботу" трудової книжки звільненому працівнику. Зразок 
(додаток до статті "Чи знімають підприємці трудові договори з реєстрації в службі зайнятості")

�� www

Як підприємцю-загальносистемнику обчислити аліменти (Т. Прощина) �5 ��

Склад витрат загальносистемника:  умови формування (А. Хусід) �5 �6

Чи бути податкам у витратах загальносистемника (А. Хусід) �5 �7

Чи може другогрупник надавати послуги  іноземним компаніям �5 �8

Чи може адвокат стати єдинником �5 �8

Чи вправі загальносистемник включати  до витрат єдиний внесок �5 �8

Чи потрібно єдиннику сплачувати земподаток  за ділянку, передану в оренду �5 �8

Бліцвідповідь. Аванси з податку на доходи та загальносистемник �5 �8

Єдинник реалізує продукцію зі складу та магазину: скільки треба РРО (П. Маєвська) �7 �6

Загальносистемник задекларував не всі доходи: які наслідки (А. Хусід) �� �6

Чи можна єдинникові торгувати алкоголем �� �8

Куди сплачувати податок із зарплати працівників �� �8

Чи платять декретні працівникові за сумісництвом �� �8

Чи реєструвати Книгу обліку за відсутності діяльності �� �8

Бліцвідповідь. Касова дисципліна й підприємець �� �8

Коли підприємцю платити єдиний внесок, якщо останній день сплати — вихідний (А. Хусід) �� ��

Ґрунтовний підхід до оформлення розрахунків (Т. Нижник)
• Послуги-2015: подбайте про РРО
• Фізособи-підприємці також із РРО
• РРО-звітність
• РРО працює рік: час переопломбовувати
• Головбух і касир: повноваження щодо підписання документів
• В аптеці встановили термінал: як обліковувати кошти
• Суб'єкт господарювання в зоні АТО:  як зареєструвати РРО

�5* �

Як підприємцю організувати діяльність атракціонів (О. Тростян) �7 �6

Обираємо систему оподаткування для діяльності атракціонів (додаток до статті "Як підприємцю 
організувати діяльність атракціонів")

�7 www

Відпустка та лікарняний у фізосіб-єдинників: оформлення й сплата податків (А. Хусід) �8* ��

Заява про звільнення від сплати єдиного внеску. Зразок (додаток до статті "Відпустка  
та лікарняний у фізосіб-єдинників: оформлення й сплата податків")

�8* www

Як підприємці-загальносистемники сплачують військовий збір за себе (М. Богач) �8* ��

Чи сплачує фізособа-єдинник військовий збір за себе (А. Хусід) �8* www

Як фізособам-підприємцям платити єдиний внесок за себе (А. Хусід) �8* www

Фізособа-загальносистемник: як прийняти готівку за продукцію власного виробництва (Т. Нижник) �8* �5

Фізособи-єдинники: коли без РРО як без рук (Т. Нижник) �8* �5

Перерахування грошей із підприємницького рахунку (А. Хусід) �0 ��

ЗЕД фізосіб-підприємців: робимо перші кроки назустріч (О. Яткевич) �� �8

Як єдинники визначають доходи від комісійної торгівлі �� ��

Як оподатковувати доходи від діяльності, якої немає в Реєстрі єдинників �� ��

Чи буде в підприємця адмінштраф за несплату податків �� ��

Чи повинен підприємець-іноземець сплачувати за себе єдиний внесок �� ��

Бліцвідповідь. Підприємець і чекова книжка �� ��

Два підприємці-орендарі в одному приміщенні: оформлення та облік (В. Кислицина) �6 ��

Як підприємцю оформити вихід працівника у відпустку та відкликання з неї (А. Хусід) �7* �5

Заява на відпустку. Зразок (додаток до статті "Як підприємцю оформити вихід працівника  
у відпустку та відкликання з неї")

�7* www

Повідомлення про початок відпустки. Зразок (додаток до статті "Як підприємцю оформити вихід 
працівника у відпустку та відкликання з неї")

�7* www

Наказ про надання щорічної відпустки. Зразок (додаток до статті "Як підприємцю оформити вихід 
працівника у відпустку та відкликання з неї")

�7* www

Який розрахунковий документ треба видавати відвідувачам атракціонів (О. Тростян) �8 ��

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Коли виникають доходи, якщо гроші за атракціони кладуть на картку (О. Тростян) �8 �5

Товарний чек за послуги атракціонів. Зразок (додаток до статті "Коли виникають доходи, 
якщо гроші за атракціони кладуть на картку")

�8 www

Що робити єдиннику, якщо в 2014 році він перевищив дохідне обмеження (А. Хусід) �8 �6

Чи повинен підприємець інформувати про власників бізнесу �8 �8

Чи оподатковують середній заробіток мобілізованих працівників �8 �8

Чи треба повідомляти податківців про відкриття поточного рахунку �8 �8

У які строки платять підприємцям допомогу по безробіттю �8 �8

Бліцвідповідь. Загальносистемник і торгівля комісійним товаром �8 �8

Діяльність відсутня: чи треба заводити Книгу та подавати Декларацію (М. Богач) 5� �6

Які ремонтні та експлуатаційні видатки потраплять до витрат загальносистемника (О. Тростян) 5� �7

Чи повинен підприємець оформляти наказ про прийняття на роботу співробітника (А. Хусід) 5� �9

Чи потрібна довіреність при одержанні товарів у постачальника 5� �0

Чи враховують другогрупники мобілізованих у кількості працівників 5� �0

Чи може другогрупник консультувати з питань нерухомості 5� �0

Як підприємцю оподатковувати компенсацію від служби зайнятості 5� �0

Бліцвідповідь. Підприємець і наймані працівники 5� �0

Підприємця мобілізували: коли розраховуватися зі звільненими підлеглими (Т. Прощина) 
(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 18.03.15 р. № 69/06/186-15)

5� �6

Чи треба підприємцю здавати Звіт із ЄСВ за відсутності працівників (А. Хусід) 5�* 9

Як підприємцю виправити помилки у Звіті з ЄСВ за себе (А. Хусід) 5�* �5

Як підприємцю торгувати пивом після 01.07.15 р. (М. Мальцева) 56 ��

Коли єдинники доходи від нової діяльності оподатковують за стандартною ставкою (А. Хусід) 56 �7

Перерахування грошей із рахунку на свою картку: чи є наслідки 56 �8

Чи має право другогрупник одержувати оплату за послуги від страхової компанії 56 �8

Чи бути у витратах загальносистемника сплаченому ПДВ 56 �8

Уточнення в деці про доходи: чи перераховувати аванси 56 �8

Бліцвідповідь. Турзбір і єдинник 56 �8

Підприємець та касова документація: вести не зобов'язаний, але може (Т. Нижник)  
(Коментар до листа НБУ від 16.04.15 р. № 50-01015/25464)

56 ��

Працюємо з РРО: відповіді на актуальні запитання (Т. Нижник)
• Чи потрібно подавати паперову РРО-звітність
• Чи можна приймати орендну плату без РРО
• Орендна плата на поточний рахунок у банку: чи потрібен РРО
• Який РРО обрати підприємцю-єдиннику ІІІ групи
• Приватний підприємець надає послуги на ринку: чи потрібен РРО

58 ��

Перевізник-підприємець ремонтує авто: чи визнавати податковий кредит (О. Коваленко) 58 ��

Облікова доля роздрібного акцизу в підприємців-загальносистемників (П. Маєвська) 58 ��

АДМІНІСТРУВАННЯ № стор.

Зміна системи загальнодержавних та місцевих податків і зборів (Б. Свіржський)  
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� �

Термінологічні зміни в ПКУ (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � 5

Повноваження податківців (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � 5

Подання податкової декларації до контролюючих органів (Б. Свіржський) (Коментар до Закону 
України від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� 5

Податкові перевірки (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 71-VIII) � 6

Відповідальність платників податків (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 71-VIII)

� 7

Примусове стягнення податкового боргу (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України  
від 28.12.14 р. № 71-VIII)

� 8

Мораторії на штрафи та перевірки (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України від 28.12.14 р. 
№ 71-VIII)

� 8

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

89

КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Податковий компроміс: що він дає та як ним скористатися (Ю. Ільницький)  
(Коментар до Закону України від 25.12.14 р. № 63-VIII)
• Хто може піти на податковий компроміс
• Які зобов'язання беруться до уваги
• Механізм здійснення податкового компромісу
• Наслідки застосування податкового компромісу

7 5

Податківці пропонують компроміс: як бути (Г. Сазонов) �6 ��

Залік зустрічних вимог у сфері ЗЕД: чи порушує він валютне законодавство (К. Катеринчук)
• Умови зарахування зустрічних вимог
• Чи може порядок обов'язкового продажу інвалюти впливати на можливість зарахування
• Правомірність нарахування пені за порушення строків розрахунків

�8 8

Податковий компроміс: особливості застосування (Г. Сазонов) �� ��

Занизили зобов'язання з прибутку: подаємо "компромісну" уточненку (Т. Шустваль) �8 8

Заява про застосування податкового компромісу та перелік (опис) господарських операцій, щодо 
яких здійснено уточнення показників. Зразки  
(додаток до статті "Занизили зобов'язання з прибутку: подаємо "компромісну" уточненку")

�8 www

Судовий спір із податківцями: як скористатися податковим компромісом (Ю. Ільницький) �0 �

Податковий компроміс під час спору з контролерами: як вирахувати суму для сплати 
(Т. Михайлова)

�0 6

Зустрічна звірка: підстави, порядок, наслідки (Ю. Ільницький) �6 ��

Мораторій на податкові перевірки: кого та як стосується (Б. Свіржський) �8* 5

Запит податківців: коли на нього можна не відповідати (В. Вишиваний) �8* 9

Повідомлення про відсутність можливості надати інформацію, що запитується  
(у зв'язку з порушеннями щодо оформлення запиту). Зразок (додаток до статті "Запит податківців: 
коли на нього можна не відповідати")

�8* www

Підприємству присвоїли "стан 9":  можливі проблеми та шляхи їх вирішення (О. Ясна) �8* ��

Чи можлива перевірка раніше перевіреного періоду (Б. Свіржський) �8* www

Підприємство не провадить діяльності: які декларації потрібно подавати (В. Вишиваний) �8* www

СПАДКУВАННЯ № стор.

Відкриття спадщини щодо майна в Криму чи зоні АТО (А. Король) (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права  
на спадкування" від 12.02.15 р. № 189-VIII)

�� �7

Набуття фізособами нерухомості у спадок та за спадковим договором (А. Король) �9* �7

Заява про прийняття спадщини. Зразок (додаток до статті "Набуття фізособами нерухомості  
у спадок та за спадковим договором")

�9* www

Спадковий договір і договір довічного утримання: подібність і відмінність (Т. Карп'як) �� �9

Спадковий договір та договір довічного утримання: основні характеристики  
(додаток до статті "Спадковий договір і договір довічного утримання: подібність і відмінність")

�� www

Один зі спадкоємців за кордоном: як прийняти спадщину та не зіпсувати стосунків (Т. Карп'як) �� ��

Як отримати додатковий строк для прийняття спадщини (Т. Карп'як) �9 ��

ДОГОВІРНА РОБОТА № стор.

Довіреність на отримання ТМЦ скасовано: які документи її замінять (В. Вишиваний) 5 �8

Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях 
(О. Кононенко)

7 ��

Акт приймання-передачі майна. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення та облік 
користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Акт приймання-передачі наданих орендних послуг. Зразок (додаток до статті "Документальне 
оформлення та облік користування автомобілем працівника в господарських цілях")

7 www

Звіт про використання автомобіля для потреб підприємства. Зразок  
(додаток до статті "Документальне оформлення та облік користування автомобілем працівника  
в господарських цілях")

7 www

Печатки скасовано: як це вплине на підписання договорів (К. Цапенко) �� �9

Особливості розірвання договору: не пропустіть важливі нюанси �� �8

Про що варто пам'ятати, укладаючи й виконуючи договір доручення (Б. Свіржський) �6 �0

АДМІНІСТРУВАННЯ № стор.
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Договір доручення. Зразок (додаток до статті "Про що варто пам'ятати, укладаючи й виконуючи 
договір доручення")

�6 www

Нюанси укладення договору купівлі-продажу товарів із резидентом ЄС (Частина 1) (М. Гаврилова)
• Чим керуватися при укладенні зовнішньоекономічного договору з європейським контрагентом
• Яке право застосовувати під час укладення зовнішньоекономічного договору
• Перелік обов'язкових умов зовнішньоекономічного договору
• Рекомендації Міжнародної торгової палати

�7 ��

Як оминути пастки, укладаючи договір позики (Б. Свіржський)
• Що таке позика та поворотна фіндопомога
• Укладаємо договір позики: ключові моменти

�8 ��

Договір позики. Зразок (додаток до статті "Як оминути пастки, укладаючи договір позики") �8 www

Договірні санкції: нюанси обліку в експедитора (О. Коваленко) �9 ��

Претензія. Зразок (додаток до статті "Договірні санкції: нюанси обліку в експедитора") �9 www

ОСББ: із ким укладати договори про надання житлокомунпослуг (О. Бардаш) �7 ��

Дистриб'юторський договір: поняття, правова природа, нюанси (О. Ясна)
• Поняття дистриб'юторського договору
• Правова природа дистриб'юторського договору
• Обмежувальні положення для дистриб'ютора
• Бонуси за виконання дистриб'ютором плану продажу: облікові аспекти

�8 �5

Дистриб'юторський договір як змішаний договір (додаток до статті "Дистриб'юторський договір: 
поняття, правова природа, нюанси")

�8 www

Договір купівлі-продажу нерухомості: укладення та виконання (А. Король) �9* �

Договір купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна. Зразок (додаток до статті  
"Договір купівлі-продажу нерухомості: укладення та виконання")

�9* www

Попередній договір: перший крок до омріяної нерухомості (О. Лавренова) �9* 7

Попередній договір. Зразок (додаток до статті "Попередній договір: перший крок до омріяної 
нерухомості")

�9* www

Набуття права власності на нерухомість за договором довічного утримання (Б. Свіржський) �9* �0

Договір довічного утримання. Зразок (додаток до статті "Набуття права власності на нерухомість 
за договором довічного утримання")

�9* www

Особливості укладення договорів щодо речових прав на чужу нерухомість (І. Гаврилов) �9* �5

Як забезпечити виконання зобов'язань при купівлі майбутнього врожаю (С. Черв'як)
• Який договір укласти
• Як забезпечити виконання договору

�� ��

Як не укласти безтоварного (фіктивного) договору (А. Ярошенко) �7 �9

Нюанси укладення договору купівлі-продажу товарів із резидентом ЄС (Частина 2) (М. Гаврилова) �0 7

Правила обчислення позовної давності: чи можуть їх змінювати сторони договору (В. Вишиваний) �� ��

Нюанси укладення договору купівлі-продажу товарів із резидентом ЄС (Частина 3) (М. Гаврилова) �9 �0

Оформлення розділу "Форс-мажорні обставини". Приклад (додаток до статті "Нюанси укладення 
договору купівлі-продажу товарів із резидентом ЄС (Частина 3)")

�9 www

Оформлення розділу "Санкції та рекламації". Приклад (додаток до статті "Нюанси укладення 
договору купівлі-продажу товарів із резидентом ЄС (Частина 3)")

�9 www

Розділи "Урегулювання спорів у судовому порядку" та "Місцезнаходження, поштові та платіжні 
реквізити сторін" ЗЕД-контракту (додаток до статті "Нюанси укладення договору купівлі-продажу 
товарів із резидентом ЄС (Частина 3)")

�9 www

Іпотека: укладаємо і виконуємо договір на "відмінно" (Б. Свіржський)
• Предмет іпотеки
• Об'єкти, які передають в іпотеку
• Укладення й посвідчення договору іпотеки
• Істотні умови договору іпотеки
• Іпотека на підставі законодавства чи рішення суду
• Користування предметом іпотеки: хто та як
• Наступна іпотека: підстави та можливість
• Заставна: мета й реалізація
• Припинення іпотеки

50* �0

Іпотечний договір. Зразок 50* ��

ДОГОВІРНА РОБОТА № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Договір застави транспортного засобу. Зразок 50* www

Яким документом підтверджувати зміну ціни договору: позиція Мінфіну (В. Вишневецька) 
(Коментар до листа Мінфіну України від 13.01.15 р. № 31-11410-08-10/699)

5� ��

Акт про встановлення нової ціни. Зразок (додаток до коментаря "Яким документом 
підтверджувати зміну ціни договору: позиція Мінфіну")

5� www

Розірвання договору: якщо надіслали повідомлення без зазначення дати (Г. Терешко) 55 �6

Додаткові умови ЗЕД-контракту з контрагентом — резидентом ЄС (М. Гаврилова) 57 �9

Розірвання госпдоговору через суд: чи обов'язкове досудове врегулювання (В. Вишиваний) 60 �8

юРИДИчНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.

Перша ластівка: огляд нормативно-правових актів, які запрацюють у 2015 році (Г. Сазонов) �� �

Земельні відносини: правове регулювання у 2015 році (Р. Дворкін) �� �0

Залиття магазину з квартири на верхньому поверсі: що робити підприємству (Б. Свіржський) 6 �0

Акт про залиття, аварію, що трапилася в системі центрального опалення, гарячого 
водопостачання (або холодного водопостачання). Зразок (додаток до статті "Залиття магазину  
з квартири на верхньому поверсі: що робити підприємству")

6 www

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, завданої 
залиттям приміщення. Зразок (додаток до статті "Залиття магазину з квартири на верхньому 
поверсі: що робити підприємству")

6 www

Обшук на підприємстві (Ю. Ягунов) 6 ��

Реєстраційна картка про підтвердження відомостей: важливість її подання (К. Цапенко) �� �6

Чи можна однією ТТН охопити дві госпоперації (К. Цапенко) �� �8

Чи відповідати на запит прокуратури, адресований колишньому директору (Ю. Ягунов) �� �9

Продаж частки у квартирі: механізм і можливі складності (О. Ясна) �� �7

Запит від місцевої влади: відповідати чи ні �� �8

Аліменти: визначаємо розмір та одержувача (В. Вишиваний)
• Хто має право на аліменти
• Розмір аліментів на дитину

�5 9

Аліменти на дитину: у чому відмінності між способами їх сплати (М. Кленовий) �5 ��

Договір між батьками про проживання, виховання дитини та сплату аліментів на її утримання. 
Зразок (додаток до статті "Аліменти на дитину: у чому відмінності між способами їх сплати")

�5 www

Позовна заява про стягнення аліментів на дитину. Зразок (додаток до статті "Аліменти на дитину: 
у чому відмінності між способами їх сплати")

�5 www

Примусове стягнення аліментів: алгоритм дій (Т. Любомирський) �5 ��

Заява про відкриття виконавчого провадження. Зразок (додаток до статті "Примусове стягнення 
аліментів: алгоритм дій")

�5 www

Відповідальність платника аліментів за невиконання рішення суду про їх сплату (В. Вишиваний) �5 �6

Пеня за несплачені аліменти: хто і коли розраховує (Т. Любомирський) �5 �7

Чи може засновник виконувати обов'язки директора без зарплати (В. Вишиваний) �9 �0

Подарункові сертифікати: юридичні аспекти (О. Трегубова)
• Поняття подарункового сертифіката
• Оформлення подарункового сертифіката
• Як кваліфікувати продаж за подарунковими сертифікатами
• Подарункові сертифікати у сфері роздрібної купівлі-продажу

�� �

Подарунковий сертифікат. Зразок (додаток до статті "Подарункові сертифікати: юридичні аспекти") �� www

Шлюбний договір: особливості укладення та виконання (Т. Карп'як)
• Форма та предмет шлюбного договору
• Чинність шлюбного договору
• Зміна та розірвання шлюбного договору
• Визнання шлюбного договору недійсним

�� 8

Засвідчення форс-мажору: нові правила (Б. Свіржський) (Коментар до Регламенту засвідчення 
Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-
мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого рішенням Президії ТПП України 
від 18.12.14 р. № 44(5))

�� ��

ДОГОВІРНА РОБОТА № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб'єктів 
господарювання/фізичних осіб за договірними зобов'язаннями. Зразок (додаток до коментаря 
"Засвідчення форс-мажору: нові правила")

�� www

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб'єктів 
господарювання/фізичних осіб за податковими зобов'язаннями. Зразок (додаток до коментаря 
"Засвідчення форс-мажору: нові правила")

�� www

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб'єктів 
господарювання/фізичних осіб за податковими зобов'язаннями для списання безнадійного 
податкового боргу. Зразок (додаток до коментаря "Засвідчення форс-мажору: нові правила")

�� www

Юрособа змінила адресу: чи отримувати нові санепідемдозволи (В. Вишиваний) �� �0
Арбітражне застереження в міжнародній торговельній практиці (О. Яткевич) �� ��
Арбітражні застереження, передбачені Арбітражним регламентом Міжнародного арбітражного 
суду Міжнародної торгової палати (ICC ICA) (додаток до статті "Арбітражне застереження  
в міжнародній торговельній практиці")

�� www

Арбітражне застереження Лондонського Міжнародного арбітражного суду (LCIA)  
(додаток до статті "Арбітражне застереження в міжнародній торговельній практиці")

�� www

Особливості правового регулювання франчайзингу в ЄС (О. Яткевич)
• Правове регулювання франчайзингу в ЄС
• Антимонопольні обмеження у франчайзингу
• Особливості застосування франчайзингу в деяких країнах ЄС

�5 �7

Позовна давність: строки, обчислення та застосування (Ю. Ільницький)
• Поняття позовної давності
• Які бувають строки позовної давності
• Коли позовна давність не діє
• Застосування строків позовної давності
• Призупинення й переривання позовної давності
• Наслідки закінчення позовної давності

�7 6

Два суб'єкти в одному приміщенні: чи треба на кожного дозвільні документи (П. Маєвська) �8 ��
Туроператор не надав послуги: як туристу захистити свої права (О. Кононенко) �8 �5
Повідомлення туриста про скасування поїздки. Зразок (додаток до статті "Туроператор не надав 
послуги: як туристу захистити свої права")

�8 www

Вимога про повернення коштів (претензія). Зразок (додаток до статті "Туроператор не надав 
послуги: як туристу захистити свої права")

�8 www

Заява про забезпечення позову. Зразок (додаток до статті "Туроператор не надав послуги: 
як туристу захистити свої права")

�8 www

Позовна заява до суду про повернення грошей за тур, що не відбувся. Зразок  
(додаток до статті "Туроператор не надав послуги: як туристу захистити свої права")

�8 www

Оцінка нерухомості при продажу: право чи обов'язок юрособи (О. Лавренова) �9* 5
Продаж фізособою нерухомості: без оцінки не буде угоди (О. Лавренова) �9* 6
Перевірка об'єкта нерухомості, відмінного від земельної ділянки, перед його придбанням 
(І. Гаврилов)

�9* �0

Нюанси придбання цілісного майнового комплексу (І. Гаврилов) �9* www
На вагу золота: статус землі під будівлями, які відчужуються (В. Кобилянський) �9* �5
Нерухомість на продаж, а земля під нею — без кадастрового номера: як діяти (Р. Дворкін) �9* �7
Нерухомість придбали на аукціоні: реєструємо право власності (Б. Свіржський) �9* �9
Чи можливе придбання нерухомості в суб'єкта, який перебуває в стані банкрутства (І. Гаврилов) �9* �0
Алгоритм держреєстрації прав на новозбудовану нерухомість (Б. Свіржський) �9* ��
Заява про державну реєстрацію щодо права власності 
на новозбудовану нерухомість. Зразок (додаток до статті "Алгоритм держреєстрації прав  
на новозбудовану нерухомість")

�9* www

Набуття та реєстрація прав на нерухомість, збудовану в результаті діяльності кооперативу 
(Б. Свіржський)

�9* �5

Новозбудована нерухомість: нюанси прийняття в експлуатацію та взяття на баланс (І. Дубровська) �9* www
Як зареєструвати право власності на об'єкт незавершеного будівництва (В. Сова) �9* ��
Як узаконити об'єкт самочинного будівництва (В. Вишиваний) �9* �7
Як карають за самочинне будівництво (В. Вишиваний) �9* www
Як зареєструвати право власності на нерухомість на підставі судового рішення (В. Вишиваний) �9* www

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Специфіка правочинів із нерухомістю в зоні АТО (Б. Свіржський) �9* �0
Держархбудконтроль: кого та що контролюють (В. Вишиваний) �9* www
Мораторій на стягнення об'єкта іпотеки за кредитом в інвалюті (Т. Карп'як) �9* www
Коли новий власник квартири повинен почати оплачувати комунпослуги (О. Бардаш) �0 ��
Купівля-продаж інтернет-магазину: як не купити кота в мішку (М. Ортинська) �� �0
Спільне вирощування сільгосппродукції: правові та облікові засади (В. Мервенецька) �� ��
Як забезпечити виконання зобов'язань при купівлі майбутнього врожаю (С. Черв'як)
• Який договір укласти
• Як забезпечити виконання договору

�� ��

Відключення підприємства від електроенергії: порядок, умови та відповідальність (О. Бардаш)
• Порядок та умови відключення
• Відповідальність постачальника
• Відповідальність електропередавальної організації
• Відповідальність споживача

�� �8

Дерегулювання бізнесу —  дихати стане легше (Ю. Ільницький) (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу 
(дерегуляція)" від 12.02.15 р. № 191-VIII)

�6 �6

Набуття права власності на приватизоване житло та його держреєстрація (Б. Свіржський) �6 ��
Як організувати діяльність їдальні на підприємстві (В. Вишиваний) �0 ��
Перевірки від соцстраху: коли можуть завітати з власної ініціативи (К. Герман) (Коментар до листа 
Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності від 09.04.15 р. № 2.4-17-705)

�� ��

Отримуємо відомості з ЄДР по-новому (В. Вишиваний) (Коментар до Порядку надання відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затвердженого 
наказом Мін'юсту України від 31.03.15 р. № 466/5)

�� ��

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника: хто та як її розкриває (В. Вишиваний) �� �8
Чи вправі міська влада вимагати укладення договору на вивезення сміття (О. Бардаш) �� ��
Чи можна змінити основне зобов'язання після факторингу (О. Ясна) �� ��
Платіж за комунпослуги "завис" у проблемному банку: як діяти (Р. Дворкін) �� �9
Оренда площі в торговельному центрі (Т. Карп'як)
• Особливості оренди в торговельному центрі
• Форма та строк договору оренди
• Істотні умови договору оренди
• Інші умови договору оренди
• Припинення договору оренди

�6 �

Два підприємці-орендарі в одному приміщенні: оформлення та облік (В. Кислицина) �6 ��
Чи може громадська організація бути засновником інших підприємств (І. Дубровська) �6 ��
Чи обов'язково вносити ломбард у реєстр фінустанов (В. Вишиваний) �9 �5
Пакет документів, які необхідні для надання ломбарду 
статусу фінустанови (додаток до статті "Чи обов'язково вносити ломбард у реєстр фінустанов")

�9 www

Застава як спосіб забезпечення зобов'язання: що про неї потрібно знати (А. Ярошенко)
• Поняття застави
• Що можна забезпечити заставою та в якому розмірі
• Предмет застави
• Хто може бути заставодавцем і заставодержателем
• Види застави та володіння предметом застави
• Форма договору та реєстрація предмета застави
• Навіщо реєструвати рухому заставу
• Звернення стягнення на предмет застави

50* �

Іпотека: укладаємо і виконуємо договір на "відмінно" (Б. Свіржський)
• Предмет іпотеки
• Об'єкти, які передають в іпотеку
• Укладення й посвідчення договору іпотеки
• Істотні умови договору іпотеки
• Іпотека на підставі законодавства чи рішення суду
• Користування предметом іпотеки: хто та як
• Наступна іпотека: підстави та можливість
• Заставна: мета й реалізація
• Припинення іпотеки

50* �0

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Звернення стягнення на іпотечну нерухомість (О. Ясна)
• Підстави та порядок здійснення стягнення
• Договірне задоволення вимог кредитора за рахунок предмета іпотеки
• Стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса
• Судовий порядок звернення стягнення
• Реалізація предмета іпотеки на публічних торгах
• Іпотечний мораторій: хто ним може скористатися

50* �7

Заставне рухоме майно: механізм звернення стягнення (О. Лавренова)
• Підстави звернення стягнення на майно
• Порядок звернення стягнення на майно

50* ��

Відвідувач кафе отруївся: яке покарання чекає на заклад (К. Медведенко) 5� 8

На дорозі — тільки протокол! Так сказав КСУ (О. Башинський) (Коментар до рішення КСУ 
від 26.05.15 р. № 5-рп/2015)

5� �5

Рішення КСУ від 26.05.15 р. № 5-рп/2015 (додаток до коментаря "На дорозі — тільки протокол!  
Так сказав КСУ")

5� www

За які порушення правил дорожнього руху штрафи виписують інспектори ДАІ  
(додаток до коментаря "На дорозі — тільки протокол! Так сказав КСУ")

5� www

Адміністративний позов про оскарження рішення/дій/бездіяльності суб'єкта владних повноважень. 
Зразок (додаток до коментаря "На дорозі — тільки протокол! Так сказав КСУ")

5� www

Антитоталітарний закон: як він вплине на бізнес (Б. Свіржський) (Коментар до Закону України 
"Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" від 09.04.15 р. № 317-VIII)
• Заборона пропаганди тоталітарних режимів та їхньої символіки
• Винятки щодо виготовлення/використання тоталітарної символіки
• Географічні перейменування та демонтаж пам'ятників
• Перейменування юросіб: устигнути за місяць 
• Відповідальність за порушення коментованого Закону

5� ��

Оцінка майна для оподаткування: правила оновлено (А. Гоменюк) (Коментар до постанови КМУ 
від 25.03.15 р. № 146)

5� �5

Відкриті дані — новий вид публічної інформації (В. Вишиваний) (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі 
відкритих даних" від 09.04.15 р. № 319-VIII)

5� �6

Зберігання документації підприємства адвокатом: особливості та переваги (Г. Чернявська) 
• Правові підстави зберігання документації адвокатом 
• Переваги зберігання документації адвокатом

55 �0

Відключення води: порядок та строки повідомлення споживачів (О. Бардаш) 55 �5

Переведення дач у жилі будинки: порядок визначено (А. Король) (Коментар до постанови КМУ 
від 29.04.15 р. № 321)

56 �5

Заява про переведення дачного (садового) будинку в жилий будинок.  
Зразок (додаток до коментаря "Переведення дач у жилі будинки: порядок визначено")

56 www

Аграрні розписки — інструмент залучення фінансування сільгосптоваровиробниками (С. Рабенко)
• Сутність аграрних розписок
• Переваги аграрних розписок
• Механізм обігу аграрних розписок

57 ��

Довіреності, які може посвідчувати голова ОСББ (О. Бардаш) 57 ��

Відповідальність підрядника за затоплення після капремонту (І. Гаврилов)
• Базові умови притягнення до відповідальності
• Відповідальність підрядника: якщо не доведено зворотне
• Відповідальність орендаря: якщо доведена його вина
• Документальний супровід позову

58 9

Виконавчий документ на руках: наступний алгоритм дій (Р. Дворкін) 59* �

Заява про відкриття виконавчого провадження. Зразок (додаток до статті "Виконавчий документ 
на руках: наступний алгоритм дій")

59* www

Як можна отримати дублікат виконавчого листа (наказу) (Г. Чернявська)
• Суб'єкт звернення за видачею дубліката виконавчого листа (наказу)
• Підстави подання заяви про видачу виконавчого листа (наказу)
• Строк подання заяви про видачу дубліката виконавчого листа (наказу)
• Місце подання заяви про видачу дубліката виконавчого листа (наказу)

59* 6

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Заява для видачі дубліката виконавчого документа на прикладі звернення до господарського суду. 
Зразок (додаток до статті "Як можна отримати дублікат виконавчого листа (наказу)")

59* www

Пред'явлення виконавчого документа до виконання: порядок та строки (Г. Сазонов)
• У який строк та куди звертатися з виконавчим документом
• Який пакет документів та вимоги до їхнього оформлення
• Повернення виконавчого документа та відмова у відкритті провадження: коли це можливо
• Які підстави й наслідки переривання та поновлення строку

59* 8

Як виправити помилку в судовому рішенні (О. Романов) 59* ��

Замість товару — гроші: змінюємо спосіб виконання судового рішення (О. Романов) 59* ��

Держвиконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження: як захиститися (В. Іорданов) 59* �6

Скарга про визнання рішення державного виконавця неправомірним. Зразок (додаток  
до статті "Держвиконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження: як захиститися")

59* www

Звернення стягнення на майно боржника: стисло про головне (О. Лавренова)
• Загальний принцип звернення стягнення на майно
• Майно, яке не підлягає стягненню
• Виявлення майна боржника
• Арешт (опис) майна боржника
• Визначення вартості та реалізація майна

59* �8

Арештовано кошти на рахунку боржника: чи є вихід (О. Ясна)
• Кошти на рахунку арештовано: чи можна користуватися рахунком
• Виконавче провадження закрито через відсутність майна: які наслідки
• Чи можна замість арештованого відкрити й користуватися іншим банківським рахунком

59* ��

Фізособа-підприємець — боржник: на яке майно звертають стягнення (В. Вишиваний) 59* �6

Виконавець арештував майно неборжника: знімаємо обмеження (Б. Свіржський) 59* �8

Виконання судових рішень щодо вчинення дій (Т. Карп'як)
• Загальні умови виконання рішень щодо вчинення дій
• Виконання рішень про поновлення на роботі
• Виконання рішень про відібрання дитини
• Виконання рішень про виселення боржника
• Виконання рішень про вселення стягувача

59* ��

Постанова про накладення адмінштрафу: особливості виконання (В. Вишиваний) 59* ��

Реалізація майна боржника на торгах: процедура й наслідки (Б. Свіржський)
• Загальні правила щодо реалізації майна, на яке звернено стягнення
• Процедура реалізації майна боржника на публічних торгах (аукціоні)
• Специфіка продажу на торгах нерухомості
• Наслідки нереалізації майна, на яке звернено стягнення
• Продаж арештованого майна на електронних торгах

59* �6

Відповідальність сторін виконавчого провадження (В. Вишиваний) 59* �0

Кримінальна відповідальність за порушення правил виконавчого провадження  
(додаток до статті "Відповідальність сторін виконавчого провадження")

59* www

Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку 
(В. Циганенко)

59* ��

Витяг із заповненої таблиці 6 Звіту з ЄСВ за червень 2015 року. Числовий приклад (додаток до 
статті "Стягнення на користь працівників за рішенням суду: правила оподаткування та обліку")

59* www

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ № стор.

Рекламний девіз на замовлення: оформлення майнових прав (Ю. Ільницький) � 55

Торговельна марка: захист від неправомірного використання (О. Лавренова) �� �5

Торговельна марка: шляхи захисту порушених прав (О. Лавренова) �7 ��

Як захистити право інтелектуальної власності на рецепт пива (М. Ортинська)
• Захист рецепта комерційною таємницею
• Рецепт як винахід (корисна модель)

�5 ��

Виплати роялті: визначаємо юридичний статус (М. Ортинська) 58 ��

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Конкурентні спори: свіжа судова практика (В. Вишиваний)
• Мораторій на задоволення вимог кредиторів не поширюється на сплату штрафів за порушення 
конкуренції
• За системні та триваючі порушення конкуренції двічі не карають
• Коли зупиняють та припиняють нарахування пені за прострочення сплати штрафу
• Маркування торговою маркою з неправдивими відомостями про походження товару — 
порушення конкуренції

�6 �8

Припинення найму та повернення орендованого майна: судова практика (Б. Свіржський) �6 �6

Акт приймання-передачі об'єкта оренди (найму). Зразок  
(додаток до статті "Припинення найму та повернення орендованого майна: судова практика")

�6 www

Незначні недоліки в первинці: огляд судової практики (О. Ясна) �6 www

Огляд судової практики: весняний ТОП-5 (Б. Свіржський) 
• Чи можна змусити нечлена ОСББ платити за спожиті послуги
• Чи вправі кредитна спілка відступати своє право вимоги
• Строк нарахування штрафних санкцій можна подовжити в договорі
• Кому дістанеться майно фізособи-підприємця при розлученні
• Чи можна вимагати від банку кошти, зняті з картки зловмисниками

5� �0

Розрахунок зі звільненим затягнувся: чи можливе зменшення середнього заробітку 
(Б. Свіржський)

57 5

Відсутність довіреності на отримання ТМЦ не завадить визнанню госпоперації (В. Вишиваний) 60 ��

СУД І ПРОЦЕС № стор.

Кілька боржників у заяві про видачу судового наказу: чи можливо це (О. Бардаш) 6 �6

Забезпечення позову в господарському процесі: підстави, види та порядок (В. Вишиваний)
• Хто може ініціювати забезпечення позову
• Види забезпечення позову
• Як обрати захід забезпечення позову
• Коли можна забезпечити позов
• Скасування заходів забезпечення позову

�� �7

Особливості забезпечення позову у справах про порушення авторського права  
(додаток до статті "Забезпечення позову в господарському процесі: підстави, види та порядок")

�� www

Як звернутись у звичайний суд замість третейського (О. Романов) �6 �6

КОНТРОЛюючІ ОРГАНИ № стор.

Адмінарешт коштів чи майна: підстави успішного оскарження (Б. Свіржський) �� ��

Орган захисту прав споживачів вимагає дані про оборот фірми: що робити (Б. Свіржський) �7 ��

Відпрацювання "по-міліцейськи": якщо запросили на розмову до податкової міліції (Ю. Ягунов) 5� �7

ДОРОжНЄ ПРАВО № стор.

На дорозі — тільки протокол! Так сказав КСУ (О. Башинський) (Коментар до рішення КСУ 
від 26.05.15 р. № 5-рп/2015)

5� �5

Рішення КСУ від 26.05.15 р. № 5-рп/2015 (додаток до коментаря "На дорозі — тільки протокол! 
Так сказав КСУ")

5� www

За які порушення правил дорожнього руху штрафи виписують інспектори ДАІ  
(додаток до коментаря "На дорозі — тільки протокол! Так сказав КСУ")

5� www

Адміністративний позов про оскарження рішення/дій/бездіяльності суб'єкта владних повноважень. 
Зразок (додаток до коментаря "На дорозі — тільки протокол! Так сказав КСУ")

5� www

ВСЕ ПРО БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ № стор.

Як витягнути депозит із банку за допомогою його ж позичальника (О. Українець) �6 ��

Як банкіри можуть допомогти підвищити продажі (О. Українець)
• Немає всієї суми одразу — бери в кредит
• Договір про співпрацю
• Як обрати банк

�6 �0

БЛІЦВІДПОВІДЬ № стор.

Безкоштовно отримали в податковій ЕЦП та програму для відправлення звітності: чи є податкові 
доходи

�� �5

Придбали український прапор, щоб вивісити на вході в будівлю підприємства: як відображати в 
податковому обліку

�� �5

ПРАКТИКА — У СУДОВИХ РІШЕННЯХ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Чи можна відносити витрати на ремонт ОЗ до його первісної вартості, якщо ліміт іще не 
вичерпано

�� �5

Підприємство доручило первинній профспілці провести культурно-масові заходи з нагоди своєї 
річниці: чи можна віднести на податкові витрати кошти, які воно їй перерахувало для цього

�� �6

Куди відносити нараховані відпускні в податковому обліку та коли їх визнавати �� �6

Продали товар із суттєвою знижкою: як відображати доходи та собівартість в обліку податку  
на прибуток

�� �6

Єдинник-юрособа виплачує дивіденди фізособі: 
чи потрібно сплачувати аванси з прибутку

�� �7

За яким курсом ураховувати податкову собівартість товару, імпортованого на умовах післяплати �� �7

Які статті балансу в інвалюті перераховують для цілей податку на прибуток і на яку дату �� �7

Продаж товарів за ціною нижче купівельної: нюанси з ПДВ у 2014 та 2015 роках �� �8

Запит від місцевої влади: відповідати чи ні �� �8

Особливості розірвання договору: не пропустіть важливі нюанси �� �8

Запитання з практикуму
Переговорна процедура закупівлі: нюанси, не визначені Законом
• Зразок запрошення для участі в переговорах
• Чи проводити переговори перед акцептом
• Витратні матеріали для діючого обладнання: чи застосовують переговорну процедуру
• Чи перевіряти кваліфікаційні критерії учасника переговорної процедури

�9 �9

Запитання з практикуму
Визнання й первісна оцінка ОЗ бюджетників: облікові тонкощі та практичні приклади 
(В. Вальківський)
• Чи використовувати рахунок 14 для безоплатно одержаних ОЗ
• Хто оцінить безоплатно одержані ОЗ
• Коли переоцінювати ОЗ
• Як обліковувати проектну документацію

�0 ��

Запитання з практикуму
Правила нарахування амортизації на ОЗ бюджетників (В. Вальківський)
• Коли починають амортизувати основні засоби
• Чи визначати ліквідвартість основних засобів
• ОЗ із нульовою вартістю: чи встановлювати їм ліквідвартість
• Як амортизувати ОЗ у місяці списання
• Чи можна нараховувати амортизацію раз на рік

5� ��

ПОСАДОВА ОСОБА № стор.

Кожен податковий крок на візу бізнесу (інтерв'ю) �� �8

Чи повинні єдинники відшкодовувати ПФУ витрати на виплату та доставку пільгових пенсій  
(Інтерв'ю із заступником директора департаменту — начальником відділу методології 
забезпечення платежів департаменту надходження доходів і зборів ПФУ Л. В. Польовик)

�7 �0

Якісна робота, підтверджена роками: Казначейству України — 20 років!  
(Інтерв'ю з Головою Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.)

�9 �6

БюДжЕТ № стор.

Міжбюджетні відносини — 2015: під вітрилами реформ (В. Вальківський, Л. Баценюк)  
(Коментар до Закону України від 28.12.14 р. № 79-VIII)
• Місцеві бюджети: під знаменами децентралізації
• Міжбюджетні трансферти: з бюджету в бюджет за новими правилами
• Новинки в Бюджетному кодексі: зміни, що торкнуться всіх

�� �9

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів звітують за оновленими правилами (Л. Ключник) 
(Коментар до наказу Мінфіну України від 17.12.14 р. № 1207)

�� ��

Ремонтуємо авто бюджетної установи: документування та облік витрат (А. Залізняк) �� ��

Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів ф. № ОЗ-2  
(бюджет). Зразок (додаток до статті "Ремонтуємо авто бюджетної установи: документування  
та облік витрат")

�� www

Чи сплачують бюджетні установи земельний податок у 2015 році (В. Вальківський) �7 ��

Нові завіти бухобліку в бюджетних установах: перше знайомство (В. Вальківський) �� �8

БЛІЦ-ВІДПОВІДЬ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Як застосовувати зарплатні обмеження бюджетникам у 2015 році (В. Вальківський) (Коментар  
до листів Мінсоцполітики України від 31.01.15 р. № 1143/0/14-15/13 та Мінфіну України  
від 13.02.15 р. № 31-08040-05-25/4479)

�7 www

Бюджетний бухоблік купівлі основних засобів (В. Вальківський) �7 �6

Оперативна оренда основних засобів у бюджетній установі: нові правила гри (В. Вальківський)
• Поліпшення орендованих ОЗ
• Як у бухобліку визнавати доходи від оренди

�8 �9

Оперативна оренда основних засобів у бюджетній установі. Числовий приклад  
(додаток до статті "Оперативна оренда основних засобів у бюджетній установі: нові правила гри")

�8 www

Бюджетна установа купує нерухомість: як показати придбання в обліку (Н. Бондаренко) �9* www

Поліпшення та переоцінка основних засобів у бюджетників: свіжий погляд (В. Вальківський) �0 �9

Облік запасів бюджетної установи: вивчаємо правила (В. Ява) �� ��

Окремо виділені НП(C)БОДС 123 категорії запасів бюджетної установи  
(додаток до статті "Облік запасів бюджетної установи: вивчаємо правила")

�� www

Секрети обліку транспортно-заготівельних витрат у бюджетників (В. Ява) �� �8

Як бюджетній установі оцінювати запаси (В. Ява) �6 �7

Списання запасів бюджетної установи: обираємо зручний метод (В. Ява) �7 ��

Квартальна звітність і нові правила бухобліку: уникаємо помилок (Н. Бондаренко)
• ОЗ не ввели в експлуатацію: як показати в балансі
• Як бюджетникові показати передплату періодики в бухобліку та звітності
• Як у бухобліку та звітності показати повернення неякісного ОЗ
• Відображаємо у звітності залишок "суворих" бланків

�9 �9

Запитання з практикуму
Визнання й первісна оцінка ОЗ бюджетників: облікові тонкощі та практичні приклади 
(В. Вальківський)
• Чи використовувати рахунок 14 для безоплатно одержаних ОЗ
• Хто оцінить безоплатно одержані ОЗ
• Коли переоцінювати ОЗ
• Як обліковувати проектну документацію

�0 ��

Амортизація основних засобів у бюджетників: вивчаємо нові правила (В. Вальківський) �0 ��

Відомість нарахування амортизації на основні засоби. Зразок (додаток до статті "Амортизація 
основних засобів у бюджетників: вивчаємо нові правила")

�0 www

Нематеріальні активи бюджетних установ: нові правила обліку (В. Ява) �� �7

Порядок формування первісної вартості нематеріальних активів
бюджетної установи (додаток до статті "Нематеріальні активи бюджетних установ: нові правила 
обліку")

�� www

Амортизація нематактивів у бюджетників: нараховуємо за новими правилами (В. Ява) �� �5

Лист Міністерства фінансів України від 07.04.15 р. № 31-11420-07-5/12145 "Щодо застосування 
окремих вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі" 
(Коментар редакції: Коли обов'язково визначати ліквідвартість ОЗ: свіжа підстава від Мінфіну)

�� �0

Основні засоби в бюджетників: облік вибуття та відображення у звітності (В. Вальківський) �5 �0

Чи впливає відпустка по догляду за дитиною на тривалість додвідпустки держслужбовця 
(В. Вальківський)

�7* ��

Чи можна додвідпустку за стаж держслужби поділити на частини (М. Богач) �7* www

Чи можна додвідпустку за стаж держслужби замінити компенсацією (В. Вальківський) �7* www

Відпускні виплати: облік та звітність на відмінно (А. Король) �7* ��

Відображення в обліку та в таблиці 6 Звіту за єдиним внеском нарахування та виплати відпускних, 
які припали на два місяці. Числовий приклад  
(додаток до статті "Відпускні виплати: облік та звітність на відмінно")

�7* www

Купуємо проїзний для працівників бюджетної установи: як показати в бухобліку (В. Вальківський) �8 �0

БЮДжЕТ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Запитання з практикуму
Правила нарахування амортизації на ОЗ бюджетників (В. Вальківський)
• Коли починають амортизувати основні засоби
• Чи визначати ліквідвартість основних засобів
• ОЗ із нульовою вартістю: чи встановлювати їм ліквідвартість
• Як амортизувати ОЗ у місяці списання
• Чи можна нараховувати амортизацію раз на рік

5� ��

Лист МФУ "Щодо застосування НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" від 13.05.15 р. № 31-11420-08-
25/15808 (Коментар редакції: Основні засоби в бюджетників: бухоблікові настанови від Мінфіну)

55 ��

ОСВІТА № стор.

Тернистий шлях реформ: прощавайте, пільги, зустрічайте платну освіту (В. Вальківський) 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких законодавчих актів України" від 28.12.14 р. № 76-VIII)
• Парламент урізав професійні й статусні пільги: кому не пощастило
• Освіта стане платною, а школи закриватимуть без рішення громади
• Контролерам наказали ще півроку відпочивати, а на держпрацівниках заощадять

�6 www

Скільки триває відпустка керівника гуртка в дитсадку (В. Вальківський) �7* www

ДЕРжАВНІ ЗАКУПІВЛІ № стор.

Держзакупівлі в будівництві: прості рішення для складних ситуацій (Н. Заєць) �8 �8

Запитання з практикуму
Переговорна процедура закупівлі: нюанси, не визначені Законом
• Зразок запрошення для участі в переговорах
• Чи проводити переговори перед акцептом
• Витратні матеріали для діючого обладнання: чи застосовують переговорну процедуру
• Чи перевіряти кваліфікаційні критерії учасника переговорної процедури

�9 �9

Коригуємо договір про закупівлю правильно (Н. Заєць) �9 �6

Як виконати антикорупційні вимоги в держзакупівлях (В. Вальківський) (Коментар до Роз'яснення 
Мінекономрозвитку і торгівлі України від 30.04.15 р. № 3302-05/14183-07)

5� ��

КАЗНАчЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стор.

Лист ДКСУ від 25.12.14 р. № 17-10/1142-29116 "Про зарахування плати за виготовлені документи 
про освіту"

�� www

Лист ДКСУ від 25.12.14 р. № 17-09/1138-29102 "Про застосування КЕКВ для здійснення внесків  
до статутного капіталу"

�� www

Лист ДКСУ від 05.01.15 р. № 17-09/3-9 "Про застосування КЕКВ для придбання  
сценічно-постановочних засобів"

�� www

Лист ДКСУ від 10.11.14 р. № 17-08/1088-24822 "Про застосування КЕКВ для оплати праці" �� www

Лист ДКСУ від 17.11.14 р. № 17-08/1023-25450 "Про зарахування коштів за зданий брухт 
дорогоцінних металів"

�� www

Лист ДКСУ від 26.11.14 р. № 17-08/1060-26277 "Про видатки на придбання бронежилетів" �� www

Лист ДКСУ від 11.12.14 р. № 17-09/1110-27668 "Про застосування КЕКВ для оплати громадських 
робіт"

�� www

Лист ДКСУ від 05.12.14 р. № 17-08/1088-27147 "Щодо термінів подання звітності" �� www

Лист ДКСУ від 14.02.15 р. № 17-08/190-2692 "Про застосування бюджетного законодавства" �� www

Якісна робота, підтверджена роками: Казначейству України — 20 років!  
(Інтерв'ю з Головою Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.)

�9 �6

Квартальна звітність і нові правила бухобліку: уникаємо помилок (Н. Бондаренко)
• ОЗ не ввели в експлуатацію: як показати в балансі
• Як бюджетникові показати передплату періодики в бухобліку та звітності
• Як у бухобліку та звітності показати повернення неякісного ОЗ
• Відображаємо у звітності залишок "суворих" бланків

�9 �9

ПАМ'ЯТКА БУХГАЛТЕРА № стор.

Відпускні, декретні, лікарняні та інші виплати у 2015 році: яка кількість днів для розрахунку 
(В. Нагорний)

�� ��

Типові ситуації розрахунку кількості днів для обчислення виплат за середнім заробітком у 2015 
році (додаток до статті "Відпускні, декретні, лікарняні та інші виплати у 2015 році:  
яка кількість днів для розрахунку")

�� www

БЮДжЕТ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Розрахунки за січень 2015 року 5 ��

До 30 січня слід відзвітувати про квоту з працевлаштування! 7 9

Звітність про виконання 5%-вої квоти за 2014 рік (додаток до повідомлення "До 30 січня слід 
відзвітувати про квоту з працевлаштування!")

7 www

Розрахунки за лютий 2015 року �5 5

Розрахунки за березень 2015 року �6 �

Розрахунки за квітень 2015 року �� �

Розрахунки за травень 2015 року �� �0

Розрахунки за червень 2015 року 5� �0

Кольорова вставка "Інструкція про заходи пожежної безпеки" 5� �7

ТЕМА НОМЕРА № стор.

Інваліди на підприємстві
Інваліди на підприємстві: звіт і штраф за 2014 рік (В. Нагорний)

�� 6

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів ф. № 10-ПІ. Зразок (додаток до статті "Інваліди 
на підприємстві: звіт і штраф за 2014 рік")

�� www

Інваліди на підприємстві
У підприємства менше восьми працівників: чи повідомляти про це Фонд соцзахисту інвалідів 
(К. Герман)

�� 8

Інваліди на підприємстві
Працевлаштовуємо інваліда: поради роботодавцям на 2015 рік (В. Нагорний)

�� 9

Аліменти від "А" до "Я"
Аліменти: визначаємо розмір та одержувача (В. Вишиваний)
• Хто має право на аліменти
• Розмір аліментів на дитину

�5 9

Аліменти від "А" до "Я"
Аліменти на дитину: у чому відмінності між способами їх сплати (М. Кленовий)

�5 ��

Договір між батьками про проживання, виховання дитини та сплату аліментів на її утримання. 
Зразок (додаток до статті "Аліменти на дитину: у чому відмінності між способами їх сплати")

�5 www

Позовна заява про стягнення аліментів на дитину. Зразок (додаток до статті "Аліменти на дитину: 
у чому відмінності між способами їх сплати")

�5 www

Аліменти від "А" до "Я"
Примусове стягнення аліментів: алгоритм дій (Т. Любомирський)

�5 ��

Заява про відкриття виконавчого провадження. Зразок (додаток до статті "Примусове стягнення 
аліментів: алгоритм дій")

�5 www

Аліменти від "А" до "Я"
Відповідальність платника аліментів за невиконання рішення суду про їх сплату (В. Вишиваний)

�5 �6

Аліменти від "А" до "Я"
Пеня за несплачені аліменти: хто і коли розраховує (Т. Любомирський)

�5 �7

Подарункові сертифікати
Подарункові сертифікати: юридичні аспекти (О. Трегубова)
• Поняття подарункового сертифіката
• Оформлення подарункового сертифіката
• Як кваліфікувати продаж за подарунковими сертифікатами
• Подарункові сертифікати у сфері роздрібної купівлі-продажу

�� �

Подарунковий сертифікат. Зразок (додаток до статті "Подарункові сертифікати: юридичні аспекти") �� www

Подарункові сертифікати
Подарункові сертифікати: особливості обліку (А. Осавул)

�� 7

Наказ про впровадження на торговельному підприємстві подарункових сертифікатів.  
Зразок (додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Положення про порядок продажу та погашення подарункових сертифікатів. Зразок  
(додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Облік операцій з виготовлення та реалізації подарункових сертифікатів. Числовий приклад 
(додаток до статті "Подарункові сертифікати: особливості обліку")

�� www

Подарункові сертифікати
Подарункові сертифікати: РРО-нюанси (Т. Нижник)

�� 9

КОРИСНЕ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Подарункові сертифікати
Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця 
(О. Кононенко)
• Зарплата чи не зарплата
• Сертифікат — зарплатний дохід
• Сертифікат — незарплатний дохід
• Оптимізуємо податки

�� �0

Облік видачі співробітникам подарункових сертифікатів. Числовий приклад  
(додаток до статті "Кращий презент — подарунковий сертифікат: нюанси обліку  
в щедрого роботодавця")

�� www

Шлюбний договір 
Шлюбний договір: особливості укладення та виконання (Т. Карп'як)
• Форма та предмет шлюбного договору
• Чинність шлюбного договору
• Зміна та розірвання шлюбного договору
• Визнання шлюбного договору недійсним

�� 8

Аліменти від "А" до "Я"
Аліменти: утримання, оподаткування та сплата (А. Гоменюк)

�5 7

Аліменти від "А" до "Я"
Компенсуємо працівнику частину відпускних: чи утримувати аліменти (А. Король)

�5 9

Аліменти від "А" до "Я"
При звільненні з працівника помилково утримали аліменти: хто заплатить (Б. Свіржський)

�5 �0

Аліменти від "А" до "Я"
Як підприємцю-загальносистемнику обчислити аліменти (Т. Прощина)

�5 ��

Аліменти від "А" до "Я"
Як роботодавець звітує про стягнення аліментів із працівника (В. Вишиваний)

�5 ��

Звіт про здійснені відрахування та виплати. Зразок (додаток до статті "Як роботодавець звітує про 
стягнення аліментів із працівника")

�5 www

Аліменти від "А" до "Я"
Чи утримувати аліменти на студента, старшого за 18 років (Б. Свіржський)

�5 ��

Позовна заява про стягнення аліментів на повнолітнього сина (дочку) з другого з батьків. Зразок 
(додаток до статті "Чи утримувати аліменти на студента, старшого за 18 років")

�5 www

Аліменти від "А" до "Я"
Звільняється аліментник: алгоритм дій роботодавця (А. Король)

�5 ��

Супровідний лист про повернення виконавчого документа. Зразок  
(додаток до статті "Звільняється аліментник: алгоритм дій роботодавця")

�5 www

Оформлення записів у журналі реєстрації документів про виконавче провадження. Зразок 
(додаток до статті "Звільняється аліментник: алгоритм дій роботодавця")

�5 www

Аліменти від "А" до "Я"
Аліменти за двома виконавчими листами перевищують 50% зарплати: як утримувати

�5 www

Аліменти від "А" до "Я"
Дитина почала працювати: чи продовжувати утримувати аліменти на неї

�5 www

Аліменти від "А" до "Я"
Із яких доходів працівника утримують аліменти

�5 www

Позовна давність
Позовна давність: строки, обчислення та застосування (Ю. Ільницький)
• Поняття позовної давності
• Які бувають строки позовної давності
• Коли позовна давність не діє
• Застосування строків позовної давності
• Призупинення й переривання позовної давності
• Наслідки закінчення позовної давності

�7 6

Нова форма № �Дф
Оновлена форма № 1ДФ: перше знайомство (В. Нагорний)

�0 8

Нова форма № �Дф
Обираємо ознаку доходу для заповнення графи 5 розділу І ф. № 1ДФ (додаток до статті "Оновлена 
форма № 1ДФ: перше знайомство")

�0 www

ТЕМА НОМЕРА № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Нова форма № �Дф
Військовий збір у ф. № 1ДФ: відображаємо правильно (В. Нагорний)

�0 9

Нова форма № �Дф
Розрахунки з підприємцями через підзвітників: як показати у ф. № 1ДФ (Т. Прощина)

�0 ��

Нова форма № �Дф
Підприємець повернув аванс юрособі: чи подавати уточнюючу ф. № 1ДФ (К. Герман)

�0 ��

Нова форма № �Дф
Плата за проживання підприємцям: чи показувати у ф. № 1ДФ (Т. Прощина)

�0 ��

Нова форма № �Дф
Уточнююча ф. № 1ДФ: чи підбивати підсумки за всіма графами (В. Нагорний)

�0 www

Нова форма № �Дф
За які періоди слід уточнювати відомості у ф. № 1ДФ (К. Герман)

�0 www

Первинні документи
Дата складання первинного документа: правила відображення (В. Кислицина)

�� �0

Первинні документи
Місце складання первинного документа: як правильно його зазначити (В. Кислицина)

�� ��

Первинні документи
Мова первинного документа: якою вона має бути (Б. Свіржський)

�� ��

Первинні документи
Іншомовний акт від нерезидента: чи перекладати українською (О. Рижикова)

�� �5

Первинні документи
Акт про надання послуг у ЗЕД: у якій валюті його оформлювати (О. Рижикова)

�� www

Первинні документи
Первинний документ: як заповнити реквізит "зміст господарської операції" (З. Куриляк)

�� www

Первинні документи
Від постачальника отримали первинний документ із помилкою: які дії бухгалтера (Ю. Клочко)

�� www

Основні засоби
Основні засоби — 2015: нові правила податкового обліку (А. Василенко)
• До 20 (млн грн) і більше: у чому різниця
• Як перетягти старі ОЗ до нового податкового обліку
• Облік нових ОЗ
• Амортизаційні різниці: додаємо…
• …і віднімаємо

�� �

Основні засоби
Основні засоби — 2015: нові правила податкового обліку (А. Василенко)
• Дооціночно-уціночні різниці
• Зменшення-відновлення корисності
• Податкові різниці при продажу та ліквідації об'єкта
• Інвестнерухомість

�� 8

Первинні документи
Чи обов'язкова печатка на первинних документах (В. Вишиваний)

�6 �

Первинні документи
Первинні документи в електронному вигляді: нюанси підписання та зберігання (Г. Сазонов)

�6 5

Первинні документи
Акт виконаних робіт надійшов із запізненням: як його провести в обліку (А. Василенко)

�6 8

Первинні документи
Типові форми первинних документів: чи обов'язково їх застосовувати (Р. Ігнатів)

�6 www

Первинні документи
Чи можна заповнювати первинку комбінованим способом (А. Осавул)

�6 www

Первинні документи
Незначні недоліки в первинці: огляд судової практики (О. Ясна)

�6 www

Стажисти та практиканти
Стажування і виробнича практика на підприємстві: у чому різниця (А. Гоменюк)

�� �

Стажисти та практиканти
Стажування: організовуємо на відмінно (А. Король)

�� 5

ТЕМА НОМЕРА № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Стажисти та практиканти
Практиканти на підприємстві: оформлення, матзабезпечення та керівництво (А. Гоменюк)

�� 7

Стажисти та практиканти
Cтажисти і практиканти: cоцзабезпечення та виплати (А. Король)

�� 9

Операційна оренда нерухомості
Оренда площі в торговельному центрі (Т. Карп'як)
• Особливості оренди в торговельному центрі
• Форма та строк договору оренди
• Істотні умови договору оренди
• Інші умови договору оренди
• Припинення договору оренди

�6 �

Операційна оренда нерухомості
Поліпшення орендованого приміщення в рахунок орендної плати: облік в орендодавця 
(З. Куриляк)

�6 8

Операційна оренда нерухомості
Поліпшення орендованого основного засобу: облік в орендаря (В. Карпова)

�6 9

Операційна оренда нерухомості
Два підприємці-орендарі в одному приміщенні: оформлення та облік (В. Кислицина)

�6 ��

Операційна оренда нерухомості
Орендар компенсує комунальні послуги орендодавцю: податки та облік (М. Компанієць)

�8 �9

Операційна оренда нерухомості
Страхування орендованої нерухомості в обліку орендаря (З. Куриляк)

�8 ��

Операційна оренда нерухомості
Оренда приміщення у фізособи: відображення у ф. № 1ДФ (З. Куриляк)

�8 ��

Операційна оренда нерухомості
Фізособа здає нерухомість в оренду: чи вплине це на статус безробітного (М. Шурко)

�8 ��

Операційна оренда нерухомості
Як індексувати орендну плату (В. Вальківський)

�8 ��

Охорона власними силами
Створюємо власну службу охорони: організаційні кроки (Т. Прощина)
• Видаємо наказ про утворення структурного підрозділу
• Розробляємо положення про структурний підрозділ
• Доповнюємо штатний розпис новими посадами
• Складаємо посадові інструкції

60 �8

Наказ про створення відділу охорони. Зразок (додаток до статті "Створюємо власну службу 
охорони: організаційні кроки")

60 www

Положення про відділ охорони. Зразок (додаток до статті "Створюємо власну службу охорони: 
організаційні кроки")

60 www

Наказ про внесення змін до штатного розпису. Зразок (додаток до статті "Створюємо власну 
службу охорони: організаційні кроки")

60 www

Посадова інструкція охоронника. Зразок (додаток до статті "Створюємо власну службу охорони: 
організаційні кроки")

60 www

Охорона власними силами
Робочий час та оплата праці охоронників (Т. Прощина)
• Регламентуємо робочий час
• Регламентуємо оплату праці

60 �0

Графік змінності для роботи в одну зміну. Зразок (додаток до статті "Робочий час та оплата праці 
охоронників")

60 www

Наказ про внесення змін до положення про оплату праці. Зразок (додаток до статті "Робочий час 
та оплата праці охоронників")

60 www

Наказ про внесення змін до Правил внутрішнього трудового розпорядку. Зразок  
(додаток до статті "Робочий час та оплата праці охоронників")

60 www

ДОВІДКОВА ІНфОРМАЦІЯ № стор.

Каталог публікацій у газеті "Все про бухгалтерський облік" за ІV квартал 2014 р.V квартал 2014 р. квартал 2014 р. 8 www

Більше, вище, жорсткіше — ключові істини податкових реформ 2015 р. (А. Білогород) 8 56

ТЕМА НОМЕРА № стор.



d
o

d
at

o
k.

vo
b

u
.c

o
m

.u
a

�0� �05

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Переможець конкурсу "Селфі з улюбленим викладачем": Харківський національний аграрний 
університет ім. В. В. Докучаєва

�8 ��

Переможець конкурсу "Селфі з улюбленим викладачем": Карпатський інститут підприємництва 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

�9 ��

Переможець конкурсу "Селфі з улюбленим викладачем": Хмельницький кооперативний 
торговельно-економічний інститут

5� �0

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА № стор.

Поезія. "А снежинки налетают, улыбаются..." �� 56

Поезія. Експромтна колядка � 56

Поезія. "В подгорном Мюнхене над "взлеткой" снегопады..." � 6�

Поезія. "На мілинах осельних озерець..." 5 �8

Поезія. "За окошком — снегподушки..." 6 �8

Поезія. Земляцька мить 7 ��

Поезія. "После Нового года стобалльных заторов не слышно..." 8 6�

Поезія. "Спинила візника: "За скільки до вокзалу?.." �� �8

Поезія. "Под каблуками, ай, хрустит горошек-снег..." �� �8

Поезія. "Уходят лучшие из нас..." �� �8

Поезія. "Он мне останется живым, мой, мой сыночек..." �5 �8

Поезія. "Нет прошлого в реальности нечестной, только мысли..." �6 �8

Поезія. "Твою кухню, с едой, захватил твой сосед..." �7 ��

Поезія. "Хоч третього дня... "похованка" — не плачу. Не плачу!.." �8 ��

Поезія. "Ворчит старушенька-зима мохнатой снежницей..." �9 ��

Поезія. "З трун маріупольських клубочив людний сказ..." �� ��

Поезія. Я создавал в уме красивое и... как-то �� �

Поезія. "За народ переживаем, за народ..." "...И испанский король..." �� ��

Поезія. "Тот — кидала из кидал... Должен был и... гривню сдал..." �5 ��

Поезія. "Як чудово у Києві: люди і архітектура..."  �6 ��

Поезія. "Балкони, як очі, — сумують самотні..." �7 ��

Поезія. "Як землі клопіткі дрозденятка..." �8 ��

Поезія. "У сусідів свято: їхнім став наш... дотаційний Крим" �0 ��

Поезія. "С утра под ним бродил, под снегом, в марте..." �� ��

Поезія. "Роза ручки поколола, а на сердце..." �� ��

Поезія. "Стихи, как сны, приходят и уходят..." �� ��

Поезія. "А сейчас на океанских бризных лайнерах..." �� ��

Поезія. "За добрыми плачут — красивым дождем..." �5* �8

Поезія. "Иду в воскресенье на рынок, по ямам не прыгаю..." �6 ��

Поезія. "Как собачка..." �7 ��

Поезія. "Тут переживаешь, коль плохо животным в сараях..." �9 ��

Поезія. "Гой, тряснув Еверест, тищі душ за хвилину — загиблі..." �0 �8

Поезія. "В интернете фейсбучном сошлись, спелись, разговорились..." �� ��

Поезія. "Мов бджоли до сот, вечорами в годину..." �� ��

Поезія. "Вселились в домик с трещинными крышами..." �� ��

Поезія. "Це — від загарбників, що гени розслоїнні..." �� ��

Поезія. "Прибой, недогретый весенним и прошенным солнышком..." �5 ��

Поезія. "Зазвичай ти — один, як шуліки накинуться градом..." �6 ��

Поезія. "Бредишь, жжешь одиночеством…" �7* �

Поезія. "Вікна жалюзійні в п'ятницю — одкрились!.." �8 ��

Поезія. "От жары — примиренье и вялость..." �9 ��

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Поезія. "Трапиться і... стигла…" 50* �

Поезія. "На кронах розквітлих каштанів — надії..." 5� �8

Поезія. "Вот и лето пришло, а жена, как обычно, с плитой..." 5� ��

Поезія. Взяв в дорогу карти, нарди? 5� �6

Поезія. "Когда тупик обледеняет всюду — сферой…" 5�* �

Поезія. "Сначала я ей лайкал,.. приучал..." 55 ��

Поезія. Умиротворение 56 ��

Поезія. "У пустелі, на скелі, в долині..." 57 ��

Поезія. Випадок на українському кордоні 58 ��

Поезія. "Не верь тому, что говорят и делают..." 59* �8

Поезія. "Суббота, лето, и естественное — пляж..." 60 ��

ІV. ПЕРЕЛІК СПЕЦВИПУСКІВ, ТЕМАТИЧНИХ НОМЕРІВ І СПЕЦПРОЕКТІВ 
гАЗЕТИ "ВСЕ ПРО БУХгАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК" ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

СПЕЦВИПУСКИ, ТЕМАТИчНІ НОМЕРИ ТА ЇХ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА №

Податковий кодекс України (кодифікований) 9�0

фінансова звітність — �0��
Невблаганно наближається гранична дата подання річної фінансової звітності. Тому, либонь,  
усі бухгалтери, як бджілки, трудяться над її складанням. Підмогою їм у цій непростій справі стане 
наш спецвипуск "Фінзвітність-2014". У ньому ми розповіли про основи річного звітування,  
а також навели шпаргалки щодо заповнення форм річної фінансової звітності. Користуйтеся  
із задоволенням!

��

Трудові відносини — �0�5
З 01.01.15 р. відбулося чимало змін у працевлаштуванні фізосіб, нарахуванні та сплаті єдиного 
внеску та податку на доходи. Саме тому ми підготували для вас спецвипуск. В матеріалах номера 
ми зібрали резонансні запитання наших читачів.

�0

ПДВ: електронне адміністрування
З 01.07.15 р. на платників ПДВ чекає повноцінне впровадження системи електронного 
адміністрування ПДВ. Та вже зараз — протягом першого півріччя — ми маємо час підготуватися до 
її функціонування.
Серед іншого, платникам треба звикнути до оформлення електронних податкових накладних і 
розрахунків коригування, обміну ними та суцільної реєстрації цих документів у Єдиному реєстрі 
податкових накладних. Перший крок до цього — наявність актуальних редакцій нормативних 
документів.
Окрім того, з тестуванням системи електронного адміністрування, яке розпочалося 01.02.15 р., 
пов'язано оновлення форм декларації з ПДВ та уточнюючого розрахунку. Отже, у березні 2015 р. 
бухгалтери опановуватимуть нові рядки, розділи та додатки, а хтось, можливо, навіть візьметься 
усувати старі помилки.
Тому, щоб усе було до ладу, пропонуємо до вашої уваги цей спецвипуск газети "Все про 
бухгалтерський облік". У ньому ви знайдете як нормативні документи, так і професійні 
консультації наших фахівців. Упевнені: вони стануть вам у пригоді, допоможуть легко опанувати 
нові правила та уникнути помилок

��

Нерухомість�0�5
У спецвипуску, присвяченому придбанню нерухомості, висвітлені теми, які зацікавлять керівників, 
бухгалтерів, юристів та підприємців, а також виявляться корисними кожному теперішньому чи 
потенційному власнику нерухомого майна. У ньому ми розповіли своїм читачам про:
• правові підстави купівлі-продажу нерухомості;
• укладення попередніх договорів із цього приводу;
• державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;
• відображення в обліку придбання нерухомості;
• податкові наслідки купівлі нерухомості у фізосіб;
• перехід права власності на землю, на якій розташовані будівлі чи споруди;
• сплату податку на нерухомість в разі її придбання та багато іншого.

�9

ТЕМА НОМЕРА № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

СПЕЦВИПУСКИ, ТЕМАТИчНІ НОМЕРИ ТА ЇХ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА №
Каса та РРО — �0�5
Наш спецвипуск — обов'язковий атрибут у багажі знань кожного підприємства, яке має справу з 
готівкою!
Основна зброя платника податків — глибокі знання норм законодавства, що регулюють готівковий 
обіг. Ми зібрали для вас найновіші редакції найпопулярніших документів.
Зустрічайте Закон про РРО у всій красі! Уважно вивчайте Порядки реєстрації РРО, РК і КОРО, 
а також Порядок надання РРО-звітності. Освіжіть у пам'яті нормативку щодо застосування 
платіжного термінала на фірмі, а також прийому платіжних карток в оплату за товар. Технарі 
також будуть задоволені — Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій РРО, а також Порядок 
техобслуговування і ремонту РРО — до їх уваги. І ще багато цікавого.
Крім того, не залишимо вас і без практичних професійних рекомендацій:
• ефективний день касира: крок за кроком;
• кому у 2015 році не залишитися осторонь від застосування РРО;
• як налагодити РРО-звітність;
• яка частота переопломбування РРО;
• розподіл повноважень щодо підписання касових документів;
• дії касира при контрольній закупівлі товару;
• особливості застосування РРО суб'єктами, які покинули зону АТО.

�5

�00 днів податкової реформи
Досконалості немає меж! І податкове законодавство, завдяки старанням можновладців, постійно 
змінюється, прагнучи бездоганності. Найсвіжіші суттєві зміни в нормативних документах 
запрацювали з 1 січня 2015 року. Звісно, опанувати всі нововведення бухгалтеру — завдання ще 
те. Та не журіться, адже у вас є незамінний помічник — газета "Все про бухгалтерський облік"! 
Багато про що ми вже розповіли на її сторінках. А консультації цього спецвипуску присвячено 
практиці застосування реформованої податкової системи.

�8

Відпустки�0�5
Що таке відпустка? Це... сонце, пальми, вітрила, нові місця та враження... Але це все ваше, якщо 
ви відпускник. А коли ви бухгалтер? Рахунки, розрахунки, податки... І з ними бухгалтер має справу 
щомісяця, а сам у відпустку ходить раз на рік.
Та й тема, здавалося б, заїжджена. Однак потік питань, пов'язаних із нарахуванням, наданням, 
оподаткуванням та обліком відпускних виплат, невичерпний. Це завжди нові грані, свіжі враження 
від змін у законодавстві. А цьогоріч — особливо. Тож наш сьогоднішній спецвипуск ми присвятили 
відповідям на найпопулярніші навколовідпускні запитання.

�7

Застава майна
Для забезпечення виконання договірних зобов'язань законодавство передбачає низку різних 
способів. У більшості випадків традиційно використовується неустойка, рідше — поручительство,  
у доволі специфічних ситуаціях — завдаток, утримання, а вже коли на кону серйозні гроші, то в хід іде 
застава. Вона по праву вважається найбільш солідним і надійним правовим інструментом, що стоїть 
на сторожі захисту інтересів кредиторів. І не тільки коли ними виступають банки. Тому що заставу 
точно так само можуть використовувати звичайні підприємства, підприємці та прості громадяни.
Для наших дорогих передплатників ми підготували спецвипуск, у якому детально розповіли 
про різні юридичні тонкощі застосування застави рухомого та нерухомого майна, а також про 
податковий та бухгалтерський облік операцій із заставним майном.

50

Звітність із єдиного внеску
Звітність із єдиного внеску — чи не найактуальніша тема для бесіди. Адже такі новації, як 
мінімальна база для нарахування єдиного внеску та можливість застосування роботодавцями 
понижувального коефіцієнта до ставки нарахування внеску, сколихнули спільноту. А це аж ніяк не 
всі сюрпризи законотворців…
Спільними зусиллями з контролюючими органами платники почали розбиратися в тому, як же 
працюють озвучені нововведення. Але перші чотири місяці 2015 року для бухгалтерів були 
нестерпними, адже звітувати з єдиного внеску доводилося майже наосліп. А як інакше, коли 
механізм обчислення єдиного внеску оновили, а форму звітності під нього не налаштували…  
Хоча ми й приклали максимум зусиль, щоб прояснити ситуацію.
Наразі в нас із вами ідилія! Є нова звітність і порядок її заповнення, свіжа Інструкція зі сплати ЄСВ. 
Чого ще бажати?! Ну, хіба що роз'яснень щодо того, як заповнити всю цю купу бланків. Ми почули 
ваші думки, тому й підготували цей спецвипуск. 

5�

Виконавче провадження
Звернення до суду за захистом своїх законних інтересів — це зовсім не завжди казка із 
щасливим фіналом. Але якщо Феміда стала на ваш бік і ви отримали судове рішення про 
задоволення заявлених у позові вимог, то далі потрібно здійснити кроки для виконання такого 
рішення. У спецвипуску ми підготували добірку актуальних консультацій із питань виконавчого 
провадження:
• як діяти, маючи на руках виконавчий документ;
• як отримати дублікат виконавчого листа (наказу);
• порядок і строки пред'явлення виконавчого документа до виконання;
• як змінити спосіб виконання судового рішення;
• особливості виконання постанови про накладення адмінштрафу
та ще багато цікавого!

59
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