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ЯК ОТРИМАТИ ЗА ОДНУ ХВИЛИНУ ВІДПОВІДІ  
НА ЗАПИТАННЯ, ЩО ХВИЛЮЮТЬ

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 скористати-
ся 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 нор-
мативних документів, що публікувалися в на-
шій газеті протягом кварталу. Шукати необхід-
не можна різними способами:

— за назвою документа, поступово перегля-
даючи весь розділ;

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

— за номером документа або його датою 
(для зручності пошуку їх виділено напівжир-
ним шрифтом);

— за "головною темою" нормативного доку-

мента (колонка "Тема"). Теми наведено в бло-
ках "видавників" за алфавітом, а нормативи 
всередині тем — у хронологічному порядку.

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 бухгал-
терського обліку, можна знайти в кількох рубри-
ках. Наприклад, матеріали, що стосуються ПДВ 
і оренди, містяться у двох рубриках: "ПДВ" і 
"Облік орендних операцій". Це дозволяє в процесі 
пошуку використовувати різні ключові слова.

Четвертий розділ скоротить час пошуку ком-
плексної інформації. Тут наводяться назви спец-
випусків та спецпроектів, їх стислий зміст та но-
мер газети. Матеріали спецвипусків та тематич-
них номерів також розподілені за каталогом,  
і їх можна знайти за номером газети.

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.
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І. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ
Тема У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.

Оподаткування
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих 
податків" від 19.12.13 р. № 713-VII

1 Д

Виробництво

Виробникам харчів полегшили життя, або Чи впливає кількість дозвільних документів 
на якість продукції (Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одер-
жувати оператори ринку харчових продуктів" від 05.09.13 р. № 442-VII)

2 23

Заборгованість
Коли держава — боржник: змінено процедуру погашення заборгованості держорганів та 
держпідприємств за судовими рішеннями (Коментар до Закону України "Про внесення 
змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень" від 19.09.13 р. № 583-VII)

3 13

Судовий процес

Коли відсутність не на руку: що принесе заочне кримінальне провадження  
(Коментар до Закону України від 16.01.14 р. № 725-VII)

7 12

Заява про скасування судового рішення, ухваленого за результатами заочного 
кримінального провадження (додаток до коментаря "Коли відсутність не на руку:  
що принесе заочне кримінальне провадження")

7 Д

Дорожнє право

Важливе для всіх водіїв: автофіксація порушень та нові штрафи  
(Коментар до Закону України від 16.01.14 р. № 723-VII)

7 14

Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення (додаток до комента-
ря "Важливе для всіх водіїв: автофіксація порушень та нові штрафи")

7 Д

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ стор.

*— Позначено спецвипуски.
Д — позначено додатки до номерів, розміщені на сайті газети "Все про бухгалтерський облік" (dodatok.vobu.com.ua)
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Держрегулювання
Закон № 721: на що очікувати бізнесу та неприбутківцям  
(Коментар до Закону України від 16.01.14 р. № 721-VII)

7 17

Рейдерство

Нормативний редут проти недружніх поглинань: суть запропонованого захисту 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців" від 10.10.13 р. № 642-VII)

16 35

Оподаткування Податковий кодекс України (кодифікований) 1�-20* 15

У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № стор.

Трансфертне  
ціноутворення

Розпорядження від 25.12.13 р. № 1042-р "Про затвердження переліку держав (територій), 
у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових  
пунктів нижчі, ніж в Україні"

2 17

Бюджет

Зміни, що вносяться до заходів щодо економного та раціонального використання  
державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших  
державних органів, підприємств, установ та організацій, затверджені постановою КМУ  
від 25.12.13 р. № 969 (Режим економії держкоштів подовжили ще на рік)

4 25

Індексація

Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078

16 15

Зміни в порядку індексації зарплати: застосовуємо вже в лютому 2014 р.  
(Коментар до постанови КМУ від 29.01.14 р. № 36)

16 33

Пільги

Компенсація за здорожчання пального: хто і як може отримати (Коментар до Порядку 
виплати компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшен-
ням ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами 
щодо сплати податку з власників транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ 
від 12.02.14 р. № 60)

22 15

Заява на отримання компенсації втрати частини доходів у зв'язку зі скасуванням транс-
портного податку. Зразок (додаток до коментаря "Компенсація за здорожчання пального: 
хто і як може отримати")

22 Д

Бюджет

Важкі часи — складні рішення: Уряд запроваджує жорстку економію коштів (Коментар до 
постанови КМУ від 01.03.14 р. "Про економію державних коштів та недопущення втрат 
бюджету")

25 27

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.14 р. № 65 "Про економію державних кош-
тів та недопущення втрат бюджету"

25 28

Розпорядження КМУ від 01.03.14 р. № 156-р "Про заходи щодо збалансування місцевих 
бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання"

27 2�

Охорона 
здоров'я

Постанова КМУ від 05.03.14 р. № 73 "Питання реалізації пілотного проекту щодо запро-
вадження державного регулювання цін на препарати інсуліну"

30 30

У МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ № стор.

ПДВ

Лист Міндоходів України від 16.10.13 р. № 13407/6/99-99-19-04-02-15 
"Щодо порядку оподаткування операцій з постачання послуг"

2 18

Лист Міндоходів України від 07.10.13 р. № 12633/6/99-99-19-04-02-15 "Щодо звільнення від 
ПДВ постачання електронної версії ЗМІ" (Електронні версії друкованих видань:  
пільга з ПДВ недоступна)

2 20

Податок  
на доходи

Узагальнююча податкова консультація щодо витрат приватного нотаріуса,  
затверджена наказом Міндоходів України від 30.12.13 р. № 884

3 16

Узагальнююча податкова консультація щодо переліку витрат адвокатів, які надають  
безоплатну вторинну правову допомогу, затверджена наказом Міндоходів України  
від 30.12.13 р. № 885 (Розширено переліки витрат, на які можуть зменшувати свої доходи 
адвокати та приватні нотаріуси)

3 16

Узагальнююча податкова консультація щодо переліку витрат фізичних осіб, які здійсню-
ють незалежну професійну діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, ке-
руючого санацією, ліквідатора), затверджена наказом Міндоходів України від 30.12.13 р. 
№ 877 (Затверджено перелік витрат, на які арбітражні керуючі можуть зменшити свій опо-
датковуваний дохід)

3 18

ПДВ

Методичні рекомендації щодо застосування ПКМУ від 25.01.12 р. № 73  
"Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник ПДВ вважається  
таким, що має позитивну податкову історію", затверджені наказом Міндоходів України  
від 30.12.13 р. № 891

4 27

Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на 
отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, затверджений наказом 
Міндоходів України від 10.12.13 р. № 781 (Позитивна податкова історія — найкоротший 
шлях до автоматичного відшкодування ПДВ)

4 28

Відрядження
Лист Міндоходів України від 30.09.13 р. № 12251/6/99-99-22-02-04-18 "Щодо оформлення 
авансу на закордонне відрядження та звітування за використані кошти"

4 34

Тема У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
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ПДВ
Лист Міндоходів України від 09.01.14 р. № 150/7/99-99-18-02-01-17 "Щодо окремих питань 
реєстрації платників ПДВ" (Чи потрібно перереєструватися платником ПДВ у зв'язку зі 
скасуванням свідоцтв)

4 35

РРО
Лист Міндоходів України від 31.10.13 р. № 22949/7/99-99-18-02-03-17 "Щодо форми Книги 
обліку розрахункових операцій"

4 37

ПДВ
Лист Міндоходів України від 17.01.14 р. № 1094/7/99-99-19-04-02-17 "Про окремі зміни в за-
конодавстві" (Реквізит номера Свідоцтва платника ПДВ: заповнювати чи ні)

8 17

Відрядження

Лист Міндоходів України від 01.10.13 р. № 4878/Т/99-99-17-02-01-14 "Щодо відшкодування 
витрат, понесених працівником на господарські потреби підприємства або у відрядженні" 
(Витяг) (Заборгованість за авансовими звітами: термін позовної давності)

8 1�

Зразок. Заява працівника про відшкодування йому заборгованості за авансовим звітом 
(додаток до коментаря "Заборгованість за авансовими звітами: термін позовної давності")

8 Д

ПДВ
Лист Міндоходів України від 19.12.13 р. № 17865/16199-99-19-04-02-15 "Про строки подан-
ня скарги на постачальника у складі декларації з ПДВ" (Строки подання скарги на поста-
чальника за формою Д8 обмежено)

8 20

Авансовий звіт
Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, 
затверджений наказом Міндоходів і зборів України від 24.12.13 р. № 845

11 16

Подвійне  
оподаткування

Лист Міндоходів і зборів України від 23.01.14 р. № 1535/7/99-99-12-01-03-17 "Щодо міжна-
родних договорів про уникнення подвійного оподаткування" (Уникнення подвійного опо-
даткування: пам'ятка для платника податків)

11 17

Приватні  
підприємці

Лист Міндоходів і зборів України від 09.10.13 р. № 12905/6/99-99-17-03-01-16 "Щодо нара-
хування єдиного внеску" (Витяг) (І не мрійте, підприємці… про пільгову ставку єдиного 
внеску на зарплату інвалідів!)

11 18

РРО

Порядок ведення КОРО та РК: правки від Міндоходів (Коментар до наказу Міндоходів і 
зборів України "Про внесення змін до Порядку реєстрації та ведення розрахункових кни-
жок, книг обліку розрахункових операцій" від 24.12.13 р. № 844)

14 25

Зразок нової форми Книги обліку розрахункових операцій на РРО (додаток 1 до Порядку 
реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, за-
твердженого наказом Міндоходів і зборів України від 28.08.13 р. № 417) (додаток до ко-
ментаря "Порядок ведення КОРО та РК: правки від Міндоходів")

14 Д

Зразок нової форми Книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю (до-
даток 2 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахунко-
вих операцій, затвердженого наказом Міндоходів і зборів України від 28.08.13 р. № 417) 
(додаток до коментаря "Порядок ведення КОРО та РК: правки від Міндоходів")

14 Д

Лист Міністерства доходів і зборів України від 27.09.13 р. № 12061/6/99-99-22-61-03-15/1187 
"Щодо подання звітності з використання РРО" (РРО-звітність: чи завжди електронний  
вигляд)

14 26

Зразок заповненого Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг 
обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за ф. № ЗВР-1 (додаток до комен-
таря "РРО-звітність: чи завжди електронний вигляд")

14 Д

Зразок заповненої Довідки про використані розрахункові книжки (додаток до коментаря 
"РРО-звітність: чи завжди електронний вигляд")

14 Д

Прибуток
Лист Міндоходів і зборів України від 07.02.14 р. № 3194/7/99-99-19-03-01-17 "Про подання 
податкової звітності з податку на прибуток за 2013 рік" (Витяг)

15 4

ПДВ

Зустрічайте: нова форма податкової накладної та порядок її заповнення  
(Коментар до наказу Міндоходів України від 14.01.14 р. № 10)

15 5

Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства доходів  
і зборів України від 14.01.14 р. № 10

15 1�

Лист Міндоходів і зборів України від 06.12.13 р. № 26567/7/99-99-15-01-04-17  
"ПДВ при постачанні та споживанні природного газу"

17 25

Коли збільшують податкові зобов'язання з ПДВ при постачанні газу  
(Коментар до листа Міндоходів України від 06.12.13 р. № 26567/7/99-99-15-01-04-17)

17 26

Адміністрування

Лист Міндоходів і зборів України від 21.01.14 р. № 1267/7/99-99-12-01-03-17  
"Стосовно Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах"

17 27

Податкова адміндопомога в міжнародних відносинах: географія розширюється  
(Коментар до листа Міндоходів і зборів України від 21.01.14 р. № 1267/7/99-99-12-01-03-17)

17 28

Єдиний внесок

Лист Міндоходів і зборів України від 26.11.13 р. № 16087/6/99-99-1703-01-16  
"Щодо нарахування єдиного внеску на декретні виплати"

17 32

Донарахували декретні за "додатковим" лікарняним: чи сплачувати єдиний внесок 
(Коментар до листа Міндоходів і зборів України від 26.11.13 р. № 16087/6/99-99-1703-01-16)

17 33

Єдиний внесок за донарахованими декретними у Звіті з ЄСВ (додаток до коментаря 
"Донарахували декретні за "додатковим" лікарняним: чи сплачувати єдиний внесок")

17 Д

Податок  
на доходи

Лист Міндоходів і зборів України від 05.12.13 р. № 6366/І/99-99-17-02-02-15 "Щодо обкла-
дення ПДФО лікарняних, отриманих платником єдиного податку" (Як єдинникові оподат-
ковувати власні лікарняні)

17 34

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ № стор.
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РРО
Лист Міндоходів і зборів України від 08.01.14 p. № 55/7/99-99-18-02-03-17 "Про порядок 
проведення процедури перереєстрації РРО" (Змінилося місцезнаходження: як пере-
реєструвати РРО)

17 36

Поворотна  
фіндопомога

Лист Міністерства доходів і зборів України від 25.11.13 р. № 15986/6/99-99-19-03-02-15 
"Щодо податкового обліку поворотної фінансової допомоги неплатником щомісячних 
авансових внесків"

18 23

Лист Міністерства доходів і зборів України від 11.12.13 р. № 17366/6/99-99-19-03-02-15 
"Щодо податкового обліку поворотної фіндопомоги платником щомісячних авансових 
внесків" (Витяг)

18 24

Поворотну фіндопомогу отримали й повернули у 2013 році: два хороших роз'яснення 
Міндоходів (Коментар до листів Міндоходів України від 25.11.13 р. № 15986/6/99-99-19-03-
02-15 та від 11.12.13 р. № 17366/6/99-99-19-03-02-15)

18 24

ПДВ

Лист Міндоходів України від 08.01.14 р. № 58/6/99-99-19-04-02-15 "Щодо включення до по-
даткового кредиту сум ПДВ, сплачених у зв'язку зі збільшенням митної вартості імпорт-
них товарів"

22 12

Збільшення митної вартості імпорту: як відображають у ПДВшних документах  
(коментар до листа Міндоходів України від 08.01.14 р. № 58/6/99-99-19-04-02-15)

22 13

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість,  
затверджений наказом Міндоходів України від 13.11.13 р. № 678

22 47

Податок 
на доходи

Порядок видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок,  
затверджений наказом Міндоходів України від 17.01.14 р. № 32

23 2�

Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма № 3ДФ) (додаток до 
Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок, затверджено-
го наказом Міндоходів України від 17.01.14 р. № 32)

23 Д

Екоподаток
Лист Міндоходів України від 28.01.14 р. № 2028/7/99-99-15-04-01-17 "Про особливості ад-
міністрування екологічного податку у 2014 році"

23 33

ПДВ
Лист Міндоходів України від 17.12.13 р. № 20121/5/99-99-19-04-02-16 "Щодо обкладення 
ПДВ операцій із постачання робіт із будівництва доступного житла" (Залучення субпід-
рядників до будівництва доступного житла: чи є пільга з ПДВ)

24 2�

Адміністрування
Лист Міністерства доходів і зборів України від 16.01.14 р. № 842/7/99-99-15-04-01-17  
"Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання  
лісових ресурсів у 2014 році"

25 35

Звітність
Оновлена форма № 1ДФ: на що звернути увагу під час подання за І квартал 2014 року (Ко
ментар до наказу Міндоходів України від 21.01.14 р. № 49)

27 7

РРО

Подання електронної РРО-звітності: проблеми відсутності електроенергії та зв'язку 
(Коментар до листа Міндоходів та зборів України від 27.01.14 р. № 1502/6/99-99-22-01-03-
15/79)

27 25

Лист Міндоходів України від 27.01.14 р. № 1502/6/99-99-22-01-03-15/79 "Щодо подання  
звітності РРО в електронній формі при відключенні електроенергії та проблемах  
зі зв'язком"

27 27

ПДВ
Лист Міндоходів України від 17.12.13 р. № 17676/6/99-99-19-04-02-15 "Щодо обкладення 
ПДВ операцій з постачання документів про освіту" (Видача дипломів без ПДВ)

28 35

Адміністрування
Лист Міндоходів України від 29.01.14 р. № 2129/7/99-99-15-04-01-17 "Про особливості ад-
міністрування збору за спеціальне використання води у 2014 році"

28 38

У МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ № стор.

Утилізаційний 
збір

Лист Мінфіну України від 12.11.13 р. № 31-08410-07-27/32960 "Щодо відображення в бух-
галтерському обліку екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспорт-
них засобів" (Сплата утилізаційного збору в бухобліку)

3 15

Фінмоніторинг
Вимоги до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відпові-
дального за проведення фінансового моніторингу, затверджені наказом Міністерства фі-
нансів України від 24.12.13 р. № 1118

14 23

Бюджет
Наказ Мінфіну України від 07.02.14 р. № 44 "Про затвердження Змін до бюджетної класи-
фікації"

21 20

П(С)БО
Система П(С)БО: уточнюючо-коригувальна плинність  
(Коментар до наказу Мінфіну України від 08.02.14 р. № 48)

28 31

Бюджет

Наказ Мінекології та природних ресурсів України, Мінекономрозвитку і торгівлі України, 
Мінфіну України від 25.12.13 р. № 544/1561/1130 "Про затвердження порядку визначення 
вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери уп-
равління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втрати-
ли чинність, деяких наказів" (Витяг)

30 21

Порядок визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що 
належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, затвер-
джений наказом Мінекології та природних ресурсів України, Мінекономрозвитку і торгівлі 
України, Мінфіну України від 25.12.13 р. № 544/1561/1130

30 22

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ № стор.
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Бюджет
Лист Мінфіну України від 06.02.14 р. № 31-08230-12-10/2576 "Про зарахування надходжень 
до спецфонду державного бюджету України"

30 24

У МІНІСТЕРСТВІ юСТИЦІЇ УКРАЇНИ № стор.

Бюджет
Лист Мін'юсту України від 23.12.13 р. № 17809-0-26-13/6.1 "Про порядок надання архівних 
довідок"

21 28

У МІНІСТЕРСТВІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № стор.

Зайнятість
Лист Мінсоцполітики України від 23.09.13 р. № 733/021/106-13 "Щодо виконання квоти 
ФОП, які використовують працю найманих працівників" (Чи повинні підприємці розрахо-
вувати 5%-ву квоту на працевлаштування)

7 27

Відрядження

Лист Мінсоцполітики України від 23.04.13 р. № 146/13/133-13 "Про відрядження особи, яка 
працює за сумісництвом" (Сумісник у відрядженні на основній роботі: чи бути відпустці 
без збереження зарплати)

8 30

Зразки заяви про надання відпустки без збереження зарплати та наказу про надання від-
пустки без збереження зарплати (додаток до коментаря "Сумісник у відрядженні на ос-
новній роботі: чи бути відпустці без збереження зарплати")

8 Д

Зразок наказу про службові відрядження (додаток до коментаря "Сумісник у відрядженні 
на основній роботі: чи бути відпустці без збереження зарплати")

8 Д

Перевезення
Лист Мінсоцполітики України від 24.09.13 р. № 825/13/156-13 "Щодо встановлення ненор-
мованого робочого дня та доплати за нього водіям автобусів"

11 1�

Трудові відно-
сини

Лист Мінсоцполітики України від 23.04.13 р. № 146/13/133-13 "Про оформлення відсутності 
основного працівника при його відрядженні за сумісництвом"

11 20

Лист Мінсоцполітики України від 22.07.13 р. № 306/13/116-13  "Про звільнення в зв'язку  
з виявленою невідповідністю працівника виконуваній роботі або займаній посаді" (Витяг) 
(Коли можна звільняти працівника через виявлену невідповідність посаді,  
яку він обіймає)

23 34

Зразок наказу про звільнення (додаток до коментаря "Коли можна звільняти працівника 
через виявлену невідповідність посаді, яку він обіймає")

23 Д

У МІНІСТЕРСТВІ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ № стор.

Туристична 
діяльність

Туристичні ваучери остаточно розпрощалися з документами суворого обліку (Коментар 
до наказу Мінінфраструктури України від 11.11.13 р. № 896)

2 21

Перевезення
Автоперевізникам на замітку: зміни в правилах перевезень вантажів (Коментар до наказу 
Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку України від 10.12.13 р. № 1005/1454 та наказу 
Мінінфраструктури України від 05.12.13 р. № 983)

3 21

Водії
Лист Мінінфраструктури України від 18.07.13 р. № 8050/25/10-13 "Про робочий час та час 
відпочинку водіїв"

28 40

У МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ № стор.

Перевезення
Автоперевізникам на замітку: зміни в правилах перевезень вантажів (Коментар до наказу 
Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку України від 10.12.13 р. № 1005/1454 та наказу 
Мінінфраструктури України від 05.12.13 р. № 983)

3 21

Держзакупівлі
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.12.13 р. № 1489 "Про 
внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі" (Витяг) (Предмет закупівлі буд-
робіт і поточного ремонту визначаємо за новим Нацстандартом)

14 27

Бюджет

Наказ Мінекології та природних ресурсів України, Мінекономрозвитку і торгівлі України, 
Мінфіну України від 25.12.13 р. № 544/1561/1130 "Про затвердження порядку визначення 
вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери уп-
равління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втрати-
ли чинність, деяких наказів" (Витяг)

30 21

Порядок визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що 
належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, затвер-
джений наказом Мінекології та природних ресурсів України, Мінекономрозвитку і торгівлі 
України, Мінфіну України від 25.12.13 р. № 544/1561/1130

30 22

У МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ № стор.

Бюджет

Наказ Мінекології та природних ресурсів України, Мінекономрозвитку і торгівлі України, 
Мінфіну України від 25.12.13 р. № 544/1561/1130 "Про затвердження порядку визначення 
вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери уп-
равління Державного агентства водних ресурсів України, та визнання такими, що втрати-
ли чинність, деяких наказів" (Витяг)

30 21

Порядок визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що 
належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, затвер-
джений наказом Мінекології та природних ресурсів України, Мінекономрозвитку і торгівлі 
України, Мінфіну України від 25.12.13 р. № 544/1561/1130

30 22

Тема У МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ № стор.
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Тема
У МІНІСТЕРСТВІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА  
ТА жИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

№ стор.

Будівництво

Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України від 11.12.13 р. № 7/15-19498 "Про застосування кошторисної частини про-
ектної документації, складеної до введення з 1 січня 2014 року у дію національних стан-
дартів України з ціноутворення у будівництві"

2 22

У МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № стор.

Освіта

Освітнє пере(за)вантаження: зустрічайте типові штатні нормативи ВНЗ (Коментар до на-
казів МОН України "Про затвердження Типових штатних нормативів" від 11.01.14 р. № 26 
та від 23.01.14 р. № 60)

23 36

Наказ МОН України від 23.01.14 р. № 60 "Про затвердження типових штатних нормативів 
ВНЗ І—ІІ рівнів акредитації" (додаток до коментаря "Освітнє пере(за)вантаження: зустрі-
чайте типові штатні нормативи ВНЗ")

23 Д

Наказ МОН України від 11.01.14 р. № 26 "Про затвердження типових штатних нормативів 
ВНЗ ІІІ—ІV рівнів акредитації" (додаток до коментаря "Освітнє пере(за)вантаження: зустрі-
чайте типові штатні нормативи ВНЗ")

23 Д

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.12.13 р. № 1/9-891 "Щодо атестації педа-
гогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом" (Як атестувати педагога ДНЗ, який 
працює не за фахом)

24 28

У МІНІСТЕРСТВІ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № стор.

Ліцензування
Лист Мінпромполітики України від 20.01.14 р. № 21/3-2-8 "Про необхідність отриман-
ня ліцензії для здійснення певних операцій із брухтом" (Якщо купили теплохід, а здаємо 
брухт: чи потрібна ліцензія)

27 34

У МІНІСТЕРСТВІ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ № стор.

Спортивні школи
Лист Мінмолодьспорту України від 17.06.13 р. № 1/1052 "Щодо виплати надбавок праців-
никам дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

21 31

У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ № стор.

Валютні операції
Постанова Правління Національного банку України від 06.02.14 р. № 49 "Про заходи щодо 
діяльності банків та проведення валютних операцій"

14 28

Грошовий обіг

Лист Національного банку України від 24.12.13 р. № 25-111/29563 "Про посилення захисту 
інформації при здійсненні переказу коштів" (Переказ грошей банкірами: підсилюємо за-
хист інформації)

14 33

Зразок Правил дистанційного обслуговування клієнтів — фізичних осіб в системі 
"Інтернет-банкінг" (додаток до коментаря "Переказ грошей банкірами: підсилюємо захист 
інформації")

14 Д

Банкір іде на дно? Допоможе НБУ… (Коментар до постанови НБУ від 24.02.14 р. № 91) 23 38

Валютні операції

Постанова Правління Національного банку України від 6 лютого 2014 року № 49 "Про заходи 
щодо діяльності банків та проведення валютних операцій", із змінами і доповненнями, вне-
сеними постановою Правління Національного банку України від 27 лютого 2014 року № 104

24 23

Валютні операції резидентів: Нацбанк проявляє лояльність (Коментар до постанови 
Правління НБУ "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України 
від 6 лютого 2014 року № 49" від 27.02.14 р. № 104)

24 25

У ДЕРжАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ № стор.

Бюджет

Наказ ДКСУ від 20.12.13 р. № 207 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства 
України від 28 листопада 2000 року № 119" (Витяг)

8 24

Лист ДКСУ від 23.12.13 р. № 17-10/463-33917 "Про відкриття рахунків" (Витяг) 8 26

Наказ Мінфіну України від 30.12.13 р. № 1197 "Про визначення терміну закриття рахунків" 8 26

Лист ДКСУ від 24.10.13 р. № 17-08/206-26318 "Про оприбуткування нематеріальних ак-
тивів"

8 27

Лист ДКСУ від 06.12.13 р. № 17-08/405-31769 "Про передачу бюджетних призначень іншо-
му розпоряднику бюджетних коштів"

8 28

Наказ ДКСУ від 27.12.13 р. № 216 "Про затвердження Змін до наказів Державного казна-
чейства України" (додаток до рубрики "Казначей")

8 Д

Наказ ДКСУ від 11.01.14 р. № 7 "Про затвердження Змін до наказів Державного казначей-
ства України" (додаток до рубрики "Казначей")

8 Д

Лист ДКСУ від 16.10.13 р. № 17-08/314-29415 "Про зарахування реєстраційного внеску за 
конкурс на будівництво житла для військовослужбовців" (додаток до рубрики "Казначей")

8 Д

Наказ ДКСУ від 21.01.14 р. № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, Порядку здій-
снення видачі, обігу, обліку і сплати фінансових казначейських векселів, виданих як елект-
ронний документ, органами Державної казначейської служби України"

21 24

Лист ДКСУ від 03.02.14 р. № 17-10/108-2503 "Про застосування заходів впливу за порушен-
ня бюджетного законодавства"

21 24

Лист ДКСУ від 03.02.14 р. № 17-08/107-2484 "Про бухгалтерський облік фінансових інвести-
цій бюджетних установ"

21 25
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Бюджет

Лист ДКСУ від 22.01.14 р. № 17-10/54-1499 "Про застосування КЕКВ при виплаті військово-
службовцям допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами"

21 26

Лист ДКСУ від 21.01.14 р. № 17-08/45-1353 "Про застосування КЕКВ при виплаті грошової 
винагороди арбітражному керуючому"

21 27

Лист ДКСУ від 21.02.14 р. № 17-10/177-4304 "Про порядок видачі, обігу та обліку фінансо-
вих казначейських векселів" (Витяг)

30 25

Лист ДКСУ від 27.02.14 р. № 9-10/20-4687 "Про втрату чинності листом Казначейства 
України"

30 27

У ДЕРжАВНОМУ АГЕНТСТВІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ № стор.

Відчуження землі

Лист Держагентства земельних ресурсів України від 22.08.13 р. № 15203/17/4-13 "Стосовно 
відмови власника від права власності на земельну ділянку на користь держави чи тери-
торіальної громади" (Відмова від права на сільгоспземлю: чи завадить цьому мораторій 
на відчуження)

24 31

Зразок угоди про передачу права власності на земельну ділянку (додаток до коментаря 
"Відмова від права на сільгоспземлю: чи завадить цьому мораторій на відчуження")

24 Д

У ДЕРжАВНІЙ ФІНАНСОВІЙ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ № стор.

Перевірки
Лист Держфінінспекції України від 22.10.13 р. № 25-14/1530 "Про внесення змін до програ-
ми ревізій"

28 46

У ДЕРжАВНІЙ СЛУжБІ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ № стор.

Статичтична звіт-
ність

Роз'яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження  
№ 11-зез (ВПІ) (річна) "Звіт про окремі види взаємозв'язків підприємства з прямими  
іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування" від 27.11.13 р.  
№ 18.1-12/30

12 33

Нова форма статзвітності: про взаємозв'язки українського підприємства з іноземним ін-
вестором (Коментар до Роз'яснення Держстату України від 27.11.13 р. № 18.1-12/30)

12 36

Звіт про окремі види взаємозв'язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями  
в рамках відносин прямого інвестування (додаток до коментаря "Нова форма статзвіт-
ності: про взаємозв'язки українського підприємства з іноземним інвестором")

12 Д

У ДЕРжАВНІЙ АРХІВНІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ № стор.

Бланки суворої 
звітності

Лист Державної архівної служби України від 04.07.13 р. № 01.2/2648 "Про вимоги до збері-
гання бланків суворої звітності"

4 38

У ДЕРжАВНІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА № стор.

Відступлення 
права вимоги

Лист Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 
від 27.08.13 р. № 7747 "Щодо правових підстав діяльності колекторських фірм" (Витяг)  
(Є така професія: чи правомірні дії колекторських фірм)

17 38

Зразок договору відступлення права вимоги (додаток до коментаря "Є така професія:  
чи правомірні дії колекторських фірм")

17 Д

У ДЕРжАВНІЙ СЛУжБІ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ № стор.

Спортивні школи
Лист Держмолодьспорту України від 22.10.12 р. № 6.3/6695 "Щодо оплати праці працівни-
ків спортивних закладів"

21 32

У ДЕРжАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЙНІЙ СЛУжБІ УКРАЇНИ № стор.

Нерухомість

Лист Державної реєстраційної служби України від 16.01.14 р. № 700/05-15-14 "Роз'яснення 
щодо нововведень стосовно проведення держреєстрації права власності з видачею сві-
доцтва на об'єкт нерухомого майна держкомунвласності" (Реєстрація права власності  
на державну та комунальну нерухомість: важливе роз'яснення)

28 36

У НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ № стор.

Бухоблік
Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій ІСІ, затверджене рішенням 
НКЦПФР від 26.11.13 р. № 2669

4 32

У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВІ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРжСЛУжБИ № стор.

Держслужба
Лист Нацагентства України з питань держслужби від 08.07.13 р. № 3253/12-13 "Щодо зара-
хування до стажу держслужби часу роботи в централізованих бухгалтеріях" (Не вся робо-
та в централізованій бухгалтерії — держслужба)

27 31

В УПОВНОВАжЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛюДИНИ № стор.

Захист персо-
нальних даних

Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.14 р. № 1/02-14 
"Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних"

15 30

Типовий порядок обробки персональних даних, затверджений наказом Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини від 08.01.14 р. № 1/02-14

15 30

Нові правила у сфері захисту персональних даних (Коментар до наказу Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини від 08.01.14 р. № 1/02-14 "Про затвердження доку-
ментів у сфері захисту персональних даних")

15 34

Порядок здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини контролю 
за додержанням законодавства про захист персональних даних, затверджений наказом 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.14 р. № 1/02-14 (додаток 
до коментаря "Нові правила у сфері захисту персональних даних")

15 Д

Тема У ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.
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Захист персо-
нальних даних

Зразок наказу про затвердження Порядку обробки персональних даних (додаток до ко-
ментаря "Нові правила у сфері захисту персональних даних")

15 Д

Зразок наказу про призначення відповідальної особи, що організовує роботу, пов'язану 
із захистом персональних даних при їх обробці (додаток до коментаря "Нові правила  
у сфері захисту персональних даних")

15 Д

У ВИЩОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.

Судовий процес

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.01.13 р. № 01-06/84/2013 
"Про деякі питання застосування законодавства у сфері містобудівної діяльності" (Витяг)

23 30

Судовий спір із Держархбудінспекцією: на що звернути увагу (Коментар до інформацій-
ного листа Вищого господарського суду України від 22.01.13 р. № 01-06/84/2013)

23 32

У ВИЩОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.

ПДВ
Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 24.10.13 р.  
№ 1486/12/13-13 "Щодо оскарження відмови у прийнятті податкових накладних для їх 
реєстрації у Єдиному державному реєстрі податкових накладних" (Витяг)

27 22

ІІ. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА
НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Закон для держслужбовців: перенесено на 2015 рік. Закон України від 19.12.13 р. № 714-VII 1 3

Антирейдерський закон. Закон України від 10.10.13 р. № 642-VII 1 3

Торгівля алкоголем: правила змінено. Постанова КМУ від 11.12.13 р. № 924 1 3

Здійснення фінмоніторингу банками: нові вимоги.  
Постанова Правління НБУ від 07.11.13 р. № 441

1 4

Як даішники перевірятимуть у водіїв автостраховку.  
Наказ МВС  України від 13.11.13 р. № 1093

1 4

Нормативні документи тижня 1 15

Ціни на газ буде знижено. Постанова КМУ від 30.12.13 р. № 951 2 2

"Підозрілі території": версія Кабміну. Розпорядження КМУ від 25.12.13 р. № 1042-р 2 2

Нова дека про доходи для фізосіб. Наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.12.13 р. № 793 2 2

Нормативні документи тижня 2 25

Нова форма ТТН. Наказ Мінінфраструктури України від 05.12.13 р. № 983 3 4

"Суворих" бланків стало менше. Постанова КМУ від 25.12.13 р. № 955 3 4

Перерахунок вартості житлово-комунальних послуг. Постанова КМУ від 11.12.13 р. № 970 3 4

Як звітувати про контрольовані операції. Наказ Міндоходів України від 11.11.13 р. № 669 3 5

Порядок складання Звіту про контрольовані операції  
(додаток до матеріалу "Як звітувати про контрольовані операції")

3 Д

Форма Звіту про контрольовані операції  
(додаток до матеріалу "Як звітувати про контрольовані операції")

3 Д

Виправлення помилок у будівельній документації. Постанова КМУ від 30.10.13 р. № 918 3 5

Економрежим для бюджетників. Постанова КМУ від 25.12.13 р. № 969 3 5

Оновлений митний тариф 3 5

Нормативні документи та роз'яснення тижня 3 25

Визначення предмета закупівлі при будівництві. Наказ Мінекономрозвитку України від 16.12.13 р. № 1489 4 3

Оренда вантажних вагонів: тепер за конкурсом. Наказ Мінінфраструктури України від 18.11.13 р. № 931 4 3

У ряд шикуйсь: нова класифікація країн світу.  
Наказ Державної служби статистики України від 30.12.13 р. № 426

4 3

Студентські та учнівські квитки: оновлення версій. Наказ МОН України від 25.10.13 р. № 1474 4 3

Банкрутство: нові акценти від слуг Феміди. Інформаційний лист ВГСУ від 26.12.13 р. № 01-06/1862/2013 4 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 4 3�

Оренда державної та комунальної землі: роз'яснення від податківців.  
Наказ Міндоходів України від 16.01.14 р. № 25

5 3

Затвердили вимоги стосовно електронних цифрових підписів. Наказ Мін'юсту України, Адміністрації ДССЗЗІ 
України від 27.12.13 р. № 2782/5/689

5 3

Суперечки щодо газового лічильника: хто буде правим. Лист НКРЕ від 11.12.13 р. № 9006/16/47-13 5 3

Захист персональних даних: поява важливої нормативки. Наказ Уповноваженого Верховної Ради України  
з прав людини від 08.01.14 р. № 1/02-14

5 4

Ліцензування створення об'єктів архітектури: новації. Постанова КМУ від 09.01.14 р. № 7 5 4

Нормативні документи  та роз'яснення тижня 5 23

Нові закони: що від них очікувати 7 3

Страхування від нещасних випадків: новації на марші. Постанова Правління Фонду від 18.12.13 р. № 15 7 3

Тема В УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ № стор.
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Зміни в Методрекомендаціях із бухобліку: на крок ближче до податкових норм.  
Наказ Мінфіну України від 30.12.13 р. № 1192

7 3

Коментар до наказу Мінфіну України від 30.12.13 р. № 1192 (додаток до статті "Зміни в Методрекомендаціях 
із бухобліку: на крок ближче до податкових норм")

7 Д

Нормативні документи  та роз'яснення тижня 7 4

Документальні перевірки з митних питань: тепер за Порядком 8 3

Нові форми декларацій із земельного податку та ФСП 8 4

Земля: нормативна оцінка, право власності та оренда 8 4

Як заповнювати "антикорупційну" декларацію про майно. Рішення комітету ВРУ з питань боротьби з органі-
зованою злочинністю і корупцією від 14.01.14 р. (протокол № 23)

8 4

Зарплату суддям не підвищують. Закон України від 19.12.13 р. № 716-VII 8 22

Студентам-відмінникам будуть платити більше. Постанова КМУ від 13.05.13 р. № 334 8 22

Знайомтеся: фінінвестиції бюджетників. Наказ Мінфіну України від 26.06.13 р. № 611 8 22

Кодекс корпоративної культури держслужбовця.  
Наказ Нацагентства з питань держслужби від 25.12.13 р. № 236

8 22

Нормативні документи та роз'яснення тижня 8 32

ВРУ скасувала дев'ять законів "імені 16 січня" та прийняла чотири нових 11 3

Зустрічаємо нову форму авансового звіту.  
Наказ Мінфіну України від 24.12.13 р. № 1121, наказ Міндоходів України  від 24.12.13 р. № 845

11 3

Ріелтери звітуватимуть про укладені угоди за новою формою. Наказ Мінфіну України від 24.12.13 р. № 1120, 
наказ Міндоходів України від 24.12.13 р. № 846

11 4

З'явилася нова форма декларації з податку на нерухомість. Наказ Міндоходів України від 05.12.13 р. № 766 11 4

Податкова декларація  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток до стат-
ті "З'явилася нова форма декларації з податку на нерухомість")

11 Д

Нормативні документи та роз'яснення тижня 11 31

Прибутківці із квартальним базовим періодом можуть звітувати за старою формою декларації.  
Лист Міндоходів України від 29.01.14 р. № 2191/7/99-99-19-03-01-17

12 4

Затверджено форму акта про результати перевірки контрольованих операцій. Наказ Міндоходів України  
від 24.12.13 р. № 843

12 4

З'явилися нові форми КОРО. Наказ Міндоходів України від 24.12.13 р. № 844 12 5

Оновлено Порядок адміноскарження рішень контролерів. Наказ Міндоходів від 25.12.13 р. № 848 12 5

Нормативні документи та роз'яснення тижня 12 40

З'явилася нова форма розрахунку збору за першу реєстрацію транспорту... Накази Міндоходів України  
від 05.12.13 р. №№ 767 та 768, наказ Мінфіну України від 14.01.14 р. № 5 13 2

...та нові форми декларацій із "паркувального" та туристичного збору. Наказ Міндоходів України  
від 30.12.13 р. № 866, наказ Мінфіну України від 14.01.14 р. № 5 13 2

Зустрічаємо нову міндоходівську форму податкової накладної 133 2

Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України  
від 14.01.14 р. № 10 (додаток до статті "Зустрічаємо нову міндоходівську форму податкової накладної")

13 Д

Податкова накладна (затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.01.14 р. № 10)  
(додаток до статті "Зустрічаємо нову міндоходівську форму податкової накладної")

13 Д

Стабілізація курсу гривні: нові обмеження від Нацбанку 14 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 14 35

Оновлено Порядок індексації грошових доходів населення. Постанова КМУ від 29.01.14 р. № 36 15 2

Затверджено базовий норматив відрахування держдивідендів за 2013 рік.  
Постанова КМУ від 29.01.14 р. № 33

15 2

З'явилася нова форма довідки про наявність у фізособи земділянок (ф. № ЗДФ).  
Наказ Міндоходів України від 17.01.14 р. № 32

15 2

Зустрічаємо нову звітність про випуск друкованої продукції.  
Наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 09.01.14 р. № 1

15 2

Нормативні документи та роз'яснення тижня 15 40

Ліміт готівкових розрахунків 150 тис. грн: Нацбанк пояснив правила гри.  
Лист НБУ від 24.01.14 р. № 11-116/3159

16 2

Нормативні документи та роз'яснення тижня 16 38

Нова форма № 1ДФ: уперше звітуємо за I квартал 2014 року. Наказ Міндоходів України від 21.01.14 р. № 49 17 4

Зустрічаємо  нову декларацію про результати спільної діяльності.  
Наказ Міндоходів України від 16.12.13 р. № 810, наказ Мінфіну України від 16.12.13 р. № 1107

17 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 17 40

Контроль великовагових та великогабаритних перевезень.  
Наказ Мінінфраструктури та МВС України від 10.12.13 р. № 1007/1207

21 4

Визначено КЕКВ для видатків лікарень та "швидких". Наказ Мінфіну України від 27.01.14 р. № 24 21 4
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Видача дозволів на спецводокористування. Лист Державної служби України з питань регуляторної політики 
та розвитку підприємництва від 17.02.14 р. № 1457

21 4

Фінвекселям у 2014-му знову бути! Постанова КМУ від 29.01.14 р. № 41 21 18

Держвиконавців забезпечать одягом за новими нормами. Постанова КМУ від 29.01.14 р. № 39 21 18

Нові бюджетні рахунки запрацюють 3 березня.  
Наказ Державної казначейської служби України від 13.02.14 р. № 53

21 18

Зустрічайте План рахунків бухобліку в держсекторі. Наказ Мінфіну України від 31.12.13 р. № 1203 21 1�

Пілотний проект по гіпертонії продовжили ще на рік. Постанова КМУ від 12.02.14 р. № 42 21 1�

З 01.04.14 р. оголошення у "Вісник державних закупівель" 
приймають за новими правилами

21 1�

Визначено порядок надання субвенції на різницю в тарифах. Постанова КМУ від 29.01.14 р. № 30 21 40

Як обиратимуть електронні майданчики та їхніх операторів для держзакупівель.  
Постанова КМУ від 12.02.14 р. № 44

21 40

Нові правила обчислення вартості послуг водогосподарських установ.  
Наказ Мінприроди України, Мінекономрозвитку України та Мінфіну України  
від 25.12.13 р. № 544/1561/1130

21 41

Перезатверджено порядок атестації тренерів. Наказ Мінмолодьспорту України від 13.01.14 р. № 45 21 41

Скільки коштує приз за перемогу в змаганнях. Наказ Мінмолодьспорту України від 27.01.14 р. № 144 21 41

Скільки витрачати на харчі для спортсменів. Наказ Мінмолодьспорту України від 27.01.14 р. № 146 21 41

Нормативні документи та роз'яснення тижня 21 46

Електронні документи для електронних перевірок.  
Наказ Міністерства доходів і зборів України від 31.12.13 р. № 898

22 2

Нова прибуткова декларація для страховиків.  
Наказ Міністерства доходів і зборів України від 27.01.14 р. № 84

22 2

Мораторій на закриття лікарень. Закон України від 23.02.14 р. № 772-VII 22 2

Нормативні документи та роз'яснення тижня 22 18

Стабілізація грошового ринку: чергові кроки НБУ. Постанова Правління НБУ від 27.02.14 р. № 104 23 2

Деякі адмінштрафи зменшили. Закон України від 23.02.14 р. № 767-VII 23 2

Передвиборні держзакупівлі. Постанова Центральної виборчої комісії від 27.02.14 р. № 27 23 2

Нормативні документи та роз'яснення тижня 23 3�

Міндоходів усе-таки ліквідують. Постанова КМУ від 01.03.14 р. № 67 24 4

Бюджетники затягнуть паски: економимо державні гроші. Постанова КМУ від 01.03.14 р. № 65 24 4

Змінено бухгалтерські нормативи. Наказ Мінфіну України від 08.02.14 р. № 48 24 4

Звітність бюджетників відкоригували. Наказ Мінфіну України від 27.01.14 р. № 26 24 5

Новий звіт для неприбутківців. Наказ Міндоходів України від 27.01.14 р. № 85 24 5

Звітність фінансових компаній. Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.01.14 р. № 277 24 5

Нормативні документи та роз'яснення тижня 24 33

Які операції вважати фінпослугою факторингу.  
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 06.02.14 р. № 352

25 4

Захист працівників від електромагнітних полів.  
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 05.02.14 р. № 99

25 4

Як заповнювати ТТН. Лист Мінінфраструктури України від 11.03.14 р. № 2455/25/10-14 25 4

Нормативні документи та роз'яснення тижня 25 36

Мораторій на перевірки ЗМІ. Постанова Верховної Ради України від 13.03.14 р. № 875-VІІ 27 2

Заповнення звітності про єдиний внесок. Лист Пенсійного фонду України від 28.02.14 р. № 5463/05-10 27 2

Нормативні документи тижня 27 36

Як збалансувати місцеві бюджети. Розпорядження КМУ від 01.03.14 р. № 156-р 28 2

Держреєстрація нерухомості та зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання в Криму.  
Накази Мін'юсту України від 14.03.14 р. №№ 524/5, 525/5

28 2

Скорочено терміни придбання валюти банками. Постанова Правління НБУ від 18.03.14 р. № 137 28 2

Нормативні документи та роз'яснення тижня 28 43

Сплата податків кримськими відділеннями та підрозділами. Лист НБУ від 24.03.14 р. № 25-110/12171 30 4

Біженці з Криму: куди звертатися за допомогою 30 4

Біженці з Криму: як отримати лікарняні та допомогу від Фонду соцстрахування від непрацездатності. 
Роз'яснення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.03.14 р.

30 4

Кабмін припинив окремі державні цільові програми. Постанова КМУ від 05.03.14 р. № 71 30 20

Як харчуватимуться військовослужбовці у польових умовах. Постанова КМУ від 05.03.14 р. № 72 30 20

Держфінінспекція перевірить обсяги бюджетної кредиторки.  
Наказ Держфінінспекції України від 13.03.14 р. № 78

30 20
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ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ
ПДВ № стор.

Ставку 20% із ПДВ подовжили ще на рік (Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового  
кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 12

Експортери зерна й технічних культур — виробники й перші постачальники застосовують нульову ставку 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих по-
датків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 12

З 01.01.14 р. імпорт природного газу обкладається ПДВ (Коментар до Закону України "Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 12

Постачання та імпорт металобрухту й деревини у 2014 році звільнили від ПДВ (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 13

Подовжено на 2014 рік шкіряно-хутряну пільгу (Коментар до Закону України "Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 13

Не проґавте можливості звітувати з ПДВ щоквартально 1 17

Зразок заповненої  заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток до статті "Нестатті "Не 
проґавте можливості звітувати з ПДВ щоквартально")

1 Д

Підприємство продало автомобіль: списання та облік пального, яке залишилося в баку 1 20

Зразок заповненого Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-
1) (додаток до статті "Підприємство продало автомобіль: списання та облік пального, яке залишилося в баку")

1 Д

Розподіляємо та перераховуємо ПДВ за наявності пільгових постачань 2 5

Умовний числовий приклад проведення перерахунку податкового кредиту за необоротними активами  
(заповнення таблиці 3 додатка Д7 до декларації з ПДВ) (додаток до статті "Розподіляємо та перераховуємо 
ПДВ за наявності пільгових постачань")

2 Д

Разове безПДВшне постачання грудня: декларуємо та аналізуємо податкові наслідки 2 13

Зразок заповнення р. ІІ Реєстру (додаток до статті "Разове безПДВшне постачання грудня:  
декларуємо та аналізуємо податкові наслідки")

2 Д

Чи розподіляють вхідний ПДВ майбутніх періодів 2 14

Делегування філії повноваження з виписки податкових накладних 2 16

Зразок Повідомлення про делегування філіям права виписки податкових накладних  
(додаток до статті "Делегування філії повноваження з виписки податкових накладних")

2 Д

Лист Міндоходів і зборів України від 07.10.13 р. № 12633/6/99-99-19-04-02-15 "Щодо звільнення від ПДВ поста-
чання електронної версії ЗМІ" (Електронні версії друкованих видань: пільга з ПДВ недоступна)

2 20

Бюджетне відшкодування від "А" до "Я" 4 11

Приклад заповнення додатка Д2 до декларації з ПДВ (додаток до статті "Бюджетне відшкодування від "А" до "Я") 4 Д

Бюджетне відшкодування: як повернути від'ємний ПДВ 4 14

Приклад заповнення додатка Д3 до декларації з ПДВ (додаток до статті "Бюджетне відшкодування:  
як повернути від'ємний ПДВ")

4 Д

Приклад заповнення додатка Д4 до декларації з ПДВ (додаток до статті "Бюджетне відшкодування:  
як повернути від'ємний ПДВ")

4 Д

Як перевіряють претендентів на бюджетне відшкодування 4 16

Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматич-
ного бюджетного відшкодування ПДВ, затверджений наказом Міндоходів України від 10.12.13 р. № 781 
(Позитивна податкова історія — найкоротший шлях до автоматичного відшкодування ПДВ)

4 28

Лист Міндоходів України від 09.01.14 р. № 150/7/99-99-18-02-01-17 "Щодо окремих питань реєстрації платників 
ПДВ" (Чи потрібно перереєструватися платником ПДВ у зв'язку зі скасуванням свідоцтв)

4 35

Як оприбуткувати придатні вузли та агрегати при списанні автомобіля 5 25

Касовий метод для підрядників: самодіяльність від Міндоходів 5 30

Як відстежувати обсяги постачань для повторної обов'язкової ПДВшної реєстрації 5 32

Які дані фіксують у додатку Д7 до декларації з ПДВ 7 32

Лист Міндоходів України від 17.01.14 р. № 1094/7/99-99-19-04-02-17 "Про окремі зміни в законодавстві" 
(Реквізит номера Свідоцтва платника ПДВ: заповнювати чи ні)

8 17

Лист Міндоходів України від 19.12.13 р. № 17865/16199-99-19-04-02-15 "Про строки подання скарги на поста-
чальника у складі декларації з ПДВ" (Строки подання скарги на постачальника за формою Д8 обмежено)

8 20

Продаж посівів: облік та оподаткування 8 36

Зразок. Договір купівлі-продажу посівів (додаток до статті "Продаж посівів: облік та оподаткування") 8 Д

Ціну товарів переглянули після відвантаження: наслідки в обліку 11 37

Зразок бухгалтерської довідки (додаток до статті "Ціну товарів переглянули після відвантаження:  
наслідки в обліку")

11 Д
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Зразок заповнення розрахунку коригування з ПДВ (додаток до статті "Ціну товарів переглянули  
після відвантаження: наслідки в обліку")

11 Д

Бліц-відповідь. Починаючи з якої дати уточнюючий розрахунок подають за новою формою? 12 32

Бліц-відповідь. Чи подають відповідні додатки до Уточнюючого розрахунку, який надають як додаток  
до податкової декларації з ПДВ або самостійний документ?

12 32

Бліц-відповідь. Що робити платнику ПДВ, якщо продавець відмовився надати податкову накладну або в разі 
порушення ним порядку її заповнення та/або реєстрації в Єдиному реєстрі ПН?

12 32

Бліц-відповідь. Як при самостійному виправленні помилки, яка призвела до заниження податкового 
зобов'язання з ПДВ, відобразити в декларації Уточнюючого розрахунку суму нарахованої пені?

12 32

Бліц-відповідь. За якою формою починаючи з 1 січня 2014 року виписувати ПН? 12 32

Бліц-відповідь. Чи потрібно заповнювати рядок "Номер свідоцтва про регістрацію платника податку  
на додану вартість" у ПН, РК  і декларації з ПДВ?

12 32

Бліц-відповідь. У які строки подають заяву для добровільної реєстрації платником ПДВ? 13 5

Бліц-відповідь. Чи може підприємство добровільно зареєструватися платником ПДВ, якщо об'єми оподатко-
вуваних операцій менше 300 тис. грн або взагалі відсутні?

13 5

Бліц-відповідь. За яких умов операції з постачання зернових і технічних культур сільгоспвиробниками  
та першими перекупниками звільнено від ПДВ?

13 5

Як збільшити виробництво молока без втрати спецрежимів 13 78

Зразок договору оренди поголів'я великої рогатої худоби (довгострокових біологічних активів)  
(додаток до статті "Як збільшити виробництво молока без втрати спецрежимів")

13 Д

Собівартість перевищує договірну ціну: чи донараховувати ПЗ із ПДВ 14 38

Зразок заповненого Акта приймання-передачі виконаних робіт (додаток до статті "Собівартість перевищує 
договірну ціну: чи донараховувати ПЗ із ПДВ")

14 Д

У податковій накладній товар зазначено скорочено: чи є право на податковий кредит 14 47

Витяг із Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення у податковому обліку 
з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та 
формування на їх підставі податкового кредиту, затвердженої наказом ДПСУ від 16.02.12 № 127  
(додаток до статті "У податковій накладній товар зазначено скорочено: чи є право на податковий кредит")

14 Д

Зустрічайте: нова форма податкової накладної та порядок її заповнення (Коментар до наказу Міндоходів 
України від 14.01.14 р. № 10)

15 5

Коли збільшують податкові зобов'язання з ПДВ при постачанні газу (Коментар до листа Міндоходів України 
від 06.12.13 р. № 26567/7/99-99-15-01-04-17)

17 26

Доплата за імпорт із невідомим УКТ ЗЕД: як оформити податкову накладну 17 44

Умовний числовий приклад коригування коду УКТ ЗЕД, зафіксованого в податковій накладній  
(додаток до статті "Доплата за імпорт із невідомим УКТ ЗЕД: як оформити податкову накладну")

17 Д

Касовий метод із ПДВ при надходженні плати за нежитлові приміщення 18 32

Бухгалтерський облік надання житлово-комунальних послуг за касовим методом із ПДВ  
(додаток до статті "Касовий метод із ПДВ при надходженні плати за нежитлові приміщення")

18 Д

Чи потрібно нараховувати ПДВ при ліквідації РРО, що виключений із Реєстру 21 37

Відображення в бухобліку списання РРО. Числовий приклад (додаток до статті "Чи потрібно нараховувати 
ПДВ при ліквідації РРО, що виключений із Реєстру")

21 Д

Передання ОЗ між комунпідприємствами за рішенням муніципалітету: податкові наслідки 22 4

ПДВшна реєстрація: парад змін 22 �

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість. Наказ Міністерства доходів і зборів 
України від 16.01.14 р. № 26 (Витяг) (додаток до статті "ПДВшна реєстрація: парад змін")

22 Д

Збільшення митної вартості імпорту: як відображають у ПДВшних документах (Коментар до листа 
Міндоходів України від 08.01.14 р. № 58/6/99-99-19-04-02-15)

22 13

Представницькі витрати: бухоблік та оподаткування 23 8

Страхування водіїв торгових підприємств: які податкові наслідки 23 48

Інвалютний аванс зарахували на розподільчий рахунок: коли виписувати ПН 24 11

Лист Міндоходів України від 17.12.13 р. № 20121/5/99-99-19-04-02-16 "Щодо обкладення ПДВ операцій із по-
стачання робіт із будівництва доступного житла" (Залучення субпідрядників до будівництва доступного жит-
ла: чи є пільга з ПДВ)

24 2�

Чи відображають у декларації з ПДВ послуги банку 24 34

Покупки в неплатників ПДВ 24 35

Купівля у неплатників ПДВ: приклад заповнення додатка Д5 до декларації з ПДВ (додаток до статті "Покупки 
в неплатників ПДВ")

24 Д

Будівництво за бюджетні кошти: коли реєструватися платником ПДВ 25 37

ПДВ № стор.
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Реекспорт товарів & ПДВ: розкриємо карти 27 14

Реекспорт товарів. Приклад відображення в обліку  
(додаток до статті "Реекспорт товарів & ПДВ: розкриємо карти")

27 Д

Вашу податкову накладну не зареєстрували? Оскаржте це успішно (Коментар до інформаційного листа 
Вищого адміністративного суду України від 24.10.13 р. № 1486/12/13-13)

27 21

Позовна заява про визнання протиправними дій відповідача з неприйняття ПН позивача. Зразок (додаток до 
статті "Вашу податкову накладну не зареєстрували? Оскаржте це успішно")

27 Д

Купили теплохід для здачі в металобрухт: визначаємося з обліком 27 37

Акт приймання металів чорних (вторинних). Зразок (додаток до статті "Купили теплохід для здачі  
в металобрухт: визначаємося з обліком")

27 Д

Розробник програми продає права на користування: чи слід нараховувати ПДВ 27 40

Відображення в бухобліку операцій із реалізації прав на користування комп'ютерною програмою, записаною 
на матеріальному носії. Числовий приклад (додаток до статті "Розробник програми продає права на користу-
вання: чи слід нараховувати ПДВ")

27 Д

Страховий збір для перевізника: дохід або транзитна сума 27 47

Облік дров, отриманих від ліквідації плодового саду 28 18

Як прощаються із сільгоспрежимом із ПДВ 28 22

Бухгалтерська довідка "Коригування податкового кредиту з ПДВ у зв'язку з експортом продукції у жовтні 
2013 року" (додаток до статті "Як прощаються із сільгоспрежимом із ПДВ")

28 Д

Бухгалтерська довідка "Коригування податкового кредиту у зв'язку з переходом на загальний режим ПДВ" 
(додаток до статті "Як прощаються із сільгоспрежимом із ПДВ")

28 Д

Лист Міндоходів України від 17.12.13 р. № 17676/6/99-99-19-04-02-15 "Щодо обкладення ПДВ операцій з поста-
чання документів про освіту" (Видача дипломів без ПДВ)

28 35

Учасник виходить із ТОВ: облікові наслідки для інвестора 2�* 14

Операції з корпоративними правами власного випуску: юрпідстави та облік 2�* 26

Операції з корпоративними правами сторонніх підприємств: бухоблік та оподаткування 2�* 36

Обмін корпоративних прав на товари (додаток до статті "Операції з корпоративними правами сторонніх  
підприємств: бухоблік та оподаткування")

2�* Д

ПДВ під час роздавання рекламних листівок та зразків товарів 30 36

Роздавання рекламних листівок та зразків товарів в ПН. Зразок (додаток до статті "ПДВ під час роздавання 
рекламних листівок та зразків товарів")

30 Д

Чи відображають у ПДВшній декларації відсотки за депозитом 30 38

Платні послуги від архівних установ: облік та оподаткування 30 40

Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду  
(додаток до статті "Платні послуги від архівних установ: облік та оподаткування")

30 Д

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.

У 2014 році основна (базова) ставка податку на прибуток — 18% (коментар до Закону України "Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 10

Ціннопаперові збитки-2013 заборонили враховувати в окремому ціннопаперовому обліку у 2014 році! 
(Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих 
податків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 11

Підприємство продало автомобіль: списання та облік пального, яке залишилося в баку 1 20

Зразок заповненого Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1) 
(додаток до статті "Підприємство продало автомобіль: списання та облік пального, яке залишилося в баку")

1 Д

Збір за держреєстрацію медтехніки: нюанси обліку 3 33

Приклад відображення в бухобліку витрат на сплату реєстраційного збору за держреєстрацію  
(додаток до статті "Збір за держреєстрацію медтехніки: нюанси обліку")

3 Д

Облік витрат на профілактику грипу 4 5

Зразок. Наказ про проведення вакцинації працівників  
(додаток до статті "Облік витрат на профілактику грипу")

4 Д

Зразок. Заява про бажання пройти вакцинацію (додаток до статті "Облік витрат на профілактику грипу") 4 Д

Міндоходівці рекомендують звітувати з податку на прибуток за 2013 рік уже за новою формою декларації 5 2

Лист Міндоходів України від 18.01.14 р. № 1097/7/99-99-19-03-01-17 (додаток до статті "Міндоходівці рекомен-
дують звітувати з податку на прибуток за 2013 рік уже за новою формою декларації")

5 Д

Як оприбуткувати придатні вузли та агрегати при списанні автомобіля 5 25

Граничні норми податкових витрат, установлені ПКУ 8 41

Додаток до роспорядження КМУ від 23.02.11 р. № 143-р. Перелік офшорних зон  
(додаток до статті "Граничні норми податкових витрат, установлені ПКУ")

8 Д

ПДВ № стор.
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Декларація з прибутку: загальні правила складання й подання �-10* 5

Особливості звітування різними категоріями платників податку на прибуток за 2013 рік �-10* �

Облік минулорічних податкових збитків: як заповнити рядок 06.5 декларації за 2013 рік �-10* 12

Додаток ІД: інші доходи �-10* 17

Додаток СБ: урегулювання сумнівної заборгованості �-10* 27

Додаток ЦП: нове обличчя ціннопаперового податкового обліку �-10* 32

Додаток ІВ: відображаємо інші витрати �-10* 3�

Додаток АМ: нарахована амортизація, витрати на ремонти й поліпшення �-10* 53

Додаток ВО: витрати за купівлями в офшорних нерезидентів �-10* 56

Додаток ТП: розрахунок податку на прибуток від патентованої діяльності �-10* 58

Додаток ПЗ: прибуток, що звільнено від оподаткування �-10* 65

Додаток ПН: податок із доходів нерезидентів �-10* 68

Щомісячні авансові внески: особливості декларування �-10* 73

Додаток ЗП: зменшення нарахованого податку �-10* 78

Додаток АВ: розраховуємо суму авансового внеску �-10* 88

Додаток ТЦ: коригування податкових зобов'язань у цілях трансфертного ціноутворення �-10* 8�

Додаток ВП: виправляємо прибуткові помилки через поточну декларацію �-10* �4

Ціну товарів переглянули після відвантаження: наслідки в обліку 11 37

Зразок бухгалтерської довідки (додаток до статті "Ціну товарів переглянули після відвантаження:  
наслідки в обліку")

11 Д

Зразок заповнення розрахунку коригування з ПДВ (додаток до статті "Ціну товарів переглянули після відван-
таження: наслідки в обліку")

11 Д

Додаток ВС: інформація від страхувальників 12 44

Аванс грудня 2013 року сплачено в січні: коли зарахувати в зменшення податку на прибуток 13 4

Бліц-відповідь. Чи необхідно надавати пусті додатки до декларації з податку на прибуток у разі відсутності  
в них показників?

13 5

Бліц-відповідь. Чи можна на суму щомісячних авансів, сплачених у січні — лютому 2014 року,  
зменшити податкові зобов'язання з податку на прибуток за 2013 рік?

13 5

Як урахувати "патентні" збитки-2012 у декларації 15 42

Бліц-відповідь. Підприємство не платить авансових внесків із податку на прибуток. Чи має воно право враху-
вати в декларації з податку на прибуток за 2013 рік податкові збитки, отримані за 2012 рік?

16 14

Бліц-відповідь. Які форми фінансової звітності повинні подавати платники податку на прибуток разом  
із річною прибутковою декларацією?

16 14

Бліц-відповідь. Чи змінилася база для розрахунку щомісячних авансових внесків на період із березня 2014 
року по лютий 2015 року?

16 14

Як контролери перевірять і проведуть у картці особового рахунку показники "старої" прибуткової декларації 16 40

У результаті інвентаризації основних засобів немає тимчасової різниці: чи подавати додаток АМ до прибут-
кової деки

17 46

Поворотну фіндопомогу отримали й повернули в 2013 році: два хороших роз'яснення Міндоходів (Коментар 
до листів Міндоходів України від 25.11.13 р. № 15986/6/99-99-19-03-02-15 та від 11.12.13 р. № 17366/6/99-99-19-
03-02-15)

18 24

Передання ОЗ між комунпідприємствами за рішенням муніципалітету: податкові наслідки 22 4

Представницькі витрати: бухоблік та оподаткування 23 8

Обов'язковий продаж інвалюти: відображаємо за податком на прибуток 24 10

Безповоротна фіндопомога в інвалюті: відображаємо в обліку 24 11

Відображення на рахунках бухобліку нецільової безповоротної фіндопомоги від нерезидента. Числовий при-
клад (додаток до статті "Безповоротна фіндопомога в інвалюті: відображаємо в обліку")

24 Д

Податкові зобов'язання з ПДВ при умовному продажу: відображаємо в податково-прибутковому обліку 24 13

Числовий приклад відображення умовного продажу (додаток до статті "Податкові зобов'язання з ПДВ при 
умовному продажу: відображаємо в податково-прибутковому обліку")

24 Д

Продаж розкомплектованого товару: правила обліку та оподаткування 24 15

Числовий приклад відображення в обліку продажу розкомлектованого товару (додаток до статті "Продаж 
розкомплектованого товару: правила обліку та оподаткування")

24 Д

Суборендар не сплачує комунпідприємству за оренду землі: що коригувати в прибутковому обліку при звер-
ненні до суду

24 40

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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Бухоблік примусового погашення боргу (додаток до статті "Суборендар не сплачує комунпідприємству за 
оренду землі: що коригувати в прибутковому обліку при зверненні до суду")

24 Д

Працівник поїхав на навчальні військові збори: облік виплати працівникові 25 13

Вихідна допомога: виплата, порядок розрахунку та облік 28 4

Наказ про припинення трудового договору ф. № П-4. Зразок (додаток до статті "Вихідна допомога: виплата, 
порядок розрахунку та облік")

28 Д

Облік дров, отриманих від ліквідації плодового саду 28 18

Засновник залишає ТОВ: наслідки в обліку товариства 2�* 3

Учасник виходить із ТОВ: облікові наслідки для інвестора 2�* 14

Зменшення статутного капіталу: податковий і бухгалтерський облік 2�* 20

Операції з корпоративними правами власного випуску: юрпідстави та облік 2�* 26

Операції з корпоративними правами сторонніх підприємств: бухоблік та оподаткування 2�* 36

Обмін корпоративних прав на товари (додаток до статті "Операції з корпоративними правами сторонніх  
підприємств: бухоблік та оподаткування")

2�* Д

Дивіденди: авансовий внесок із податку на прибуток 30 7

Залік "дивідендних" авансів у рахунок податку на прибуток 30 �

Виплата та одержання дивідендів: правила оподаткування 30 11

Платні послуги від архівних установ: облік та оподаткування 30 40

Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду  
(додаток до статті "Платні послуги від архівних установ: облік та оподаткування")

30 Д

Чи може рахунок-акт підтверджувати податкові витрати за послугами зв'язку 30 45

Відображення в бухобліку розрахунків за послуги зв'язку на умовах передоплати. Числовий приклад  
(додаток до статті "Чи може рахунок-акт підтверджувати податкові витрати за послугами зв'язку")

30 Д

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.

Узагальнююча податкова консультація щодо переліку витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, затверджена наказом Міндоходів України від 30.12.13 р. № 885  
(Розширено переліки витрат, на які можуть зменшувати свої доходи адвокати та приватні нотаріуси)

3 16

Узагальнююча податкова консультація щодо переліку витрат фізичних осіб, які здійснюють незалежну про-
фесійну діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затвер-
джена наказом Міндоходів України від 30.12.13 р. № 877 (Затверджено перелік витрат, на які арбітражні керу-
ючі можуть зменшити свій оподатковуваний дохід)

3 18

Облік витрат на профілактику грипу 4 5

Зразок. Наказ про проведення вакцинації працівників  
(додаток до статті "Облік витрат на профілактику грипу")

4 Д

Зразок. Заява про бажання пройти вакцинацію (додаток до статті "Облік витрат на профілактику грипу") 4 Д

Як і коли декларувати підприємницькі доходи за 2013 рік 7 21

Практичний приклад декларування підприємницьких доходів  
(додаток до статті "Як і коли декларувати підприємницькі доходи за 2013 рік")

7 Д

Лист ДПСУ від 10.05.12 р. № 13270/7/10-1117/1973 "Як розуміти поняття "протягом року"  
(додаток до статті "Як і коли декларувати підприємницькі доходи за 2013 рік")

7 Д

Декларуємо доходи 2013 року
— За якою формою звітувати за 2013 рік?
— Коли та в яких випадках подавати Декларацію за 2014 рік?
— Хто може не декларувати доходи?
— Чи потрібно надавати Декларацію особисто?
— Чи можна подати Декларацію про доходи та майновий стан поштою або через Інтернет?
— Коли слід сплатити податок на доходи на підставі Декларації?
— У який строк на підставі Декларації повернуть зайво сплачені суми податку на доходи?
— Як самостійно виправити помилку в Декларації за 2013 рік, яку виявили до 1 травня 2014 року?
— Як самостійно виправити помилку в Декларації за 2013 рік, виявлену після 1 травня 2014 року?
— Як самостійно виправити помилку, виявлену в Декларації за 2011 або 2012 рр.?
— Як платник податків повинен вести облік своїх доходів протягом року?
— Довідка про доходи: за якою формою її видавати

12 6

Приклад виправлення помилки в декларації (додаток до статті "Декларуємо доходи 2013 року") 12 Д

Декларація про майновий стан і доходи: нюанси заповнення основних розділів  
(додаток до статті "Декларуємо доходи 2013 року")

12 Д

Зразок довідки про доходи (додаток до статті "Декларуємо доходи 2013 року") 12 Д

Відчуження, спадкування та отримання в дарунок майна: відображаємо доходи в декларації 12 13

Приклад заповнення Податкової декларації про майновий стан і доходи і додатку 2 до неї (додаток до статті 
"Відчуження, спадкування та отримання в дарунок майна: відображаємо доходи в декларації")

12 Д

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.
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Як відображати в Декларації операції з інвестактивами 12 17

Приклад визначення інвестиційного прибутку й заповнення Декларації (додаток до статті  
"Як відображати в Декларації операції з інвестактивами")

12 Д

Відображаємо в Декларації іноземні доходи 12 20

Зразок заяви з проханням перенести строк подання Декларації (додаток до статті "Відображаємо  
в Декларації іноземні доходи")

12 Д

Приклад розрахунку іноземних доходів та їх відображення в Декларації (додаток до статті "Відображаємо  
в Декларації іноземні доходи")

12 Д

Податкова знижка за підсумками 2013 року: подаємо Декларацію 12 22

Приклад застосування податкової знижки та заповнення декларації в ситуації, коли протягом року до зарпла-
ти працівника застосовували шкалу ставок 15% (17%) (додаток до статті "Податкова знижка за підсумками 
2013 року: подаємо Декларацію")

12 Д

Як застосовувати шкалу ставок податку на доходи до річного доходу 12 25

Приклад заповнення Додатка 7 до Декларації (додаток до статті "Як застосовувати шкалу ставок податку  
на доходи до річного доходу")

12 Д

Відповідальність за неподання Декларації та несвоєчасну сплату податку за нею 12 28

Лист Державної податкової служби України від 04.04.12 р. № 5956/6/17-1115 "Щодо штрафних санкцій за по-
рушення термінів подачі податкової декларації" (додаток до статті "Відповідальність за неподання Декларації 
та несвоєчасну сплату податку за нею")

12 Д

Доходи від незалежної профдіяльності: звітуємо за 2013 рік 12 2�

Відображення доходів особи, яка провадить незалежну профдіяльність, у декларації про доходи  
(додаток до статті "Доходи від незалежної профдіяльності: звітуємо за 2013 рік")

12 Д

Бліц-відповідь. Підприємство повертає фізособі надану нею поворотну фіндопомогу: чи треба заповнювати 
в ф. № 1ДФ графи 3а та 3, чи достатньо заповнити тільки графу 3?

13 5

Лист Міндоходів і зборів України від 05.12.13 р. № 6366/І/99-99-17-02-02-15 "Щодо обкладення ПДФО лікарня-
них, отриманих платником єдиного податку" (Як єдинникові оподатковувати власні лікарняні)

17 34

Фізособа здає в оренду іпотечну квартиру: чи буде податок 18 4

Зразок договору оренди квартири (додаток до статті "Фізособа здає в оренду іпотечну квартиру:  
чи буде податок")

18 Д

Представницькі витрати: бухоблік та оподаткування 23 8

Турагент продає своїм працівникам тури за собівартістю: чи утримувати податок на доходи 23 1�

Числовий приклад відображення в бухобліку продажу турпродукта за собівартістю (додаток до статті 
"Турагент продає своїм працівникам тури за собівартістю: чи утримувати податок на доходи")

23 Д

Податкові соцпільги в 2014 році: застосовуємо правильно 24 18

Заява про застосування податкової соціальної пільги. Зразок (додаток до статті "Податкові соцпільги в 2014 
році: застосовуємо правильно")

24 Д

Документи, що надають право на застосування податкових соцпільг. Перелік  
(додаток до статті "Податкові соцпільги в 2014 році: застосовуємо правильно")

24 Д

Бліц-відповідь. Як оподатковують нараховані фізособі дивіденди 24 36

Бліц-відповідь. Відповідальність за самостійне виправлення недостовірних відомостей у ф. № 1ДФ 24 36

Бліц-відповідь. Плата за навчання на наступний рік: чи бути податковій знижці 24 36

Бліц-відповідь. Коли підприємство-покупець як податковий агент утримує податок на доходи з виплаченої 
суми фізособі — продавцю сільгосппродукції тваринництва

24 36

Працівник поїхав на навчальні військові збори: облік виплати працівникові 25 13

Оновлена форма № 1ДФ: на що звернути увагу під час подання за І квартал 2014 року
(Коментар  до  наказу  Міндоходів України   від  21.01.14  р.   № 49)

27 7

Вихідна допомога: виплата, порядок розрахунку та облік 28 4

Наказ про припинення трудового договору ф. № П-4. Зразок
(додаток до статті "Вихідна допомога: виплата, порядок розрахунку та облік")

28 Д

Повертаємо частку екс-учаснику ТОВ: чи відображати у ф. № 1ДФ 2�* 7

Повернення частки в статутному капіталі фізособі-нерезиденту: особливості обліку в ТОВ 2�* 8

Операції з корпоративними правами власного випуску: юрпідстави та облік 2�* 26

Операції з корпоративними правами сторонніх підприємств: бухоблік та оподаткування 2�* 36

Обмін корпоративних прав на товари (додаток до статті "Операції з корпоративними правами
сторонніх підприємств: бухоблік та оподаткування")

2�* Д

Продаж фізособою частки в підприємстві: кому, коли та скільки платити податку на доходи 2�* 42

Книга обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу. Зразок 
 (додаток до статті "Продаж фізособою частки в підприємстві: кому, коли та скільки платити податку на доходи")

2�* Д

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.
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Корпоративні права фізособи успадковує й одержує в дарунок інша фізособа: як сплачувати податок на доходи 2�* 46

Лист Фонду держмайна України від 06.03.14 р. № 10-36-2493 "Щодо оцінки об'єктів для цілей оподаткуван-
ня під час спадкування та дарування" (Витяг) (додаток до статті "Корпоративні права фізособи успадковує 
й одержує в дарунок інша фізособа: як сплачувати податок на доходи")

2�* Д

ЄДИНИЙ ПОДАТОК № стор.

Чому єдиннику не варто тягнути з погашенням податкового боргу 3 30

Чи може юрособа-єдинник приймати векселі від покупців 14 10

Чи буде отриманий вексель грошовою формою розрахунків: розглядаємо бухоблік
(додаток до статті "Чи може юрособа-єдинник приймати векселі від покупців")

14 Д

Єдинник виписав вексель постачальнику: що йому загрожує 14 10

Лист Державної податкової адміністрації України від 15.05.2000 р. № 6562/7/15-1317 "Про перехід на спроще-
ну систему оподаткування" (додаток до статті "Єдинник виписав вексель постачальнику: що йому загрожує")

14 Д

Єдинник продає дооцінені основні засоби: як визначити дохід 14 11

Облік дооцінки основних засобів із подальшим їх продажем
(додаток до статті "Єдинник продає дооцінені основні засоби: як визначити дохід")

14 Д

Чи буде сума дооцінки основних засобів доходом єдинника 14 12

Лист Міндоходів і зборів України від 05.12.13 р. № 6366/І/99-99-17-02-02-15 "Щодо обкладення ПДФО
лікарняних, отриманих платником єдиного податку" (Як єдинникові оподатковувати власні лікарняні)

17 34

Як єдинникові оподатковувати доходи від продажу корпоративних прав 2�* 40

Як єдиннику оподатковувати отримані в дарунок корпоративні права 2�* 41

Чи потрібно обкладати єдиним податком надходження у вигляді неустойки 30 18

Бухоблік одержання юрособою-єдинником неустойки. Числовий приклад
(додаток до статті "Чи потрібно обкладати єдиним податком надходження у вигляді неустойки")

30 Д

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК № стор.

Переобладнання авто в легковик призводить до акцизного податку (Коментар до Закону України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 13

Ставки акцизного податку для алкоголю (Коментар до Закону України "Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 14

Таблиця з новими ставками акцизного податку для алкоголю
(додаток до коментаря "Ставки акцизного податку для алкоголю")

1 Д

Операції з корпоративними правами власного випуску: юрпідстави та облік 2�* 26

ЄДИНИЙ ВНЕСОК ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА № стор.

Чисельність працівників у звітності за ЄСВ: чи враховують жінок,
які перебувають у відпустці по догляду, та сумісників

1 18

Приклад розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників (додаток до статті "Чисельність 
 працівників у звітності за ЄСВ: чи враховують жінок, які перебувають у відпустці по догляду, та сумісників")

1 Д

Сумісник став основним працівником: як це відобразиться у звітності за єдиним внеском 1 1�

Зразок заповнення таблиць 5 та 6 Звіту з ЄСВ (додаток до статті "Сумісник став основним працівником:
як це відобразиться у звітності за єдиним внеском")

1 Д

Облік витрат на профілактику грипу 4 5

Зразок. Наказ про проведення вакцинації працівників
(додаток до статті "Облік витрат на профілактику грипу")

4 Д

Зразок. Заява про бажання пройти вакцинацію (додаток до статті "Облік витрат на профілактику грипу") 4 Д

Річна звітність до Фонду страхування від нещасних випадків 4 8

Зразок заповнення. Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої 
продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності
(додаток до статті "Річна звітність до Фонду страхування від нещасних випадків")

4 Д

Чи враховують суми відпускних під час обчислення середньої зарплати для лікарняних 4 �

Як та коли у Звіті з ЄСВ відображати інформацію про нове робоче місце 4 10

Приклад заповнення. Звіт з єдиного внеску
(додаток до статті "Як та коли у Звіті з ЄСВ відображати інформацію про нове робоче місце")

4 Д

Лист Міндоходів і зборів України від 09.10.13 р. № 12905/6/99-99-17-03-01-16 "Щодо нарахування єдиного 
внеску" (Витяг) (І не мрійте, підприємці… про пільгову ставку єдиного внеску на зарплату інвалідів!)

11 18

Як підприємцю відзвітувати з єдиного внеску за себе 11 22

Практичний приклад заповнення таблиць №№ 1 і 2 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб 
та суми нарахованого єдиного внеску
(додаток до статті "Як підприємцю відзвітувати з єдиного внеску за себе")

11 Д

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.
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Донарахували декретні за "додатковим" лікарняним: чи сплачувати єдиний внесок  
(Коментар до листа Міндоходів і зборів України від 26.11.13 р. № 16087/6/99-99-1703-01-16)

17 33

Єдиний внесок за донарахованими декретними у Звіті з ЄСВ
(додаток до коментаря "Донарахували декретні за "додатковим" лікарняним: чи сплачувати єдиний внесок")

17 Д

Працівник поїхав на навчальні військові збори: облік виплати працівникові 25 13

Вихідна допомога: виплата, порядок розрахунку та облік 28 4

Наказ про припинення трудового договору ф. № П-4. Зразок
(додаток до статті "Вихідна допомога: виплата, порядок розрахунку та облік")

28 Д

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛю ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ № стор.

Земельні пільги для благодійних та релігійних організацій 3 48

Юрособа — орендодавець земділянки ФСПшнику: чи платити земподаток 3 48

Податок за землі заповідників: яку оцінку землі враховувати при його сплаті 7 30

Зразок заяви до територіального органу Держземагентства для отримання витягу з технічної документації 
(додаток до статті "Податок за землі заповідників: яку оцінку землі враховувати при його сплаті")

7 Д

Чи сплачувати аграрію земподаток за ділянку, здану в суборенду 7 31

Правила заповнення декларації з плати за землю �-10* 103

Ці коефіцієнти та відсотки наведено в ст.ст. 275, 276 ПКУ 
додаток до статті "Правила заповнення декларації з плати за землю")

�-10* Д

Перелік земель, які звільняються від оподаткування, наведено у ст. 283 ПКУ
(додаток до статті "Правила заповнення декларації з плати за землю")

�-10* Д

Перелік юросіб, які мають право на пільгу із земельного податку (ст. 282 ПКУ)
(додаток до статті "Правила заповнення декларації з плати за землю")

�-10* Д

Уточнення податкових зобов'язань із плати за землю �-10* 112

Землю орендовано в середині року: коли звітувати за нею �-10* 117

Лист Держагентства земельних ресурсів України від 22.08.13 р. № 15203/17/4-13 "Стосовно відмови власника 
від права власності на земельну ділянку на користь держави чи територіальної громади"
(Відмова від права на сільгоспземлю: чи завадить цьому мораторій на відчуження)

24 31

Угода про передачу права власності на земельну ділянку. Зразок
(додаток до коментаря "Відмова від права на сільгоспземлю: чи завадить цьому мораторій на відчуження")

24 Д

Штрафи для громадян за несплату земподатку 25 37

Яким має бути цільове призначення землі під АЗС 27 24

ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК № стор.

Продаж посівів: облік та оподаткування 8 36

Зразок. Договір купівлі-продажу посівів (додаток до статті "Продаж посівів: облік та оподаткування") 8 Д

Загальні вимоги до складання й подання ФСП-звітності �-10* 121

Заповнюємо додаток до декларації �-10* 123

Заповнюємо розрахунок частки сільгоспвиробництва �-10* 125

Складаємо декларацію з ФСП �-10* 130

Виправлення помилок у декларації з ФСП �-10* 133

Як виправити помилку, якщо суму ФСП завищено �-10* 134

Як виправити помилку, якщо суму ФСП занижено �-10* 136

У яких випадках необхідне коригування ФСП протягом року �-10* 140

Збільшення площі земділянок упродовж року �-10* 141

Зменшення площі земділянок упродовж року �-10* 146

Як збільшити виробництво молока без втрати спецрежимів 13 78

Зразок договору оренди поголів'я великої рогатої худоби (довгострокових біологічних активів)
(додаток до статті "Як збільшити виробництво молока без втрати спецрежимів")

13 Д

Податкова вимагає обґрунтування для набуття статусу платника ФСП: що каже ПКУ 18 27

Зразок заповнених Відомостей про наявність земельних ділянок
(додаток до статті "Податкова вимагає обґрунтування для набуття статусу платника ФСП: що каже ПКУ")

18 Д

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК № стор.

Екоподаток (Коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо ставок окремих податків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 14

Лист Мінфіну України від 12.11.13 р. № 31-08410-07-27/32960 "Щодо відображення в бухгалтерському обліку 
екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів" (Сплата утилізаційного збо-
ру в бухобліку)

3 15

ЄДИНИЙ ВНЕСОК ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА № стор.
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Чи сплачувати екоподаток при списанні зношених шин 30 47

ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ № стор.

Використання лісу подорожчало вдвічі (Коментар до Закону України "Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 14

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ № стор.

Чи сплачують турзбір відвідувачі, які залишилися на ночівлю в спорткомплексі 8 48

Чому спорткомплекс із ліжко-місцями відносять до спецзасобів розміщення
(додаток до статті "Чи сплачують турзбір відвідувачі, які залишилися на ночівлю в спорткомплексі")

8 Д

ЛІЦЕНЗУВАННЯ № стор.

Чи потрібна ліцензія транспортному експедитору 23 11

Заміна РРО: як бути з алкогольною ліцензією в перехідний період 23 18

Заява про внесення змін або доповнень до виданих ліцензій. Зразок
(додаток до статті "Заміна РРО: як бути з алкогольною ліцензією в перехідний період")

23 Д

Лист Мінпромполітики України від 20.01.14 р. № 21/3-2-8 "Про необхідність отримання ліцензії для здійснен-
ня певних операцій із брухтом" (Якщо купили теплохід, а здаємо брухт: чи потрібна ліцензія)

27 34

Ліцензія на алкороздріб: чи допускаються безготівкові розрахунки 30 34

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Підприємство продало автомобіль: списання та облік пального, яке залишилося в баку 1 20

Зразок заповненого Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1) 
(додаток до статті "Підприємство продало автомобіль: списання та облік пального, яке залишилося в баку")

1 Д

Відсотки за облігаціями: коли їх визнавати в обліку 2 47

Зрошувально-удобрювальна система: облік установки 3 36

Меліоративні системи та споруди. ДБН В.2.4-1-99 (Витяг)
(додаток до статті "Зрошувально-удобрювальна система: облік установки")

3 Д

Зразок Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. № ОЗСГ-1)
(додаток до статті "Зрошувально-удобрювальна система: облік установки")

3 Д

Постільна білизна: правила обліку та оподаткування 3 42

Зразок накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
(додаток до статті "Постільна білизна: правила обліку та оподаткування")

3 Д

Облік комісійно-валютних витрат в експедитора 4 18

Зразок. Договір про транспортно-експедиторське обслуговування
(додаток до статті "Облік комісійно-валютних витрат в експедитора")

4 Д

Створення резерву відпусток: хто, навіщо і як 4 20

Приклад розрахунку резерву відпусток (додаток до статті "Створення резерву відпусток: хто, навіщо і як") 4 Д

Резерв відпусток: від обліку до інвентаризації 4 22

Зразок. Бухдовідка з нарахування резерву відпусток
(додаток до статті "Резерв відпусток: від обліку до інвентаризації")

4 Д

Як оприбуткувати придатні вузли та агрегати при списанні автомобіля 5 25

Продаж посівів: облік та оподаткування 8 36

Зразок. Договір купівлі-продажу посівів (додаток до статті "Продаж посівів: облік та оподаткування") 8 Д

Ціну товарів переглянули після відвантаження: наслідки в обліку 11 37

Зразок бухгалтерської довідки
(додаток до статті "Ціну товарів переглянули після відвантаження: наслідки в обліку")

11 Д

Зразок заповнення розрахунку коригування з ПДВ
(додаток до статті "Ціну товарів переглянули після відвантаження: наслідки в обліку")

11 Д

Будівельні валові заборгованості: із чим їх їдять 14 17

Собівартість перевищує договірну ціну: чи донараховувати ПЗ із ПДВ 14 38

Зразок заповненого Акта приймання-передачі виконаних робіт
(додаток до статті "Собівартість перевищує договірну ціну: чи донараховувати ПЗ із ПДВ")

14 Д

Представницькі витрати: бухоблік та оподаткування 23 8

Обов'язковий продаж інвалюти: бухгалтерський облік 24 7

Числові приклади відображення в обліку на умовах передоплати та з відстроченням платежу
(додаток до статті "Обов'язковий продаж інвалюти: бухгалтерський облік")

24 Д

Безповоротна фіндопомога в інвалюті: відображаємо в обліку 24 11

Відображення на рахунках бухобліку нецільової безповоротної фіндопомоги від нерезидента. Числовий приклад 
(додаток до статті "Безповоротна фіндопомога в інвалюті: відображаємо в обліку")

24 Д

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК № стор.
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Продаж розкомплектованого товару: правила обліку та оподаткування 24 15

Числовий приклад відображення в обліку продажу розкомлектованого товару
(додаток до статті "Продаж розкомплектованого товару: правила обліку та оподаткування")

24 Д

Як страховій компанії обліковувати агентську комісію згідно з П(С)БО та МСБО (МСФЗ) 24 42

Працівник поїхав на навчальні військові збори: облік виплати працівникові 25 13

Вихідна допомога: виплата, порядок розрахунку та облік 28 4

Наказ про припинення трудового договору ф. № П-4. Зразок
(додаток до статті "Вихідна допомога: виплата, порядок розрахунку та облік")

28 Д

Облік дров, отриманих від ліквідації плодового саду 28 18

Система П(С)БО: уточнюючо-коригувальна плинність 
(Коментар до наказу Мінфіну України від 08.02.14 р. № 48)

28 31

Засновник залишає ТОВ: наслідки в обліку товариства 2�* 3

Повернення вартості вкладу нерезиденту при виході з ТОВ: чи є податок на репатріацію 2�* �

Учасник виходить із ТОВ: облікові наслідки для інвестора 2�* 14

Зменшення статутного капіталу: податковий і бухгалтерський облік 2�* 20

Операції з корпоративними правами власного випуску: юрпідстави та облік 2�* 26

Операції з корпоративними правами сторонніх підприємств: бухоблік та оподаткування 2�* 36

Обмін корпоративних прав на товари
(додаток до статті "Операції з корпоративними правами сторонніх підприємств: бухоблік та оподаткування")

2�* Д

Платні послуги від архівних установ: облік та оподаткування 30 40

Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду
(додаток до статті "Платні послуги від архівних установ: облік та оподаткування")

30 Д

ОБЛІК ЗА МІжНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ № стор.

Як страховій компанії обліковувати агентську комісію згідно з П(С)БО та МСБО (МСФЗ) 24 42

МСФЗ: огляд нововведень-2014
— Інвестиційні організації
— Пенсійні плани із фіксованими виплатами: надходження з боку працівників
— Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань
— Розкриття інформації про відшкодовувану вартість нефінансових активів
— Новація деривативів та продовження обліку хеджування
— Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язкові платежі"

25 42

МЕТОДИКА № стор.

Облік витрат на профілактику грипу 4 5

Зразок. Наказ про проведення вакцинації працівників
(додаток до статті "Облік витрат на профілактику грипу")

4 Д

Зразок. Заява про бажання пройти вакцинацію (додаток до статті "Облік витрат на профілактику грипу") 4 Д

Капвкладення в різні дні місяців: розраховуємо середньозважену суму інвестиції 13 75

Суттєвість у П(С)БО та МСФЗ: від теорії до практики 18 8

Представницькі витрати: загальні положення та документальне оформлення 23 6

Наказ про проведення офіційного прийому чи презентації
(додаток до статті "Представницькі витрати: загальні положення та документальне оформлення")

23 Д

Наказ про представницькі витрати
(додаток до статті "Представницькі витрати: загальні положення та документальне оформлення")

23 Д

Положення про представницькі витрати. Зразок
(додаток до статті "Представницькі витрати: загальні положення та документальне оформлення")

23 Д

Запрошення
(додаток до статті "Представницькі витрати: загальні положення та документальне оформлення")

23 Д

Программа проведення представницьких заходів. Зразок
(додаток до статті "Представницькі витрати: загальні положення та документальне оформлення")

23 Д

Кошторис представницьких витрат на проведення зустрічі з організацією Зразок
(додаток до статті "Представницькі витрати: загальні положення та документальне оформлення")

23 Д

Акт на списання представницьких витрат Зразок
(додаток до статті "Представницькі витрати: загальні положення та документальне оформлення")

23 Д

Звіт про здійснені представницькі витрати Зразок
(додаток до статті "Представницькі витрати: загальні положення та документальне оформлення")

23 Д

Журнал реєстрації учасників представницького заходу Зразок
(додаток до статті "Представницькі витрати: загальні положення та документальне оформлення")

23 Д

Представницькі витрати: бухоблік та оподаткування 23 8

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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Продаж інвалюти з розподільчого рахунку в запитаннях і відповідях 24 6

Обов'язковий продаж інвалюти: бухгалтерський облік 24 7

Числові приклади відображення в обліку на умовах передоплати та з відстроченням платежу
(додаток до статті "Обов'язковий продаж інвалюти: бухгалтерський облік")

24 Д

Обов'язковий продаж інвалюти: відображаємо за податком на прибуток 24 10

Інвалютний аванс зарахували на розподільчий рахунок: коли виписувати ПН 24 11

Безповоротна фіндопомога в інвалюті: відображаємо в обліку 24 11

Відображення на рахунках бухобліку нецільової безповоротної фіндопомоги від нерезидента. Числовий приклад 
(додаток до статті "Безповоротна фіндопомога в інвалюті: відображаємо в обліку")

24 Д

Засновник залишає ТОВ: наслідки в обліку товариства 2�* 3

Повертаємо частку екс-учаснику ТОВ: чи відображати у ф. № 1ДФ 2�* 7

Повернення частки в статутному капіталі фізособі-нерезиденту: особливості обліку в ТОВ 2�* 8

Повернення вартості вкладу нерезиденту при виході з ТОВ: чи є податок на репатріацію 2�* �

Вихід учасника з ТОВ-єдинника: податкові наслідки для емітента КП 2�* 12

Відображення в бухобліку юрособи-єдинника операцій, пов'язаних із виплатою частки засновнику
(додаток до статті "Вихід учасника з ТОВ-єдинника: податкові наслідки для емітента КП")

2�* Д

Учасник виходить із ТОВ: облікові наслідки для інвестора 2�* 14

Фізособа-учасник залишає ТОВ: як йому облікувати отриманий дохід 2�* 18

Юрособа-єдинник виходить зі складу засновників: як оподатковувати отриману частку 2�* 1�

Бухоблік операцій при виході юрособи-єдинника зі складу засновників
(додаток до статті "Юрособа-єдинник виходить зі складу засновників: як оподатковувати отриману частку")

2�* Д

Зменшення статутного капіталу: податковий і бухгалтерський облік 2�* 20

Операції з корпоративними правами власного випуску: юрпідстави та облік 2�* 26

Операції з корпоративними правами сторонніх підприємств: бухоблік та оподаткування 2�* 36

Обмін корпоративних прав на товари
(додаток до статті "Операції з корпоративними правами сторонніх підприємств: бухоблік та оподаткування")

2�* Д

Облік продажу засновником ТОВ своєї частки в статкапіталі 2�* 3�

Як єдинникові оподатковувати доходи від продажу корпоративних прав 2�* 40

Як єдиннику оподатковувати отримані в дарунок корпоративні права 2�* 41

Продаж фізособою частки в підприємстві: кому, коли та скільки платити податку на доходи 2�* 42

Книга обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу. Зразок
(додаток до статті "Продаж фізособою частки в підприємстві: кому, коли та скільки платити податку на доходи")

2�* Д

Корпоративні права фізособи успадковує й одержує в дарунок інша фізособа:
як сплачувати податок на доходи

2�* 46

Лист Фонду держмайна України від 06.03.14 р. № 10-36-2493 "Щодо оцінки об'єктів для цілей оподаткування 
під час спадкування та дарування" (Витяг) (додаток до статті "Корпоративні права фізособи
успадковує й одержує в дарунок інша фізособа: як сплачувати податок на доходи")

2�* Д

Платні послуги від архівних установ: облік та оподаткування 30 40

Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду
(додаток до статті "Платні послуги від архівних установ: облік та оподаткування")

30 Д

ЗВІТНІСТЬ № стор.

Не проґавте можливості звітувати з ПДВ щоквартально 1 17

Зразок заповненої  заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду
(додаток до статті "Не проґавте можливості звітувати зстатті "Не проґавте можливості звітувати з ПДВ щоквартально")

1 Д

Сумісник став основним працівником: як це відобразиться у звітності за єдиним внеском 1 1�

Зразок заповнення таблиць 5 та 6 Звіту з ЄСВ
(додаток до статті "Сумісник став основним працівником: як це відобразиться у звітності за єдиним внеском")

1 Д

РК і КОРО на виїзну торгівлю: як подавати звітність 2 3�

Зразок Довідки про використання розрахункових книжок
(додаток до статті "РК і КОРО на виїзну торгівлю: як подавати звітність")

2 Д

Річна звітність бюджетних установ: складаємо без проблем 2 42

Перелік форм бюджетної та фінансової звітності за 2013 р.
(додаток до статті "Річна звітність бюджетних установ: складаємо без проблем")

2 Д

Збір за держреєстрацію медтехніки: нюанси обліку 3 33

Приклад відображення в бухобліку витрат на сплату реєстраційного збору за держреєстрацію
(додаток до статті "Збір за держреєстрацію медтехніки: нюанси обліку")

3 Д

МЕТОДИКА № стор.
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Річна звітність до Фонду страхування від нещасних випадків 4 8

Зразок заповнення. Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої 
продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності
(додаток до статті "Річна звітність до Фонду страхування від нещасних випадків")

4 Д

Як та коли у Звіті з ЄСВ відображати інформацію про нове робоче місце 4 10

Приклад заповнення. Звіт з єдиного внеску
(додаток до статті "Як та коли у Звіті з ЄСВ відображати інформацію про нове робоче місце")

4 Д

Резерв відпусток: від обліку до інвентаризації 4 22

Зразок. Бухдовідка з нарахування резерву відпусток
(додаток до статті "Резерв відпусток: від обліку до інвентаризації")

4 Д

Перейшли на електронне РРО-звітування: чи потрібно подавати паперову ф. № ЗВР-1 4 41

Зразок заповнення. Звіт про використання РРО
(додаток до статті "Перейшли на електронне РРО-звітування: чи потрібно подавати паперову ф. № ЗВР-1")

4 Д

Міндоходівці рекомендують звітувати з податку на прибуток за 2013 рік уже за новою формою декларації 5 2

Лист Міндоходів України від 18.01.14 р. № 1097/7/99-99-19-03-01-17 (додаток до статті
"Міндоходівці рекомендують звітувати з податку на прибуток за 2013 рік уже за новою формою декларації")

5 Д

Декларація про валютні цінності в запитаннях і відповідях 5 5

Як і коли декларувати підприємницькі доходи за 2013 рік 7 21

Практичний приклад декларування підприємницьких доходів
(додаток до статті "Як і коли декларувати підприємницькі доходи за 2013 рік")

7 Д

Лист ДПСУ від 10.05.12 р. № 13270/7/10-1117/1973 "Як розуміти поняття "протягом року"
(додаток до статті "Як і коли декларувати підприємницькі доходи за 2013 рік")

7 Д

Звітність про квоту з працевлаштування: хто, що, куди й коли подає 7 26

Зразок заповнення форми "Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню"
(додаток до статті "Звітність про квоту з працевлаштування: хто, що, куди й коли подає")

7 Д

Які дані фіксують у додатку Д7 до декларації з ПДВ 7 32

Фінзвітність-2013: види, склад, строки подання 8 5

Приклад заповнення. Баланс (додаток до статті "Фінзвітність-2013: види, склад, строки подання") 8 Д

Приклад заповнення. Звіт про фінансові результати
(додаток до статті "Фінзвітність-2013: види, склад, строки подання")

8 Д

Приклад заповнення. Звіт про рух грошових коштів
(додаток до статті "Фінзвітність-2013: види, склад, строки подання")

8 Д

Приклад заповнення. Звіт про власний капітал
(додаток до статті "Фінзвітність-2013: види, склад, строки подання")

8 Д

Приклад заповнення. Примітки до фінансової звітності
(додаток до статті "Фінзвітність-2013: види, склад, строки подання")

8 Д

Підприємство перейшло на МСФЗ із 2012  року: особливості с кладання першої МСФЗ-звітності 8 Д

Декларація з прибутку: загальні правила складання й подання �-10* 5

Особливості звітування різними категоріями платників податку на прибуток за 2013 рік �-10* �

Облік минулорічних податкових збитків: як заповнити рядок 06.5 декларації за 2013 рік �-10* 12

Додаток ІД: інші доходи �-10* 17

Додаток СБ: урегулювання сумнівної заборгованості �-10* 27

Додаток ЦП: нове обличчя ціннопаперового податкового обліку �-10* 32

Додаток ІВ: відображаємо інші витрати �-10* 3�

Додаток АМ: нарахована амортизація, витрати на ремонти й поліпшення �-10* 53

Додаток ВО: витрати за купівлями в офшорних нерезидентів �-10* 56

Додаток ТП: розрахунок податку на прибуток від патентованої діяльності �-10* 58

Додаток ПЗ: прибуток, що звільнено від оподаткування �-10* 65

Додаток ПН: податок із доходів нерезидентів �-10* 68

Щомісячні авансові внески: особливості декларування �-10* 73

Додаток ЗП: зменшення нарахованого податку �-10* 78

Додаток АВ: розраховуємо суму авансового внеску �-10* 88

Додаток ТЦ: коригування податкових зобов'язань у цілях трансфертного ціноутворення �-10* 8�

Додаток ВП: виправляємо прибуткові помилки через поточну декларацію �-10* �4

Правила заповнення декларації з плати за землю �-10* 103
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Ці коефіцієнти та відсотки наведено в ст.ст. 275, 276 ПКУ  
(додаток до статті "Правила заповнення декларації з плати за землю")

�-10* Д

Перелік земель, які звільняються від оподаткування, наведено у ст. 283 ПКУ  
(додаток до статті "Правила заповнення декларації з плати за землю")

�-10* Д

Перелік юросіб які мають право на пільгу із земельного податку (ст. 282 ПКУ)  
(додаток до статті "Правила заповнення декларації з плати за землю")

�-10* Д

Уточнення податкових зобов'язань із плати за землю �-10* 112

Землю орендовано в середині року: коли звітувати за нею �-10* 117

Загальні вимоги до складання й подання ФСП-звітності �-10* 121

Заповнюємо додаток до декларації �-10* 123

Заповнюємо розрахунок частки сільгоспвиробництва �-10* 125

Складаємо декларацію з ФСП �-10* 130

Виправлення помилок у декларації з ФСП �-10* 133

Як виправити помилку, якщо суму ФСП завищено �-10* 134

Як виправити помилку, якщо суму ФСП занижено �-10* 136

У яких випадках необхідне коригування ФСП протягом року �-10* 140

Збільшення площі земділянок упродовж року �-10* 141

Зменшення площі земділянок упродовж року �-10* 146

Як підприємцю відзвітувати з єдиного внеску за себе 11 22

Практичний приклад заповнення таблиць №№ 1 і 2 Звіту про суми нарахованого доходу  
застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток до статті  
"Як підприємцю відзвітувати з єдиного внеску за себе")

11 Д

Декларуємо доходи 2013 року
— За якою формою звітувати за 2013 рік?
— Коли та в яких випадках подавати Декларацію за 2014 рік?
— Хто може не декларувати доходи?
— Чи потрібно надавати Декларацію особисто?
— Чи можна подати Декларацію про доходи та майновий стан поштою або через Інтернет?
— Коли слід сплатити податок на доходи на підставі Декларації?
— У який строк на підставі Декларації повернуть зайво сплачені суми податку на доходи?
— Як самостійно виправити помилку в Декларації за 2013 рік, яку виявили до 1 травня 2014 року?
— Як самостійно виправити помилку в Декларації за 2013 рік, виявлену після 1 травня 2014 року?
— Як самостійно виправити помилку, виявлену в Декларації за 2011 або 2012 рр.?
— Як платник податків повинен вести облік своїх доходів протягом року?
— Довідка про доходи: за якою формою її видавати

12 6

Приклад виправлення помилки в декларації (додаток до статті "Декларуємо доходи 2013 року") 12 Д

Декларація про майновий стан і доходи: нюанси заповнення основних розділів  
(додаток до статті "Декларуємо доходи 2013 року")

12 Д

Зразок довідки про доходи (додаток до статті "Декларуємо доходи 2013 року") 12 Д

Відчуження, спадкування та отримання в дарунок майна: відображаємо доходи в декларації 12 13

Приклад заповнення Податкової декларації про майновий стан і доходи і додатку 2 до неї (додаток до стат-
ті "Відчуження, спадкування та отримання в дарунок майна: відображаємо доходи в декларації")

12 Д

Як відображати в Декларації операції з інвестактивами 12 17

Приклад визначення інвестиційного прибутку й заповнення Декларації  
(додаток до статті "Як відображати в Декларації операції з інвестактивами")

12 Д

Відображаємо в Декларації іноземні доходи 12 20

Зразок заяви з проханням перенести строк подання Декларації  
(додаток до статті "Відображаємо в Декларації іноземні доходи")

12 Д

Приклад розрахунку іноземних доходів та їх відображення в Декларації  
(додаток до статті "Відображаємо в Декларації іноземні доходи")

12 Д

Податкова знижка за підсумками 2013 року: подаємо Декларацію 12 22

Приклад застосування податкової знижки та заповнення декларації в ситуації, коли протягом року  
до зарплати працівника застосовували шкалу ставок 15% (17%)  
(додаток до статті "Податкова знижка за підсумками 2013 року: подаємо Декларацію")

12 Д

Як застосовувати шкалу ставок податку на доходи до річного доходу 12 25

Приклад заповнення Додатка 7 до Декларації  
(додаток до статті "Як застосовувати шкалу ставок податку на доходи до річного доходу")

12 Д

Відповідальність за неподання Декларації та несвоєчасну сплату податку за нею 12 28

ЗВІТНІСТЬ № стор.
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Лист Державної податкової служби України від 04.04.12 р. № 5956/6/17-1115  
"Щодо штрафних санкцій за порушення термінів подачі податкової декларації"  
(додаток до статті "Відповідальність за неподання Декларації та несвоєчасну сплату податку за нею")

12 Д

Доходи від незалежної профдіяльності: звітуємо за 2013 рік 12 2�

Відображення доходів особи, яка провадить незалежну профдіяльність, у декларації про доходи  
(додаток до статті "Доходи від незалежної профдіяльності: звітуємо за 2013 рік")

12 Д

Нова форма статзвітності: про взаємозв'язки українського підприємства з іноземним інвестором  
(Коментар до Роз'яснення Держстату України від 27.11.13 р. № 18.1-12/30)

12 36

Звіт про окремі види взаємозв'язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин 
прямого інвестування (додаток до коментаря "Нова форма статзвітності: про взаємозв'язки українського  
підприємства з іноземним інвестором")

12 Д

Податок на нерухомість-2014: як звітувати юрособам 14 5

Приклад заповнення Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  
(додаток до статті "Податок на нерухомість-2014: як звітувати юрособам")

14 Д

Як урахувати "патентні" збитки-2012 у декларації 15 42

Подаємо звіт про працевлаштування інвалідів у Фонд соцзахисту інвалідів 16 42

Зразок заповненого Звіту про працевлаштування інвалідів  
(додаток до статті "Подаємо звіт про працевлаштування інвалідів у Фонд соцзахисту інвалідів")

16 Д

Лист Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України від 28.05.13 р. № 1/6-175/09  
"Про виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів"  
(додаток до статті "Подаємо звіт про працевлаштування інвалідів у Фонд соцзахисту інвалідів")

16 Д

Звіт про суми податкових пільг: складання, подання, відповідальність 17 5

Зразок заповненого Звіту про суми податкових пільг  
(додаток до статті "Звіт про суми податкових пільг: складання, подання, відповідальність")

17 Д

Сума пільги дорівнює нулю: чи треба відображати в "пільговому" звіті 17 13

Неприбутковий звіт: форма й строки подання 17 16

Правила заповнення Неприбуткового звіту 17 1�

Додаток до Неприбуткового звіту: чи подавати його, якщо не виправляються помилки 17 22

Як бюджетникам заповнити рядок 8 Неприбуткового звіту 17 22

Громадська організація отримала статус неприбутківця посеред кварталу: як звітувати 17 23

У результаті інвентаризації основних засобів немає тимчасової різниці:  
чи подавати додаток АМ до прибуткової деки

17 46

Чи відображають у декларації з ПДВ послуги банку 24 34

Подання електронної РРО-звітності: проблеми відсутності електроенергії та зв'язку  
(Коментар до листа Міндоходів та зборів України від 27.01.14 р. № 1502/6/99-99-22-01-03-15/79)

27 25

Повертаємо частку екс-учаснику ТОВ: чи відображати у ф. № 1ДФ 2�* 7

Виплата дивідендів: відображаємо в податковій і фінансовій звітності 30 15

Чи відображають у ПДВшній декларації відсотки за депозитом 30 38

Податковий календар бухгалтера

Податковий календар бухгалтера на січень 2014 року 1 54

Кольоровий календар бухгалтера на I квартал 2014 року 1 25

Податковий календар бухгалтера на 3—7 лютого 2014 року 8 35

Податковий календар бухгалтера на 10—28 лютого 2014 року 11 41

Податковий календар бухгалтера на 3 березня 2014 р. 18 2

Податковий календар бухгалтера на березень 2014 року 21 42

БЛАНКИ № стор.

Форма № 1-ТН "Товарно-транспортна накладна" 3 23

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 11 2�

Податкова накладна 15 23

Додаток до Податкової накладної 15 24

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до Податкової накладної 15 25

Податкова декларація з ПДВ 22 1�

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ № стор.

ТТН — перша скрипка перевезення 16 4

Бланк ТТН: визначаємось із формою 16 6
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Зразок заповнення товарно-транспортної накладної за формою 1-ТТН (хліб)  
(додаток до статті "Бланк ТТН: визначаємось із формою")

16 Д

Товарно-транспортна накладна: майстер-клас із заповнення 16 7

Зразок заповнення Товарно-транспортної накладної ф. № 1-ТН  
(додаток до статті "Товарно-транспортна накладна: майстер-клас із заповнення")

16 Д

Чи можна товарно-транспортну накладну заповнювати комбінованим способом 16 12

Штампуємо прізвище водія: тонкощі заповнення ТТН 16 12

ВІДПУСТКИ № стор.

Створення резерву відпусток: хто, навіщо і як 4 20

Приклад розрахунку резерву відпусток (додаток до статті "Створення резерву відпусток: хто, навіщо і як") 4 Д

Резерв відпусток: від обліку до інвентаризації 4 22

Зразок. Бухдовідка з нарахування резерву відпусток  
(додаток до статті "Резерв відпусток: від обліку до інвентаризації")

4 Д

Неповний робочий день: яка тривалість щорічної відпустки 4 48

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.

Як оформлювати платіжну відомість при виплаті зарплати на картрахунки 2 32

Зразок платіжної відомості на виплату заробітної плати з використанням платіжних карток  
(додаток до статті "Як оформлювати платіжну відомість при виплаті зарплати на картрахунки")

2 Д

Працівникам не виплатили відшкодовані фондом лікарняні: як показати у звітності 2 46

Чи враховують суми відпускних під час обчислення середньої зарплати для лікарняних 4 �

Корисна інформація для розрахунків за січень 2014 року 5 �

Доходи попередніх періодів виплачуємо у січні 2014 року
Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки

5 12

Доходи попередніх періодів виплачуємо у січні 2014 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року

5 12

Мінзарплата та прожитковий мінімум у 2014 році: на що звернути увагу бухгалтерові 7 5

Якими будуть пенсії у 2014 році  
(додаток до статті "Мінзарплата та прожитковий мінімум у 2014 році: на що звернути увагу бухгалтерові")

7 Д

Яким буде розмір допомоги по догляду за дитиною до трьох років  
(додаток до статті "Мінзарплата та прожитковий мінімум у 2014 році: на що звернути увагу бухгалтерові")

7 Д

Коли та на яку грошову допомогу від держави може розраховувати малозабезпечена сім'я  
(додаток до статті "Мінзарплата та прожитковий мінімум у 2014 році: на що звернути увагу бухгалтерові")

7 Д

Яким буде мінімальний розмір аліментів у 2014 році  
(додаток до статті "Мінзарплата та прожитковий мінімум у 2014 році: на що звернути увагу бухгалтерові")

7 Д

Скільки допомоги при народженні дитини виплатять молодій мамі, яка народить у 2014 році  
(додаток до статті "Мінзарплата та прожитковий мінімум у 2014 році: на що звернути увагу бухгалтерові")

7 Д

Відпускні, декретні, лікарняні та інші виплати у 2014 році: визначаємо кількість днів для розрахунку 8 12

Ситуаціі із практики. Відпускні, декретні, лікарняні та інші виплати у 2014 році: визначаємо кількість днів для 
розрахунку (додаток до статті "Відпускні, декретні, лікарняні та інші виплати у 2014 році: визначаємо кількість 
днів для розрахунку")

8 Д

Корисна інформація для розрахунків за лютий 2014 року 14 13

Доходи попередніх періодів виплачуємо у лютому 2014 року
Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки

14 15

Доходи попередніх періодів виплачуємо у лютому 2014 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року

14 16

Зміни в порядку індексації зарплати: застосовуємо вже в лютому 2014 р.  
(Коментар до постанови КМУ від 29.01.14 р. № 36)

16 33

Індексація зарплати працюючих неповний робочий час та сумісників із лютого 2014 р. 21 5

Чи можна виплачувати офіціантові зарплату у вигляді чайових 21 12

Положення про преміювання офіціантів. Зразок  
(додаток до статті "Чи можна виплачувати офіціантові зарплату у вигляді чайових")

21 Д

Корисна інформація для розрахунків за березень 2014 року 25 5

Доходи попередніх періодів виплачуємо у березні 2014 року
Компенсація боргів із зарплати за 1998—2000 роки

25 7

Доходи попередніх періодів виплачуємо у березні 2014 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року

25 8

Працівник поїхав на навчальні військові збори: як оформити та оплатити його відсутність 25 11

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ № стор.
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Наказ про увільнення від роботи на час проходження навчальних сборів  
(додаток до статті "Працівник поїхав на навчальні військові збори: як оформити та оплатити його відсутність")

25 Д

Відомість на виплату середньої зарплати, нарахованої військовозобов'язаним, призваним на збори  
(додаток до статті "Працівник поїхав на навчальні військові збори: як оформити та оплатити його відсутність")

25 Д

Працівник поїхав на навчальні військові збори: облік виплати працівникові 25 13
Хвороба під час навчальних військових зборів: хто та як оплатить 25 17

ПЕНСІЇ № стор.
Коли продовження роботи може негативно вплинути на розмір пенсії 8 14
За яких умов журналіст може одержувати пенсію по інвалідності 8 16

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.
Матвідповідальність директора: за все, але не завжди 2 27
Зразок Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність  
(додаток до статті "Матвідповідальність директора: за все, але не завжди")

2 Д

Зразок Наказу про уповноваження на підписання договорів про повну матеріальну відповідальність  
(додаток до статті "Матвідповідальність директора: за все, але не завжди")

2 Д

Зразок Протоколу загального зібрання учасникків  
(додаток до статті "Матвідповідальність директора: за все, але не завжди")

2 Д

Зразок Контракту з директором (додаток до статті "Матвідповідальність директора: за все, але не завжди") 2 Д
Коли роботодавцю при звільненні працівника потрібно видавати довідку про зарплату 4 46
Зразок. Довідка про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку виплат на випадок безробіття)  
(додаток до статті "Коли роботодавцю при звільненні працівника потрібно видавати довідку про зарплату")

4 Д

На яку посаду приймати заправника АЗС 4 47
Зразок. Наказ про приймання на роботу (ф. № П-1)  
(додаток до статті "На яку посаду приймати заправника АЗС")

4 Д

Неповний робочий день: яка тривалість щорічної відпустки 4 48
Приймаємо працівника на час перебування бухгалтера в декретній відпустці 14 21
Зразок запису в трудову книжку тимчасового працівника  
(додаток до статті "Приймаємо працівника на час перебування бухгалтера в декретній відпустці")

14 Д

Як правильно скласти оголошення про вакансію: поради роботодавцям 23 12
Лист Мінсоцполітики України від 22.07.13 р. № 306/13/116-13 "Про звільнення в зв'язку з виявленою невід-
повідністю працівника виконуваній роботі або займаній посаді"  
(Коли можна звільняти працівника через виявлену невідповідність посаді, яку він обіймає)

23 34

Наказ про звільнення. Зразок (додаток до коментаря "Коли можна звільняти працівника через  
виявлену невідповідність посаді, яку він обіймає")

23 Д

Навчальні військові збори: кого призивають і як викликають 25 �

Працівник поїхав на навчальні військові збори: як оформити та оплатити його відсутність 25 11

Наказ про увільнення від роботи на час проходження навчальних сборів  
(додаток до статті "Працівник поїхав на навчальні військові збори: як оформити та оплатити його відсутність")

25 Д

Відомість на виплату середньої зарплати, нарахованої військовозобов'язаним, призваним на збори  
(додаток до статті "Працівник поїхав на навчальні військові збори: як оформити та оплатити його відсутність")

25 Д

Працівник поїхав на навчальні військові збори: облік виплати працівникові 25 13

На навчальні військові збори з відпустки — про що слід знати кадровику та бухгалтеру 25 16

Заява на продовження відпустки. Зразок  
(додаток до статті "На навчальні військові збори з відпустки — про що слід знати кадровику та бухгалтеру")

25 Д

Наказ про продовження відпустки. Зразок  
(додаток до статті "На навчальні військові збори з відпустки — про що слід знати кадровику та бухгалтеру")

25 Д

Хвороба під час навчальних військових зборів: хто та як оплатить 25 17

Чи можна звільнити працівника, який перебуває на навчальних військових зборах 25 18

Наказ про звільнення працівника. Зразок  
(додаток до статті "Чи можна звільнити працівника, який перебуває на навчальних військових зборах")

25 Д

Вихідна допомога: виплата, порядок розрахунку та облік 28 4

Наказ про припинення трудового договору ф. № П-4. Зразок  
(додаток до статті "Вихідна допомога: виплата, порядок розрахунку та облік")

28 Д

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ № стор.

Лист Мінсоцполітики від 23.09.13 р. № 733/021/106-13 "Щодо виконання квоти ФОП, які використовують  
працю найманих працівників" (Чи повинні підприємці розраховувати 5%-ву квоту на працевлаштування)

7 27

Як після 45-ти років отримати ваучер на перепідготовку 11 47

Зразок заяви на видачу ваучера (додаток до статті "Як після 45-ти років отримати ваучер на перепідготовку") 11 Д

ВІДРЯДжЕННЯ № стор.

Відрядження виробничого персоналу: чи включати добові до собівартості 8 10

Зразок. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження  
(додаток до статті "Відрядження виробничого персоналу: чи включати добові до собівартості")

8 Д

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.
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Відрядження в один день на два підприємства: на які добові розраховувати 8 11

Зразок. Положення про відрядження  
(додаток до статті "Відрядження в один день на два підприємства: на які добові розраховувати")

8 Д

Зразок. Наказ про службові відрядження  
(додаток до статті "Відрядження в один день на два підприємства: на які добові розраховувати")

8 Д

Приклад відображення в обліку виплати добових  
(додаток до статті "Відрядження в один день на два підприємства: на які добові розраховувати")

8 Д

Лист Міндоходів України від 01.10.13 р. № 4878/Т/99-99-17-02-01-14 "Щодо відшкодування витрат, понесених 
працівником на господарські потреби підприємства або у відрядження" (Витяг)  
(Заборгованість за авансовими звітами: термін позовної давності)

8 1�

Зразок. Заява працівника про відшкодування йому заборгованості за авансовим звітом  
(додаток до коментаря "Заборгованість за авансовими звітами: термін позовної давності")

8 Д

Лист Мінсоцполітики України від 23.04.13 р. № 146/13/133-13 "Про відрядження особи, яка працює за суміс-
ництвом" (Сумісник у відрядженні на основній роботі: чи бути відпустці без збереження зарплати)

8 30

Зразки заяви про надання відпустки без збереження зарплати та наказу про надання відпустки без збере-
ження зарплати (додаток до коментаря "Сумісник у відрядженні на основній роботі: чи бути відпустці без 
збереження зарплати")

8 Д

Зразок. Наказ про службові відрядження (додаток до коментаря "Сумісник у відрядженні на основній роботі: 
чи бути відпустці без збереження зарплати")

8 Д

Страхування у відрядженні: що, коли, кому 17 14

Термін позовної давності за витратами на відрядження та госппотреби: усе, що ви хотіли знати 28 28

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (додаток до статті "Термін позовної дав-
ності за витратами на відрядження та госппотреби: усе, що ви хотіли знати")

28 Д

ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ № стор.

РК і КОРО на виїзну торгівлю: як подавати звітність 2 3�

Зразок Довідки про використання розрахункових книжок  
(додаток до статті "РК і КОРО на виїзну торгівлю: як подавати звітність")

2 Д

Зразок заповнення Звіту про використання РРО і книг обліку розрахункових операцій (розрахункових кни-
жок) за ф. № ЗВР-1 (додаток до статті "РК і КОРО на виїзну торгівлю: як подавати звітність")

2 Д

Магазин на АЗС: скільки потрібно РРО 3 34

Приклад відображення в бухобліку витрат на придбання РРО  
(додаток до статті "Магазин на АЗС: скільки потрібно РРО")

3 Д

Чи можна продати продукцію власного виробництва за готівку без РРО 3 45

Зразок накладної на відпуск продукції власного виробництва зі складу  
(додаток до статті "Чи можна продати продукцію власного виробництва за готівку без РРО")

3 Д

Перейшли на електронне РРО-звітування: чи потрібно подавати паперову ф. № ЗВР-1 4 41

Зразок заповнення. Звіт про використання РРО  
(додаток до статті "Перейшли на електронне РРО-звітування: чи потрібно подавати паперову ф. № ЗВР-1")

4 Д

Порядок ведення КОРО та РК: правки від Міндоходів (Коментар до наказу Міндоходів і зборів України  
"Про внесення змін до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових  
операцій" від 24.12.13 р. № 844)

14 25

Зразок нової форми Книги обліку розрахункових операцій на РРО (додаток 1 до Порядку реєстрації та веден-
ня розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міндоходів і зборів 
України від 28.08.13 р. № 417) (додаток до коментаря "Порядок ведення КОРО та РК: правки від Міндоходів")

14 Д

Зразок нової форми Книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю (додаток 2 до Порядку 
реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом 
Міндоходів і зборів України від 28.08.13 р. № 417)  
(додаток до коментаря "Порядок ведення КОРО та РК: правки від Міндоходів")

14 Д

Лист Міністерства доходів і зборів України від 27.09.13 р. № 12061/6/99-99-22-61-03-15/1187  
"Щодо подання звітності з використання РРО" (РРО-звітність: чи завжди електронний вигляд)

14 26

Зразок заповненого Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахун-
кових операцій (розрахункових книжок) за ф. № ЗВР-1  
(додаток до коментаря "РРО-звітність: чи завжди електронний вигляд")

14 Д

Зразок заповненої Довідки про використані розрахункові книжки  
(додаток до коментаря "РРО-звітність: чи завжди електронний вигляд")

14 Д

У салоні краси встановили платіжний термінал: які документи отримає клієнт 15 8

Зразок товарного чека  
(додаток до статті "У салоні краси встановили платіжний термінал: які документи отримає клієнт")

15 Д

Зразок фіскального касового чека  
(додаток до статті "У салоні краси встановили платіжний термінал: які документи отримає клієнт")

15 Д

ВІДРЯДЖЕННЯ № стор.
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Як у КОРО записати виручку, отриману через платіжний термінал 15 12

Зразок заповнення розділу 2 КОРО  
(додаток до статті "Як у КОРО записати виручку, отриману через платіжний термінал")

15 Д

Лист Міндоходів і зборів України від 08.01.14 p. № 55/7/99-99-18-02-03-17 "Про порядок проведення процеду-
ри перереєстрації РРО" (Змінилося місцезнаходження: як перереєструвати РРО)

17 36

Чи потрібно нараховувати ПДВ при ліквідації РРО, що виключений із Реєстру 21 37

Відображення в бухобліку списання РРО. Числовий приклад  
(додаток до статті "Чи потрібно нараховувати ПДВ при ліквідації РРО, що виключений із Реєстру")

21 Д

РРО в кафе: обов'язок та відповідальність 23 16

Заміна РРО: як бути з алкогольною ліцензією в перехідний період 23 18

Заява про внесення змін або доповнень до виданих ліцензій. Зразок  
(додаток до статті "Заміна РРО: як бути з алкогольною ліцензією в перехідний період")

23 Д

Подання електронної РРО-звітності: проблеми відсутності електроенергії та зв'язку  
(Коментар до листа Міндоходів та зборів України від 27.01.14 р. № 1502/6/99-99-22-01-03-15/79)

27 25

ГРОШОВИЙ ОБІГ № стор.

Підприємець розраховується з фізособою через касу банку: чи бути готівковому обмеженню 1 50

Зразок Заяви на переказ готівки (додаток до статті "Підприємець розраховується з фізособою через касу 
банку: чи бути готівковому обмеженню")

1 Д

ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.

Юрособа — орендодавець земділянки ФСПшника: чи платити земподаток 3 48

Чи потрібний орендареві виробничого цеху новий сертифікат відповідності, якщо його має орендодавець 4 44

Приклад заповнення. Декларація про відповідність іграшок вимогам Технічного регламенту  
(додаток до статті "Чи потрібний орендареві виробничого цеху новий сертифікат відповідності,  
якщо його має орендодавець")

4 Д

Суборендар не сплачує комунпідприємству за оренду землі: що коригувати в прибутковому обліку  
при зверненні до суду

24 40

Бухоблік примусового погашення боргу (додаток до статті "Суборендар не сплачує комунпідприємству  
за оренду землі: що коригувати в прибутковому обліку при зверненні до суду")

24 Д

Здаємо заставну нерухомість в оренду в статусі підприємця 27 17

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування. Зразок  
(додаток до статті "Здаємо заставну нерухомість в оренду в статусі підприємця")

27 Д

ВАЛюТНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.

Продаж інвалюти з розподільчого рахунку в запитаннях і відповідях 24 6

Обов'язковий продаж інвалюти: бухгалтерський облік 24 7

Числові приклади відображення в обліку на умовах передоплати та з відстроченням платежу  
(додаток до статті "Обов'язковий продаж інвалюти: бухгалтерський облік")

24 Д

Обов'язковий продаж інвалюти: відображаємо за податком на прибуток 24 10

Інвалютний аванс зарахували на розподільчий рахунок: коли виписувати ПН 24 11

Безповоротна фіндопомога в інвалюті: відображаємо в обліку 24 11

Відображення на рахунках бухобліку нецільової безповоротної фіндопомоги від нерезидента. Числовий при-
клад (додаток до статті "Безповоротна фіндопомога в інвалюті: відображаємо в обліку")

24 Д

Валютні операції резидентів: Нацбанк проявляє лояльність (Коментар до постанови Правління НБУ 
"Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 6 лютого 2014 року № 49"  
від 27.02.14 р. № 104)

24 25

ЦІННІ ПАПЕРИ № стор.

Відсотки за облігаціями: коли їх визнавати в обліку 2 47

Засновник залишає ТОВ: наслідки в обліку товариства 2�* 3

АВТОМОБІЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ № стор.

Багато заправок в одному подорожньому листі: як показати 2 35

Зразок Подорожнього листа службового легкового автомобіля (додаток до статті "Багато заправок в одному 
подорожньому листі: як показати")

2 Д

Що робити, якщо на авто не затверджено базову лінійну норму витрачання палива 8 46

ДИВІДЕНДИ № стор.

Дивіденди: нараховуємо, виплачуємо, оподатковуємо 30 5

Дивіденди: авансовий внесок із податку на прибуток 30 7

Залік "дивідендних" авансів у рахунок податку на прибуток 30 �

Виплата та одержання дивідендів: правила оподаткування 30 11

ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ № стор.
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Виплата дивідендів: відображаємо в податковій і фінансовій звітності 30 15

ВИРОБНИЦТВО № стор.

Виробництво коньяку та алконапоїв (Коментар до Закону України "Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків" від 19.12.13 р. № 713-VII)

1 14

"Один за всіх", або Як не виписувати довіреність при кожній передачі ТМЦ 1 35

Зразок заповненої довіреності (ф. № М-2) (додаток до статті "Один за всіх",  
або Як не виписувати довіреність при кожній передачі ТМЦ")

1 Д

Виробникам харчів полегшили життя, або Чи впливає кількість дозвільних документів  
на якість продукції (Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України  
щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одержувати  
оператори ринку харчових продуктів" від 05.09.13 р. № 442-VII)

2 23

Чи можна продати продукцію власного виробництва за готівку без РРО 3 45

Зразок накладної на відпуск продукції власного виробництва зі складу  
(додаток до статті "Чи можна продати продукцію власного виробництва за готівку без РРО")

3 Д

Чи потрібний орендареві виробничого цеху  новий сертифікат відповідності, якщо його має орендодавець 4 44

Приклад заповнення. Декларація про відповідність іграшок вимогам Технічного регламенту  
(додаток до статті "Чи потрібний орендареві виробничого цеху  новий сертифікат відповідності,  
якщо його має орендодавець")

4 Д

Відрядження виробничого персоналу: чи включати добові до собівартості 8 10

Зразок. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження  
(додаток до статті "Відрядження виробничого персоналу: чи включати добові до собівартості")

8 Д

Собівартість перевищує договірну ціну: чи донараховувати ПЗ із ПДВ 14 38

Зразок заповненого Акта приймання-передачі виконаних робіт  
(додаток до статті "Собівартість перевищує договірну ціну: чи донараховувати ПЗ із ПДВ")

14 Д

ТМЦ на меблевому підприємстві: як оприбуткувати й куди списати 21 38

Як відобразити загальновиробничі витрати в період сезонних перерв 23 41

Основні засоби тимчасово не використовують: які облікові наслідки 23 42

Наказ про підготовку обґрунтованих матеріалів щодо консервації основних засобів підприємства 
(додаток до статті "Основні засоби тимчасово не використовують: які облікові наслідки")

23 Д

БУДІВНИЦТВО № стор.

Собівартість житла: відповіді на актуальні запитання 2 36

Відображення в бухобліку створення та використання забудовником забезпечення  
під будівельні роботи, що підлягають виконанню згідно з проектом багатоквартирного будинку,  
але не виконані на момент приймання об'єкта (включені до спеціального переліку)  
(додаток до статті "Собівартість житла: відповіді на актуальні запитання")

2 Д

Касовий метод для підрядників: самодіяльність від Міндоходів 5 30

Будівельні валові заборгованості: із чим їх їдять 14 17

Самовільне матзабезпечення субпідрядником: облікові наслідки 24 46

Внесення змін до підрядного контракту. Приклад відображення в обліку  
(додаток до статті "Самовільне  матзабезпечення субпідрядником: облікові наслідки")

24 Д

Продаж будівельних матеріалів замовнику. Приклад відображення в обліку  
(додаток до статті "Самовільне матзабезпечення субпідрядником: облікові наслідки")

24 Д

Укладення договору комісії на купівлю будматеріалів. Приклад відображення в обліку  
(додаток до статті "Самовільне матзабезпечення субпідрядником: облікові наслідки")

24 Д

Будівництво за бюджетні кошти: коли реєструватися платником ПДВ 25 37

жКГ № стор.

Чи потрібно нараховувати ПДВ при ліквідації РРО, що виключений із Реєстру 21 37

Відображення в бухобліку списання РРО. Числовий приклад (додаток до статті "Чи потрібно нараховувати 
ПДВ при ліквідації РРО, що виключений із Реєстру")

21 Д

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.

Касовий метод із ПДВ при надходженні плати за нежитлові приміщення 18 32

Бухгалтерський облік надання житлово-комунальних послуг за касовим методом із ПДВ  
(додаток до статті "Касовий метод із ПДВ при надходженні плати за нежитлові приміщення")

18 Д

Передання ОЗ між комунпідприємствами за рішенням муніципалітету: податкові наслідки 22 4

Суборендар не сплачує комунпідприємству за оренду землі: що коригувати в прибутковому обліку 
при зверненні до суду

24 40

ДИВІДЕНДИ № стор.
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Бухоблік примусового погашення боргу (додаток до статті "Суборендар не сплачує комунпідприємству 
за оренду землі: що коригувати в прибутковому обліку при зверненні до суду")

24 Д

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.

Зрошувально-удобрювальна система: облік установки 3 36

Меліоративні системи та споруди. ДБН В.2.4-1-99 (Витяг) (додаток до статті "Зрошувально-удобрювальна 
система: облік установки")

3 Д

Зразок Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ф. № ОЗСГ-1) 
(додаток до статті "Зрошувально-удобрювальна система: облік установки")

3 Д

Чи сплачувати аграрію земподаток за ділянку, здану в суборенду 7 31

Продаж посівів: облік та оподаткування 8 36

Зразок. Договір купівлі-продажу посівів (додаток до статті "Продаж посівів: облік та оподаткування") 8 Д

Як збільшити виробництво молока без втрати спецрежимів 13 78

Зразок договору оренди поголів'я великої рогатої худоби (довгострокових біологічних активів) (додаток до 
статті "Як збільшити виробництво молока без втрати спецрежимів")

13 Д

Чи потрібно сільгоспвиробникам отримувати дозвіл та ліміти на розміщення гною 18 26

Витяг із Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, 
затвердженого постановою КМУ від 03.08.98 р. № 1218 (додаток до статті "Чи потрібно сільгоспвиробникам 
отримувати дозвіл та ліміти на розміщення гною")

18 Д

Податкова вимагає обґрунтування для набуття статусу платника ФСП: що каже ПКУ 18 27

Зразок заповнених Відомостей про наявність земельних ділянок (додаток до статті "Податкова вимагає 
обґрунтування для набуття статусу платника ФСП: що каже ПКУ")

18 Д

Як виплатити орендну плату за паї фізособам із каси підприємства 27 20

Видатковий касовий ордер. Зразок (додаток до статті "Як виплатити орендну плату за паї фізособам із каси 
підприємства")

27 Д

Відомість на виплату грошей. Зразок (додаток до статті "Як виплатити орендну плату за паї фізособам із каси 
підприємства")

27 Д

Облік дров, отриманих від ліквідації плодового саду 28 18

Як прощаються із сільгоспрежимом із ПДВ 28 22

Бухгалтерська довідка "Коригування податкового кредиту з ПДВ у зв'язку з експортом продукції у жовтні 
2013 року" (додаток до статті "Як прощаються із сільгоспрежимом із ПДВ")

28 Д

Бухгалтерська довідка "Коригування податкового кредиту у зв'язку з переходом на загальний режим ПДВ" 
(додаток до статті "Як прощаються із сільгоспрежимом із ПДВ")

28 Д

ЕКСПЕДИРУВАННЯ, ТРАНСПОРТ, ЛОГІСТИКА № стор.

Підприємство продало автомобіль: списання та облік пального, яке залишилося в баку 1 20

Зразок заповненого Акта прийманняпередачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1) 
(додаток до статті "Підприємство продало автомобіль: списання та облік пального, яке залишилося в баку")

1 Д

Як правильно перевізнику-загальносистемнику списувати паливо 3 40

Зразок подорожнього листа вантажного автомобіля (додаток до статті "Як правильно перевізнику-загально-
системнику списувати паливо")

3 Д

Облік комісійно-валютних витрат в експедитора 4 18

Зразок. Договір про транспортно-експедиторське обслуговування (додаток до статті "Облік комісійно-валют-
них витрат в експедитора")

4 Д

Як оприбуткувати придатні вузли та агрегати при списанні автомобіля 5 25

Що робити, якщо на авто не затверджено базову лінійну норму витрачання палива 8 46

ТТН — перша скрипка перевезення 16 4

Бланк ТТН: визначаємось із формою 16 6

Зразок заповнення товарно-транспортної накладної за формою 1-ТТН (хліб) (додаток до статті "Бланк ТТН: 
визначаємось із формою")

16 Д

Товарно-транспортна накладна: майстер-клас із заповнення 16 7

Зразок заповнення Товарно-транспортної накладної ф. № 1-ТН (додаток до статті "Товарно-транспортна 
накладна: майстер-клас із заповнення")

16 Д

Чи можна товарно-транспортну накладну заповнювати комбінованим способом 16 12

Штампуємо прізвище водія: тонкощі заповнення ТТН 16 12

Перевезення для заробітку й для себе: які відмінності 21 10

Чи потрібна ліцензія транспортному експедитору 23 11

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.
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Страховий збір для перевізника: дохід або транзитна сума 27 47

Чи сплачувати екоподаток при списанні зношених шин 30 47

ТОРГІВЛЯ № стор.

РК і КОРО на виїзну торгівлю: як подавати звітність 2 3�

Зразок Довідки про використання розрахункових книжок  
(додаток до статті "РК і КОРО на виїзну торгівлю: як подавати звітність")

2 Д

Зразок заповнення Звіту про використання РРО і книг обліку розрахункових операцій (розрахункових кни-
жок) за ф. № ЗВР-1 (додаток до статті "РК і КОРО на виїзну торгівлю: як подавати звітність")

2 Д

Які документи знадобляться підприємцю для розміщення торговельного автомата 3 28

Зразок договору оренди приміщення (додаток до статті "Які документи знадобляться підприємцю для роз-
міщення торговельного автомата")

3 Д

Збір за держреєстрацію медтехніки: нюанси обліку 3 33

Приклад відображення в бухобліку витрат на сплату реєстраційного збору за держреєстрацію 
(додаток до статті "Збір за держреєстрацію медтехніки: нюанси обліку")

3 Д

Магазин на АЗС: скільки потрібно РРО 3 34

Приклад відображення в бухобліку витрат на придбання РРО  
(додаток до статті "Магазин на АЗС: скільки потрібно РРО")

3 Д

Переобладнання квартири під магазин: облаштовуємо вхід із доступом для інвалідів 5 21

Зразок. Запит про надання інформації щодо можливості встановлення пандусу на вході певного приміщення 
(додаток до статті "Переобладнання квартири під магазин: облаштовуємо вхід із доступом для інвалідів")

5 Д

Ціну товарів переглянули після відвантаження: наслідки в обліку 11 37

Зразок бухгалтерської довідки (додаток до статті "Ціну товарів переглянули після відвантаження: 
наслідки в обліку")

11 Д

Зразок заповнення розрахунку коригування з ПДВ  
(додаток до статті "Ціну товарів переглянули після відвантаження: наслідки в обліку")

11 Д

Чи потрібно АЗС вести Книгу відгуків і пропозицій 15 10

Приклад відображення в обліку мережі АЗС витрат на придбання Книг відгуків і пропозицій 
(додаток до статті "Чи потрібно АЗС вести Книгу відгуків і пропозицій")

15 Д

Як у КОРО записати виручку, отриману через платіжний термінал 15 12

Зразок заповнення розділу 2 КОРО (додаток до статті "Як у КОРО записати виручку,  
отриману через платіжний термінал")

15 Д

Інтернет-магазин не має власного транспорту: чи можна стягнути плату за вартість доставки 17 42

Зразок договору доручення (додаток до статті "Інтернет-магазин не має власного транспорту: 
чи можна стягнути плату за вартість доставки")

17 Д

Зразок товарного чека, оформленого від імені інтернет-магазину (додаток до статті "Інтернет-магазин не має 
власного транспорту: чи можна стягнути плату за вартість доставки")

17 Д

Зразок рахунка-фактури із зазначенням вартості доставки, яку здійснює кур'єрська фірма (додаток до статті 
"Інтернет-магазин не має власного транспорту: чи можна стягнути плату за вартість доставки")

17 Д

Покупець розплатився карткою: що загальносистемнику вважати доходом 21 35

Розрахунок за товар карткою. Приклад заповнення Книги  
(додаток до статті "Покупець розплатився карткою: що загальносистемнику вважати доходом")

21 Д

Страхування водіїв торгових підприємств: які податкові наслідки 23 48

Продаж розкомплектованого товару: правила обліку та оподаткування 24 15

Числовий приклад відображення в обліку продажу розкомлектованого товару (додаток до статті "Продаж 
розкомплектованого товару: правила обліку та оподаткування")

24 Д

Договір на передпродажну підготовку продукції/товарів: юридичний аспект 25 40

Договір на передпродажну підготовку продукції. Зразок  
(додаток до статті "Договір на передпродажну підготовку продукції/товарів: юридичний аспект")

25 Д

Реекспорт товарів & ПДВ: розкриємо карти 27 14

Реекспорт товарів. Приклад відображення в обліку  
(додаток до статті "Реекспорт товарів & ПДВ: розкриємо карти")

27 Д

Ветінспекція заборонила реалізацію продукції: що робити підприємству 30 31

Позовна заява до окружного адміністративного суду. Зразок  
(додаток до статті "Ветінспекція заборонила реалізацію продукції: що робити підприємству")

30 Д

Лист держінспектору ветінспекції. Зразок (додаток до статті "Ветінспекція заборонила реалізацію продукції: 
що робити підприємству")

30 Д

Ліцензія на алкороздріб: чи допускаються безготівкові розрахунки 30 34

ЕКСПЕДИРУВАННЯ, ТРАНСПОРТ, ЛОГІСТИКА № стор.
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ТУРИЗМ № стор.

Туристичні ваучери остаточно розпрощалися з документами суворого обліку (Коментар до наказу 
Мінінфраструктури України від 11.11.13 р. № 896)

2 21

Турагент продає путівки: як показати в бухобліку 13 76

Бухоблік продажу путівок у турагента (додаток до статті "Турагент продає путівки: як показати в бухобліку") 13 Д

Бухоблік продажу путівок турагентом за посередницьким договором (додаток до статті "Турагент продає 
путівки: як показати в бухобліку")

13 Д

Чи може турагент займатися проведенням екскурсій 18 2�

Чи може турагент організовувати тури в межах території України 18 30

Турагент продає своїм працівникам тури за собівартістю: чи утримувати податок на доходи 23 1�

Числовий приклад відображення в бухобліку продажу турпродукта за собівартістю (додаток до статті 
"Турагент продає своїм працівникам тури за собівартістю: чи утримувати податок на доходи")

23 Д

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ № стор.

ЖБК відкриває депозит: чи визнавати йому доходи 3 44

Числовий приклад відображення в бухобліку операції з розміщення депозиту (додаток до статті 
"ЖБК відкриває депозит: чи визнавати йому доходи")

3 Д

Чи може громадська організація надавати рекламні послуги 5 28

Приклад відображення в бухобліку надання рекламних послуг (додаток до статті "Чи може громадська 
організація надавати рекламні послуги")

5 Д

Закон № 721: на що очікувати бізнесу та неприбутківцям (Коментар до Закону України від 16.01.14 р. 
№ 721-VII)

7 17

Неприбутковий звіт: форма й строки подання 17 16

Правила заповнення Неприбуткового звіту 17 1�

Додаток до Неприбуткового звіту: чи подавати його, якщо не виправляються помилки 17 22

Як бюджетникам заповнити рядок 8 Неприбуткового звіту 17 22

Громадська організація отримала статус неприбутківця посеред кварталу: як звітувати 17 23

Матдопомога для членів профспілкової організації: як оподатковувати та обліковувати 22 61

Протокол засідання профспілкового комітету. Зразок (додаток до статті "Матдопомога для членів профспіл-
кової організації: як оподатковувати та обліковувати")

22 Д

Неприбуткова організація одержує дохід від суборенди: особливості обліку 28 47

Бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з орендою і здаванням у суборенду приміщення. Числовий при-
клад (додаток до статті "Неприбуткова організація одержує дохід від суборенди: особливості обліку")

28 Д

ПОСЛУГИ № стор.

У салоні краси встановили платіжний термінал: які документи отримає клієнт 15 8

Зразок товарного чека (додаток до статті "У салоні краси встановили платіжний термінал: 
які документи отримає клієнт")

15 Д

Зразок фіскального касового чека (додаток до статті "У салоні краси встановили платіжний термінал: 
які документи отримає клієнт")

15 Д

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.

Облік комісійно-валютних витрат в експедитора 4 18

Зразок. Договір про транспортно-експедиторське обслуговування (додаток до статті "Облік комісійно-валют-
них витрат в експедитора")

4 Д

Запатентований винахід як інвестиція за кордон: чи потрібна ліцензія НБУ 8 34

Приклад заповнення. Лист-обгрунтування необхідності отримання ліцензії (додаток до статті 
"Запатентований винахід як інвестиція за кордон: чи потрібна ліцензія НБУ")

8 Д

ГОТЕЛЬ, РЕСТОРАН, КАФЕ № стор.

Постільна білизна: правила обліку та оподаткування 3 42

Зразок накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (додаток до статті 
"Постільна білизна: правила обліку та оподаткування")

3 Д

Чи сплачують турзбір відвідувачі, які залишилися на ночівлю в спорткомплексі 8 48

Чому спорткомплекс із ліжко-місцями відносять до спецзасобів розміщення (додаток до статті "Чи сплачують 
турзбір відвідувачі, які залишилися на ночівлю в спорткомплексі")

8 Д

Чи можна виплачувати офіціантові зарплату у вигляді чайових 21 12

Положення про преміювання офіціантів. Зразок (додаток до статті "Чи можна виплачувати офіціантові 
зарплату у вигляді чайових")

21 Д

Закупівля продуктів для приготування страв у кафе 22 6

Закупівельний акт. Зразок (додаток до статті "Закупівля продуктів для приготування страв у кафе") 22 Д
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Відомість закупівлі сільгосппродукції. Зразок  
(додаток до статті "Закупівля продуктів для приготування страв у кафе")

22 Д

РРО в кафе: обов'язок та відповідальність 23 16

Готельний рахунок: чи бути на ньому печатці 23 17

Готельний рахунок. Зразок (додаток до статті "Готельний рахунок: чи бути на ньому печатці") 23 Д

Як правильно оформити меню 24 44

Документальне оформлення руху продуктів у кафе 25 38

Товарний звіт (додаток до статті "Документальне оформлення руху продуктів у кафе") 25 Д

Відомість про залишки товарів на складі  
(додаток до статті "Документальне оформлення руху продуктів у кафе")

25 Д

Документальне оформлення руху продуктів у кафе. Частина 2. Документообіг на кухні 28 26

Вимога до комори. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення руху продуктів у кафе. Частина 2. 
Документообіг на кухні")

28 Д

Денний забірний лист. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення руху продуктів у кафе. 
Частина 2. Документообіг на кухні")

28 Д

Звіт про рух продуктів і тари по кухні. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення руху продуктів 
у кафе. Частина 2. Документообіг на кухні")

28 Д

СТРАХОВА СПРАВА № стор.

Як страховій компанії обліковувати агентську комісію згідно з П(С)БО та МСБО (МСФЗ) 24 42

НЕРУХОМІСТЬ № стор.

Держреєстрація прав на нерухомість-2014: що нового. Частина 1 12 46

Перелік випадків, коли права на нерухомість реєструє Укрдержреєстр (додаток до статті "Держреєстрація 
прав на нерухомість-2014: що нового. Частина 1")

12 Д

Податок на нерухомість-2014: як звітувати юрособам 14 5

Приклад заповнення Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
(додаток до статті "Податок на нерухомість-2014: як звітувати юрособам")

14 Д

Фізособа здає в оренду іпотечну квартиру: чи буде податок 18 4

Зразок договору оренди квартири (додаток до статті "Фізособа здає в оренду іпотечну квартиру: 
чи буде податок")

18 Д

Як загальносистемникові оподатковувати доходи від продажу нерухомості 25 24

Здаємо заставну нерухомість в оренду в статусі підприємця 27 17

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування. Зразок (додаток до статті "Здаємо заставну неру-
хомість в оренду в статусі підприємця")

27 Д

Лист Державної реєстраційної служби України від 16.01.14 р. № 700/05-15-14 "Роз'яснення щодо нововведень 
стосовно проведення держреєстрації права власності з видачею свідоцтва на об'єкт нерухомого майна держ-
комунвласності" (Реєстрація права власності на державну та комунальну нерухомість: важливе роз'яснення)

28 36

АРХІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ № стор.

Експертиза цінності документів на підприємстві: хто, коли й для чого 1 37

Зразок наказу про створення експертної комісії на підприємстві (додаток до статті "Експертиза цінності доку-
ментів на підприємстві: хто, коли й для чого")

1 Д

Лист Укрдержархіву від 13.09.12 р. №  01.2/2855 "Про терміни зберігання первинних бухгалтерських докумен-
тів тимчасового зберігання підприємств" (додаток до статті "Експертиза цінності документів на підприємстві: 
хто, коли й для чого")

1 Д

Застосування електронних документів на підприємстві 1 40

Зразок Акта про вилучення для знищення електронних документів, не внесених до Національного архівного 
фонду (додаток до статті "Застосування електронних документів на підприємстві")

1 Д

Положення про архівний підрозділ підприємства 1 42

Зразок Протоколу зборів учасників про затвердження Положення про архівний підрозділ 
(додаток до статті "Положення про архівний підрозділ підприємства")

1 Д

Зразок Положення про архівний підрозділ (додаток до статті "Положення про архівний підрозділ 
підприємства")

1 Д

Приватна архівна установа: вимоги до створення та функціонування 1 44

Зразок заповненого Паспорта архівної установи, заснованої фізичною та/або юридичною особою приватно-
го права (додаток до статті "Приватна архівна установа: вимоги до створення та функціонування")

1 Д

Державний нотаріальний архів: у яких випадках може стати в пригоді суб'єкту господарювання 1 46

Зразок Заяви про видачу дубліката документа (додаток до статті "Державний нотаріальний архів: 
у яких випадках може стати в пригоді суб'єкту господарювання")

1 Д

Операції з документами НАФ: коли потрібно повідомляти держархів 1 47

ГОТЕЛЬ, РЕСТОРАН, КАФЕ № стор.
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Зразок Повідомлення про намір відчуження документів Національного архівного фонду 
(додаток до статті "Операції з документами НАФ: коли потрібно повідомляти держархів")

1 Д

Зразок Повідомлення про набуття права власності на документи Національного архівного фонду 
(додаток до статті "Операції з документами НАФ: коли потрібно повідомляти держархів")

1 Д

Знищення документів: коли та як 11 5

Зразок заповненого акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду (додаток до статті "Знищення документів: коли та як")

11 Д

Реорганізація підприємства: що робити з документами 11 7

Зразок заповненого акта приймання-передачі документів (додаток до статті "Реорганізація підприємства: 
що робити з документами")

11 Д

Архівне діловодство в бюджетників: вивчаємо "правила гарного тону" 11 �

Зразок заповненого опису справ (додаток до статті "Архівне діловодство в бюджетників: вивчаємо 
"правила гарного тону")

11 Д

Опечатування архіву держфінінспекцією: не довше ніж 24 години 11 11

Зразок акта про самостійне розпечатування каси (додаток до статті "Опечатування архіву держфінінспек-
цією: не довше ніж 24 години")

11 Д

Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення архівного законодавства 11 13

Секретний архівний підрозділ підприємства (додаток до теми номера "Архів на підприємстві") 11 Д

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.

Чи потрапить до витрат загальносистемника  вартість зіпсованого товару 1 24

Зразок заповненого Акта зняття зіпсованих товарів із реалізації (додаток до статті "Чи потрапить до витрат 
загальносистемника  вартість зіпсованого товару")

1 Д

Чи потрібно декларувати доходи за відсутності діяльності 1 34

Чи потрібна ліцензія на перевезення вантажів автотранспортом 1 34

Який код доходу у ф. № 1ДФ для виплат за оренду 1 34

Чи впливає сума єдиного внеску (ставка 36,6%) на розмір декретних 1 34

Бліц-відповідь. Сплата  єдиного внеску підприємцями за себе 1 34

Які документи знадобляться підприємцю для розміщення торговельного автомата 3 28

Зразок договору оренди приміщення (додаток до статті "Які документи знадобляться підприємцю 
для розміщення торговельного автомата")

3 Д

Чому єдиннику не варто тягнути  з погашенням податкового боргу 3 30

Чи може загальносистемник віднести нестачі до витрат 3 31

Зразок Акта виявлення бою (печива)  
(додаток до статті "Чи може загальносистемник віднести нестачі до витрат")

3 Д

Скасували подорожній лист: як бути вантажоперевізникам 3 32

Постачальник послуг на суму авансу не видає податкової накладної: як бути замовнику 3 32

Чи можна не здавати форму № Д5, якщо підприємець — пенсіонер (або інвалід) 3 32

За якими формами підприємцям звітувати за єдиним внеском за себе в цьому році 3 32

Облік витрат: особливості для торговців 5 14

Приклад практичного застосування запропонованої нами форми відомості обліку товару за ціною придбан-
ня (використання методу ФІФО) (додаток до статті "Облік витрат: особливості для торговців")

5 Д

Приклад заповнення відомості обліку ТЗВ (додаток до статті "Облік витрат: особливості для торговців") 5 Д

Приклад заповнення Книги обліку доходів та витрат за грудень 2013 
(додаток до статті "Облік витрат: особливості для торговців")

5 Д

Як загальносистемнику правильно облікувати витрати на перевезення товарів 5 18

Як підприємцю обкладати відсотки за депозитом 5 20

Чи можна хмільний збір відносити до витрат 5 20

Чи потрібно платити хмільний збір при торгівлі пивом 5 20

Здаємо приміщення в суборенду: необхідний вид діяльності 5 20

Бліц-відповідь. Декларування доходів за 2013 р. 5 20

АРХІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ № стор.
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Як і коли декларувати підприємницькі доходи за 2013 рік 7 21

Практичний приклад декларування підприємницьких доходів  
(додаток до статті "Як і коли декларувати підприємницькі доходи за 2013 рік")

7 Д

Лист ДПСУ від 10.05.12 р. № 13270/7/10-1117/1973 "Як розуміти поняття "протягом року"  
(додаток до статті "Як і коли декларувати підприємницькі доходи за 2013 рік")

7 Д

Лист Мінсоцполітики від 23.09.13 р. № 733/021/106-13 "Щодо виконання квоти ФОП, які використовують пра-
цю найманих працівників" (Чи повинні підприємці розраховувати 5%-ву квоту на працевлаштування)

7 27

Лист Міндоходів і зборів України від 09.10.13 р. № 12905/6/99-99-17-03-01-16 "Щодо нарахування єдиного 
внеску" (Витяг) (І не мрійте, підприємці… про пільгову ставку єдиного внеску на зарплату інвалідів!)

11 18

Як підприємцю відзвітувати з єдиного внеску за себе 11 22

Практичний приклад заповнення таблиць №№ 1 і 2 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та 
суми нарахованого єдиного внеску (додаток до статті "Як підприємцю відзвітувати з єдиного внеску за себе")

11 Д

Чи потрібно здавати декларацію про доходи за відсутності діяльності 11 28

Чи буде Свідоцтво єдинника документом для податкового агента 11 28

Чи повинен єдинник сплачувати єдиний внесок за місяць хвороби 11 28

Доходи до Книги єдинника: з копійками чи без 11 28

Бліц-відповідь. Стара кредиторка та єдинник: питання оподаткування 11 28

Нова книга в загальносистемників: фундамент обліку доходів і витрат
— У якій формі фізособа-загальносистемник має право завести Книгу?
— Скільки Книг завести підприємцю, в якого для продажу товару за готівку задіяні наймані працівники, а він 
сам здійснює кілька видів діяльності?
— Коли підприємець може починати вести облік у новій Книзі?
— Хто вносить записи в Книгу? Як і чим це робити правильно? Де її потрібно зберігати?
— Підприємець уніс до Книги неправильні дані. Як виправити неточність?
— Що робити підприємцю, якщо в Книзі закінчилися аркуші, її зіпсували чи втратили?

16 22

Зразок заяви на реєстрацію Книги обліку доходів в податковій 
(додаток до статті "Нова книга в загальносистемників: фундамент обліку доходів і витрат")

16 Д

Послуги кейтерингу в другій групі: немає нічого неможливого 16 26

Зразок заповнення заяви при додаванні видів діяльності, які дають право у другій групі надавати послуги 
кейтерингу (додаток до статті "Послуги кейтерингу в другій групі: немає нічого неможливого)

16 Д

Коли єдинник зобов'язаний стати ПДВшником 16 28

Коли сплачують єдиний податок єдинники третьої та п'ятої груп 16 28

Чи повертати до податкової свідоцтво єдинника 16 28

Чи сплачувати єдиний податок у місяці хвороби 16 28

Бліц-відповідь. Оподатковувані доходи в загальносистемників 16 28

Нова Книга в загальносистемників: підґрунтя обліку доходів і витрат
— Для чого служить графа 1 "Період обліку (день, місяць, квартал, рік)" (далі — графа 1) Книги, коли та як її 
заповнюють;
— У якій графі Книги та за якими правилами підприємець-загальносистемник повинен відображати інформа-
цію про отримані суми доходів від підприємницької діяльності;
— Коли та як у графі 2 Книги слід показувати доходи від діяльності, що отримані в грошовій формі;
— Як у графі 2 Книги правильно показати доходи, отримані в іноземній валюті;
— Де в Книзі відобразити доходи від підприємницької діяльності, отримані в негрошовій (натуральній) формі;
— Коли та в якій сумі потрібно відображати в графі 2 Книги доходи у вигляді безоплатних товарів, робіт, пос-
луг;
— Покупець повернув підприємцю-загальносистемнику товари, а він, у свою чергу, оплату за них. Як цю опе-
рацію відобразити в Книзі;
— Де та як у Книзі визначають суму загального оподатковуваного доходу, яка бере участь під час розрахунку 
чистого доходу

21 14

Повернення товару підприємцю, а покупцю — оплату. Приклад заповнення Книги (додаток до статті "Нова 
Книга в загальносистемників: підґрунтя обліку доходів і витрат")

21 Д

Покупець розплатився карткою: що загальносистемнику вважати доходом 21 35

Розрахунок за товар карткою. Приклад заповнення Книги (додаток до статті "Покупець розплатився карткою: 
що загальносистемнику вважати доходом")

21 Д

Як оподатковують доходи від діяльності, не зазначеної в реєстраційних даних 21 36

Єдинник другої групи не сплатив єдиного податку: які санкції 21 36

Які ставки єдиного податку встановлені для єдинників першої та другої груп 21 36

Чи буде сплачений єдиний внесок витратами загальносистемника 21 36

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.
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Бліц-відповідь. Авансові платежі з податку на доходи 21 36

Нова Книга в загальносистемників: фундамент обліку витрат і доходів
— Для чого слугує графа 5 "реквізити документа, що підтверджує понесені витрати" Книги;
— Де в Книзі показують витрати на придбання товарів, робіт, послуг;
— Коли в графі 6 Книги фіксувати витрати на придбання товарів (робіт, послуг) і як правильно робити ці за-
писи: окремим рядком за кожним документом, зазначеним у графі 5, чи загальною сумою за день, а реквізи-
ти документів перелічити через кому;
— Підприємець торгує товарами, придбаними на замовлення. Спочатку він отримав передоплату від покуп-
ця, потім оплатив товар своєму постачальнику, а одержав його й передав покупцю лише через кілька днів. 
Коли потрібно зробити запис у графі 6 Книги про суму витрат на придбання товару;
— Які суми витрат підприємець має відображати в графі 7 "витрати на оплату праці найманих осіб" Книги;
— Коли і як зарплатні витрати записувати до графи 7 Книги й реквізити яких документів при цьому треба ві-
добразити в графі 5 Книги;
— Які витрати можуть опинитися в графі 8 "інші витрати, пов'язані з одержанням доходу" Книги;
— Коли підприємець має визначити суму чистого доходу й вписати її до графи 9 "Сума чистого оподаткову-
ваного доходу (гр. 4 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)" Книги

23 22

Приклад визначення чистого доходу та заповнення видаткових граф книги в загальносистемника  
(додаток до статті "Нова Книга в загальносистемників: фундамент обліку витрат і доходів")

23 Д

Отримано гроші за послуги від юрособи. Чи буде порушення в другогрупника 23 28

Куди сплачувати податки після зміни місця проживання 23 28

Кого єдинники не враховують при підрахунку працюючих 23 28

Чи залишати спрощенку другогрупнику, якщо доходи перевищили 1 млн грн 23 28

Бліц-відповідь. Зарплата працівників підприємця 23 28

Касова книга та касові ордери у фізособи-єдинника: бути чи не бути 25 22

Зразок заповнення Книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників 
єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) (додаток до статті "Касова 
книга та касові ордери у фізособи-єдинника: бути чи не бути")

25 Д

Як загальносистемникові оподатковувати доходи від продажу нерухомості 25 24

Чи може дружина держслужбовця бути підприємцем 25 25

Чи включати єдинникові до доходів суму поповнення рахунку 25 26

Чи нараховувати єдиний внесок на орендний платіж фізособі 25 26

Чи можна єдиннику відкрити власну міні-броварню 25 26

Як другогрупникові оподатковувати отримане за послуги від загальносистемника 25 26

Бліц-відповідь. Єдинник здає майно в оренду 25 26

АДМІНІСТРУВАННЯ № стор.

Особливості притягнення до відповідальності філії та її посадових осіб за податкові порушення 2 30

Постанова Київського окружного адміністративного суду у справі № 826/11199/13-а від 16.09.13 р. (Витяг)  
(додаток до статті "Особливості притягнення до відповідальності філії та її посадових осіб за податкові пору-
шення")

2 Д

Чому єдиннику не варто тягнути  з погашенням податкового боргу 3 30

Податкова адміндопомога в міжнародних відносинах: географія розширюється (Коментар до листа 
Міндоходів і зборів України від 21.01.14 р. № 1267/7/99-99-12-01-03-17)

17 28

Перевірка через невидачу податкової накладної: чи повинні вручати копію скарги покупця 21 47

Ухвала ВАСУ от 23.01.14 р. № К/800/33234/13 (Витяг) (додаток до статті "Перевірка через невидачу податкової 
накладної: чи повинні вручати копію скарги покупця")

21 Д

Чи може податкову звітність підписувати тільки директор, якщо на підприємстві є бухгалтер 27 42

СПАДКУВАННЯ № стор.

Заповіт з опискою в імені спадкоємця: як діяти 14 22

Зразок Заяви про встановлення факту належності заповіту (додаток до статті "Заповіт з опискою в імені 
спадкоємця: як діяти")

14 Д

ДОГОВІРНА РОБОТА № стор.

Ціна авто та утилізаційний збір: чи можна збільшити ціну договору після його укладення 2 34

Зразок Додаткової угоди до договору купівлі-продажу (додаток до статті "Ціна авто та утилізаційний збір:  
чи можна збільшити ціну договору після його укладення")

2 Д

Зразок пропозиції про зміну умов договору (додаток до статті "Ціна авто та утилізаційний збір: чи можна 
збільшити ціну договору після його укладення")

2 Д

Підготовка та укладення договору про закупівлю: загальні питання 6* 4

Документація конкурсних торгів (Витяг) (додаток до статті "Підготовка та укладення договору про закупівлю: 
загальні питання")

6* Д

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ № стор.
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ЦКУ чи ГКУ: який кодекс має перевагу 6* 4

Підготовка проекту договору та визначення його істотних умов 6* 5

Чи обов'язково застосовувати примірний або типовий договір 6* 6

Особливості визначення змісту окремих видів договорів 6* 7

Строк укладення договору про закупівлю 6* �

Форс-мажор у договорах про закупівлі 6* 10

Внесення змін у договір про закупівлю 6* 10

Ціна договору про закупівлю у нерезидента: на які особливості треба зважати 6* 12

Закупівля за лотами: як укласти договір 6* 12

Три в одному: міняємо ціни в договорі закупівлі по трьох лотах 6* 13

Як продовжити строк договору про закупівлю на початок наступного року 6* 13

Зразок. Додаткова угода до договору про закупівлю 
(додаток до статті "Як продовжити строк договору про закупівлю на початок наступного року")

6* Д

Інфляція та закупівлі: як внести зміни до договору 6* 14

Труднощі формулювань: як визначити строк надання послуг 6* 15

Чи можна подовжити договір, укладений без проведення торгів 6* 15

Сезонне коливання ціни: як оформити зміни 6* 16

Зразок. Додаткова угода до договору про закупівлю  
(додаток до статті "Сезонне коливання ціни: як оформити зміни")

6* Д

Як бюджетникам правильно скласти договір на закупівлю палива 6* 17

Приклади прописування в договорах про закупівлю палива умов про поставку з відстроченням та розстро-
ченням платежу (додаток до статті "Як бюджетникам правильно скласти договір на закупівлю палива")

6* Д

Розірвання договору в односторонньому порядку (частина IІІ) 11 35

Зразок позовної заяви про розірвання договору  
(додаток до статті "Розірвання договору в односторонньому порядку (частина IІІ)")

11 Д

Замовник не забрав виробу за договором побутового підряду: що робити 17 47

Зразок повідомлення замовника про наслідки його неявки за одержанням роботи  
(додаток до статті "Замовник не забрав виробу за договором побутового підряду: що робити")

17 Д

Переспрямування платежу на погашення іншого боргу: чи має таке повноваження контрагент 22 63

Відзив на позовну заяву про стягнення заборгованості. Зразок (додаток до статті "Переспрямування платежу 
на погашення іншого боргу: чи має таке повноваження контрагент")

22 Д

Договір на передпродажну підготовку продукції/товарів: юридичний аспект 25 40

Договір на передпродажну підготовку продукції. Зразок (додаток до статті "Договір на передпродажну підго-
товку продукції/товарів: юридичний аспект")

25 Д

юРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.

Новий рік — нові норми: дайджест минулих і прийдешніх змін у вітчизняному правовому полі 1 5

Пожежники опломбували приміщення: що робити 3 12

Зразок Акта про поновлення експлуатації приміщення  
(додаток до статті "Пожежники опломбували приміщення: що робити")

3 Д

Коли відсутність не на руку: що принесе заочне кримінальне провадження  
(Коментар до Закону України від 16.01.14 р. № 725-VII)

7 12

Заява про скасування судового рішення, ухваленого за результатами заочного кримінального провадження 
(додаток до коментаря "Коли відсутність не на руку: що принесе заочне кримінальне провадження")

7 Д

Місцевий суд не видає рішення: що робити 7 28

Зразок заяви про надання копії судового рішення  
(додаток до статті "Місцевий суд не видає рішення: що робити")

7 Д

Зразок заповнення скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді  
(додаток до статті "Місцевий суд не видає рішення: що робити")

7 Д

Запатентований винахід як інвестиція за кордон: чи потрібна ліцензія НБУ 8 34

Приклад заповнення. Лист-обґрунтування необхідності отримання ліцензії 
(додаток до статті "Запатентований винахід як інвестиція за кордон: чи потрібна ліцензія НБУ")

8 Д

Засвідчена належним чином копія документа: що це та як виготовити 11 33

Зразок засвідчувального напису на копії документа 11 Д

Розірвання договору в односторонньому порядку (частина IІІ) 11 35

Зразок позовної заяви про розірвання договору  
(додаток до статті "Розірвання договору в односторонньому порядку (частина IІІ)")

11 Д

ДОГОВІРНА РОБОТА № стор.
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Позов про відшкодування моральної шкоди: вимоги й важливі деталі 15 14

Випадки прямих вказівок законодавства, що дають право стягнути моральну шкоду  
(додаток до статті "Позов про відшкодування моральної шкоди: вимоги й важливі деталі")

15 Д

Зразок позовної заяви про спростування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди  
(додаток до статті "Позов про відшкодування моральної шкоди: вимоги й важливі деталі")

15 Д

Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди  
(додаток до статті "Позов про відшкодування моральної шкоди: вимоги й важливі деталі")

15 Д

Нові правила у сфері захисту персональних даних (Коментар до наказу Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини "Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних"  
від 08.01.14 р. № 1/02-14)

15 34

Зразок наказу про затвердження Порядку обробки персональних даних (додаток до коментаря "Нові прави-
ла у сфері захисту персональних даних")

15 Д

Зразок наказу про призначення відповідальної особи, що організовує роботу, пов'язану із захистом персо-
нальних даних при їх обробці (додаток до коментаря "Нові правила у сфері захисту персональних даних")

15 Д

Бліц-відповідь. Підприємство здійснює обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для 
прав і свобод суб'єктів персональних даних. Такі дані обробляли ще до 01.01.14 р. У який строк потрібно 
повідомити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?

16 14

Нормативний редут проти недружніх поглинань: суть запропонованого захисту (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання 
діяльності юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" від 10.10.13 р. № 642-VII)

16 35

Відступлення права вимоги: чи має значення, як про це повідомлено боржника 16 47

Зразок повідомлення про відступлення права вимоги (додаток до статті "Відступлення права вимоги:  
чи має значення, як про це повідомлено боржника")

16 Д

Лист Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 27.08.13 р. № 7747 
"Щодо правових підстав діяльності колекторських фірм" (Витяг) (Є така професія: чи правомірні дії колек-
торських фірм)

17 38

Зразок договору уступки права вимоги  
(додаток до коментаря "Є така професія: чи правомірні дії колекторських фірм")

17 Д

Назад у майбутнє: чого очікувати бізнесу від змін у Конституції 21 8

Скарга на неправомірні дії місцевого органу виконавчої влади. Зразок  
(додаток до статті "Назад у майбутнє: чого очікувати бізнесу від змін у Конституції")

21 Д

Підпис невповноваженої особи на первинних документах: чи можна відстояти своє 23 14

Навчальні військові збори: кого призивають і як викликають 25 �

Вихід зі складу учасників: у чому суть 26* 3

Коли та як учасник повідомляє про вихід із ТОВ 26* 5

Повідомлення про вихід із ТОВ (додаток до статті "Коли та як учасник повідомляє про вихід із ТОВ") 26* Д

Дата виходу учасника ТОВ: як і для чого її визначають 26* 7

На яке майно може розраховувати учасник ТОВ у разі виходу 26* 8

Як визначити вартість майна для виплати вибулому учаснику і який строк розрахунку 26* �

Виплата частки при виході з ТОВ: чи можливе зарахування зустрічних вимог 26* 10

Учасник не повністю вніс вклад: чи виплачують йому вартість частки в разі виходу з ТОВ 26* 11

Учасник виходить із ТОВ: чи може він відступити право на одержання коштів 26* 12

Договір про відступлення права вимоги. Зразок (додаток до статті "Учасник виходить із ТОВ: чи може він від-
ступити право на одержання коштів")

26* Д

Повідомлення про відступлення права вимоги. Зразок (додаток до статті "Учасник виходить із ТОВ: чи може 
він відступити право на одержання коштів")

26* Д

Вихід із ТОВ з отриманням нерухомості: умови й порядок 26* 13

Заява про бажання отримати частку в натуральній формі. Зразок  
(додаток до статті "Вихід із ТОВ з отриманням нерухомості: умови й порядок")

26* Д

Які рішення ухвалюють загальні збори ТОВ у зв'язку з виходом учасника 26* 15

Учасник вийшов із товариства: чи зменшувати статкапітал 26* 16

Протокол зборів учасників. Зразок  
(додаток до статті "Учасник вийшов із товариства: чи зменшувати статкапітал")

26* Д

Виключення учасника з ТОВ: як і за що 26* 17

Чи можна виключити з госптовариства померлих учасників, якщо їх спадкоємці до нього не зверталися 26* 20

Чи існують межі зменшення статутного капіталу ТОВ 26* 21

Випадки обов'язкового зменшення статутного капіталу ТОВ 26* 22

Зменшення статутного капіталу ТОВ: чи завжди можна виплатити різницю учасникам 26* 23

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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Порядок зменшення статутного капіталу ТОВ 26* 24

Збільшення статкапіталу: що спочатку — передача майна чи рішення зборів 26* 27

Акт приймання-передачі майна як додатковий вклад до СК. Зразок (додаток до статті "Збільшення статкапіта-
лу: що спочатку — передача майна чи рішення зборів")

26* Д

Чи можна збільшити статутний капітал за рахунок боргу перед учасником 26* 28

Договір (угода) про зарахування зустрічних однорідних вимог. Зразок (додаток до статті "Чи можна збільши-
ти статутний капітал за рахунок боргу перед учасником")

26* Д

Вклад до статутного капіталу готівкою: чи можливо це 26* 30

Прибутковий касовий ордер. Зразок (додаток до статті "Вклад до статутного капіталу готівкою: чи можливо це") 26* Д

Збільшення статкапіталу ТОВ лише одним із засновників: можливість і порядок 26* 32

Протокол зборів. Зразок (додаток до статті "Збільшення статкапіталу ТОВ лише одним із засновників:  
можливість і порядок")

26* Д

Які права виникають у спадкоємця учасника ТОВ, і коли він їх може реалізувати 26* 33

Коли ТОВ має право не прийняти спадкоємця до складу учасників 26* 35

Продаж учасником-юрособою частки в ТОВ: чи потрібна згода загальних зборів учасника 26* 36

Купівля-продаж частки в статутному капіталі: умови договору 26* 37

Договір купівлі-продажу частки в СК. Зразок (додаток до статті "Купівля-продаж частки в статутному капіталі: 
умови договору")

26* Д

Чи може єдиний учасник ТОВ продати йому свою частку 26* 3�

Протокол загальних зборів. Зразок (додаток до статті "Чи може єдиний учасник ТОВ продати йому свою частку") 26* Д

Чи потрібна згода другого члена подружжя на відчуження частки в статкапіталі 26* 40

Чи має право держслужбовець володіти корпоративними правами 26* 42

Договір управління майном. Зразок  
(додаток до статті "Чи має право держслужбовець володіти корпоративними правами")

26* Д

Чи може учасник продати частку в статкапіталі до появи спадкоємців другого учасника 26* 43

Заява про вступ до складу учасників. Зразок (додаток до статті "Чи може учасник продати частку в статкапі-
талі до появи спадкоємців другого учасника")

26* Д

Учасники продають свої частки в ТОВ: чи повідомляти один одного 26* 44

Заява про відмову від переважного права купівлі частки. Зразок (додаток до статті "Учасники продають свої 
частки в ТОВ: чи повідомляти один одного")

26* Д

Купівля частки в статутному капіталі ТОВ: коли в покупця виникає право власності 26* 46

Вступ нових учасників у товариство з перерозподілом часток у статкапіталі: як зробити  
(додаток до спецвипуску)

26* Д

Частки всіх учасників переходять до ТОВ, а воно їх продає: чи можливо це  (додаток до спецвипуску) 26* Д

Часткова мобілізація: що, як, хто 27 4

Останні події в країні: чи належать вони до форс-мажору з точки зору права 28 �

Чи можна позичені гроші внести до статутного капіталу 28 15

Відмовили у виплаті страхового відшкодування: шукаємо правду в суді 28 16

Позовна заява про стягнення страхового відшкодування. Зразок  
(додаток до статті "Відмовили у виплаті страхового відшкодування: шукаємо правду в суді")

28 Д

Втрачено первинні документи: кого повідомляти 30 3�

Повідомлення про втрату документів. Зразок  
(додаток до статті "Втрачено первинні документи: кого повідомляти")

30 Д

ПРАКТИКА — У СУДОВИХ РІШЕННЯХ № стор.

Вашу податкову накладну не зареєстрували? Оскаржте це успішно (Коментар до інформаційного листа 
Вищого адміністративного суду України від 24.10.13 р. № 1486/12/13-13)

27 21

Позовна заява про визнання протиправними дій Відповідача з неприйняття ПН Позивача. Зразок  
(додаток до статті "Вашу податкову накладну не зареєстрували? Оскаржте це успішно")

27 Д

СУД І ПРОЦЕС № стор.

Судовий спір із Держархбудінспекцією: на що звернути увагу  
(Коментар до інформаційного листа Вищого господарського суду України від 22.01.13 р. № 01-06/84/2013)

23 32

ДОРОжНЄ ПРАВО № стор.

Важливе для всіх водіїв: автофіксація порушень та нові штрафи  
(Коментар до Закону України від 16.01.14 р. № 723-VII)

7 14

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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Скарга на постанову в справі про адміністративне правопорушення  
(додаток до коментаря "Важливе для всіх водіїв: автофіксація порушень та нові штрафи")

7 Д

ВСЕ ПРО БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ № стор.

Здаємо в оренду іпотечну квартиру: чи реально 2 40

Зразок Заяви про повідомлення банкірів  
(додаток до статті "Здаємо в оренду іпотечну квартиру: чи реально")

2 Д

Кредитку замовляли? Відмовтесь, якщо зможете 11 3�

Зразок заяви про відмову від додаткової кредитної карти  
(додаток до статті "Кредитку замовляли? Відмовтесь, якщо зможете")

11 Д

Зразок заяви про відмову від незамовленої кредитки  
(додаток до статті "Кредитку замовляли? Відмовтесь, якщо зможете")

11 Д

Овердрафтні фокуси: чи добре ви знаєте свою картку 15 43

Зразок заяви про відмову від послуги "овердрафт" по зарплатній картці  
(додаток до статті "Овердрафтні фокуси: чи добре ви знаєте свою картку")

15 Д

Приклад умови надання овердрафтів держателям зарплатних платіжних карток  
(додаток до статті "Овердрафтні фокуси: чи добре ви знаєте свою картку")

15 Д

Чи гарантію даєш, що депозит повернеш? 30 42

КОНСУЛЬТУюТЬ ПОДАТКІВЦІ № стор.

Земельні пільги для благодійних та релігійних організацій 3 48

Юрособа — орендодавець земділянки ФСПшнику: чи платити земподаток 3 48

Як відстежувати обсяги постачань для повторної обов'язкової ПДВшної реєстрації 5 32

Страхування водіїв торгових підприємств: які податкові наслідки 23 48

Будівництво за бюджетні кошти: коли реєструватися платником ПДВ 25 37

Штрафи для громадян за несплату земподатку 25 37

ТЕМА НОМЕРА № стор.

Архів на підприємстві 1 37

Резерв відпусток 4 20

Архів на підприємстві 11 5

Декларуємо доходи 2013 року 12 6

ТТН 16 4

Звіт про пільги 17 5

Розрахунки в інвалюті 24 6

Навчальні військові збори 25 �

Мобілізація 27 4

Дивіденди 30 5

ПОСАДОВА ОСОБА № стор.

Із перших вуст: реалії внутрішнього контролю й аудиту в держорганах (Інтерв'ю з директором Департаменту 
гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції України Оленою 
Олександрівною Чечуліною)

14 40

Просвітлені пресою: чим періодика держорганів корисна читачам (ексклюзивне інтерв'ю головного редакто-
ра видання "Фінансовий контроль" Журавльової Олени Вікторівни)

30 1

СУП: СТОРІНКИ УСПІШНОЇ ПРАКТИКИ № стор.

Задача № 43. Ліквідація об'єкта основних засобів у зв'язку з невідповідністю визначенню активу з оприбут-
куванням матцінностей

4 42

БюДжЕТНІ УСТАНОВИ № стор.

Річна звітність бюджетних установ: складаємо без проблем 2 42

Перелік форм бюджетної та фінансової звітності за 2013 р.  
(додаток до статті "Річна звітність бюджетних установ: складаємо без проблем")

2 Д

Працівникам не виплатили відшкодовані фондом лікарняні: як показати у звітності 2 46

Реалізація оприбуткованого минулоріч брухту 2 46

Плануємо фонд зарплати вчителів: головні акценти 3 46

Приклад складання Тарифікаційного списку вчителів  
(додаток до статті "Плануємо фонд зарплати вчителів: головні акценти")

3 Д

Зміни, що вносяться до заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, перед-
бачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та органі-
зацій, затверджені постановою КМУ від 25.12.13 р. № 969 (Режим економії держкоштів подовжили ще на рік)

4 25

ДОРОЖНЄ ПРАВО № стор.
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Архівне діловодство в бюджетників: вивчаємо "правила гарного тону" 11 �

Зразок заповненого опису справ (додаток до статті "Архівне діловодство в бюджетників: вивчаємо  
"правила гарного тону")

11 Д

Надходження м'якого інвентарю: оформлення та облік у медзакладах 12 41

Приклад відображення в бухобліку придбання та виготовлення м'якого інвентарю (додаток до 
 статті "Надходження м'якого інвентарю: оформлення та облік у медзакладах")

12 Д

Зразок заповненого акта приймання-передачі основних засобів ф. № ОЗ-1 (бюджет) (додаток до 
 статті "Надходження м'якого інвентарю: оформлення та облік у медзакладах")

12 Д

Зразок заповненої інвентарної картки групового обліку основних засобів в бюджетних установах ф. № ОЗ-9 
(бюджет) (додаток до статті "Надходження м'якого інвентарю: оформлення та облік у медзакладах")

12 Д

Зразок акта переробки (додаток до статті "Надходження м'якого інвентарю: оформлення та облік  
у медзакладах")

12 Д

Коли обґрунтовано введення посади головного бухгалтера 13 77

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 30.03.10 р. № 3200/0/14-10/13 "Про організацію 
бухгалтерського обліку на підприємстві" (Витяг) (додаток до статті "Коли обґрунтовано введення посади 
 головного бухгалтера")

13 Д

Фрагмент штатного розпису (додаток до статті "Коли обґрунтовано введення посади головного бухгалтера") 13 Д

М'який інвентар у медзакладі: передаємо в експлуатацію 14 43

Зразок заповненої накладної (вимоги) (додаток до статті "М'який інвентар у медзакладі: передаємо  
в експлуатацію")

14 Д

Зразок заповненої Квитанції на здану в прання білизну (додаток до статті "М'який інвентар у медзакладі:  
передаємо в експлуатацію")

14 Д

Тонкощі списання м'якого інвентарю 14 44

Зразок заповненого Акта про списання основних засобів ф. № ОЗ-3 (бюджет) (додаток до статті "Тонкощі 
списання м'якого інвентарю")

14 Д

Як показати заміну деталей комп'ютера в бухобліку бюджетника 15 46

Зразок заповненої накладної ф. № З-3 (додаток до статті "Як показати заміну деталей комп'ютера в бухобліку 
бюджетника")

15 Д

Зразок заповненого меморіального ордера 13 "Накопичувальна відомість витрачання матеріалів"  
(додаток до статті "Як показати заміну деталей комп'ютера в бухобліку бюджетника")

15 Д

Готуємося до складання кошторису 16 44

Як бюджетникам заповнити рядок 8 Неприбуткового звіту 17 22

Ділимося секретами: рецепт вдалої антикорупційної декларації 23 44

Роз'яснення Міністерства юстиції України від 10.07.12 р. "Проблемні питання застосування Закону України 
"Про засади запобігання і протидії корупції" (додаток до статті "Ділимося секретами: рецепт вдалої  
антикорупційної декларації")

23 Д

Додаток до листа "Нацдержслужби України від 03.03.12 р. № 1005/23-12 "Роз'яснення з питань запобігання 
 проявам корупції" (додаток до статті "Ділимося секретами: рецепт вдалої антикорупційної декларації")

23 Д

Числовий приклад заповнення декларації (додаток до статті "Ділимося секретами: рецепт вдалої  
антикорупційної декларації")

23 Д

Кожному по заслузі: виплачуємо держслужбовцям винагороду за "передову" працю 24 37

Доповідна записка за підсумками щорічної оцінки праці. Зразок (додаток до статті "Кожному по заслузі: 
виплачуємо держслужбовцям винагороду за "передову" працю")

24 Д

Подання на видачу грошової винагороди. Зразок (додаток до статті "Кожному по заслузі: виплачуємо 
 держслужбовцям винагороду за "передову" працю")

24 Д

Запис до трудової книжки про виплату грошової винагороди. Зразок (додаток до статті "Кожному по заслузі: 
виплачуємо держслужбовцям винагороду за "передову" працю")

24 Д

Чи індексувати бюджетникам необоротні активи за підсумками 2013 року 25 20

Важкі часи — складні рішення: Уряд запроваджує жорстку економію коштів (Коментар до постанови КМУ  
від 01.03.14 р. "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету")

25 27

Фінінспектор на порозі: що потрібно знати про ревізію 27 43

Протокол № 7 засідання методологічної ради щодо концепції ризик-орієнтованого відбору об'єктів контролю 
до плану контрольно-ревізійної роботи держфінінспекції України та її територіальних органів від 23 квітня 
2012 року (додаток до статті "Фінінспектор на порозі: що потрібно знати про ревізію")

27 Д

Лист про проведення ревізії. Зразок (додаток до статті "Фінінспектор на порозі: що потрібно знати  
про ревізію")

27 Д

Головбух бюджетної установи на лікарняному: хто підпише платіжки та звітність 27 46

Картка із зразками підписів та відбитка печатки. Зразок (додаток до статті "Головбух бюджетної установи  
на лікарняному: хто підпише платіжки та звітність")

27 Д

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ № стор.
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Наказ "Про надання тимчасового права підпису фінансових та банківських документів" (додаток до статті 
"Головбух бюджетної установи на лікарняному: хто підпише платіжки та звітність")

27 Д

Фінінспектор на порозі: що потрібно знати про ревізію 28 44

Направлення на ревізію. Зразок (додаток до статті "Фінінспектор на порозі: що потрібно знати про ревізію") 28 Д

Чи може навчальний заклад дати працівнику позику для придбання квартири 30 27

Лист Держказначейської служби України від 07.02.14 р. № 17-13/130-3148 (додаток до статті "Чи може 
 навчальний заклад дати працівнику позику для придбання квартири")

30 Д

"Гаряча" тема: як на практиці заощаджувати держкошти 30 28

ОСВІТА № стор.

Плануємо фонд зарплати вчителів: головні акценти 3 46

Приклад складання Тарифікаційного списку вчителів (додаток до статті "Плануємо фонд зарплати вчителів: 
головні акценти")

3 Д

Оплата праці в спортшколах: доплати й надбавки без помилок 21 2�

Наказ про виконання обов'язків на час відсутності працівників спортшколи. Зразок (додаток до статті 
"Оплата праці в спортшколах: доплати й надбавки без помилок")

21 Д

Освітнє пере(за)вантаження: зустрічайте типові штатні нормативи ВНЗ (Коментар до наказів МОН України 
"Про затвердження Типових штатних нормативів" від 11.01.14 р. № 26 та від 23.01.14 р. № 60)

23 36

Наказ МОН України від 23.01.14 р. № 60 "Про затвердження типових штатних нормативів ВНЗ І—ІІ рівнів 
 акредитації" (додаток до коментаря "Освітнє пере(за)вантаження: зустрічайте типові штатні нормативи ВНЗ")

23 Д

Наказ МОН України від 11.01.14 р. № 26 "Про затвердження типових штатних нормативів ВНЗ ІІІ—ІV рівнів 
 акредитації" (додаток до коментаря "Освітнє пере(за)вантаження: зустрічайте типові штатні нормативи ВНЗ")

23 Д

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я № стор.

Надходження м'якого інвентарю: оформлення та облік у медзакладах 12 41

Приклад відображення в бухобліку придбання та виготовлення м'якого інвентарю (додаток до стат-
ті "Надходження м'якого інвентарю: оформлення та облік у медзакладах")

12 Д

Зразок заповненого акта приймання-передачі основних засобів ф. № ОЗ-1 (бюджет) (додаток до стат-
ті "Надходження м'якого інвентарю: оформлення та облік у медзакладах")

12 Д

Зразок заповненої інвентарної картки групового обліку основних засобів в бюджетних установах ф. № ОЗ-9 
(бюджет) (додаток до статті "Надходження м'якого інвентарю: оформлення та облік у медзакладах")

12 Д

Зразок акта переробки (додаток до статті "Надходження м'якого інвентарю: оформлення та облік у мед-
закладах")

12 Д

М'який інвентар у медзакладі: передаємо в експлуатацію 14 43

Зразок заповненої накладної (вимоги) (додаток до статті "М'який інвентар у медзакладі: передаємо  
в експлуатацію")

14 Д

Зразок заповненої Квитанції на здану в прання білизну (додаток до статті "М'який інвентар у медзакладі: 
 передаємо в експлуатацію")

14 Д

Тонкощі списання м'якого інвентарю 14 44

Зразок заповненого Акта про списання основних засобів ф. № ОЗ-3 (бюджет) (додаток до статті "Тонкощі 
списання м'якого інвентарю")

14 Д

ДЕРжАВНІ ЗАКУПІВЛІ № стор.

Підготовка та укладення договору про закупівлю: загальні питання 6* 4

Витяг. Документація конкурсних торгів (додаток до статті "Підготовка та укладення договору про закупівлю: 
загальні питання")

6* Д

ЦКУ чи ГКУ: який кодекс має перевагу 6* 4

Підготовка проекту договору та визначення його істотних умов 6* 5

Чи обов'язково застосовувати примірний або типовий договір 6* 6

Особливості визначення змісту окремих видів договорів 6* 7

Строк укладення договору про закупівлю 6* �

Форс-мажор у договорах про закупівлі 6* 10

Внесення змін у договір про закупівлю 6* 10

Ціна договору про закупівлю у нерезидента: на які особливості треба зважати 6* 12

Закупівля за лотами: як укласти договір 6* 12

Три в одному: міняємо ціни в договорі закупівлі по трьох лотах 6* 13

Як продовжити строк договору про закупівлю на початок наступного року 6* 13

Зразок. Додаткова угода до договору про закупівлю (додаток до статті "Як продовжити строк договору  
про закупівлю на початок наступного року")

6* Д

Інфляція та закупівлі: як внести зміни до договору 6* 14

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ № стор.
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Труднощі формулювань: як визначити строк надання послуг 6* 15

Чи можна подовжити договір, укладений без проведення торгів 6* 15

Сезонне коливання ціни: як оформити зміни 6* 16

Зразок. Додаткова угода до договору про закупівлю (додаток до статті "Сезонне коливання ціни:  
як оформити зміни")

6* Д

Як бюджетникам правильно скласти договір на закупівлю палива 6* 17

Приклади прописування в договорах про закупівлю палива умов про поставку з відстроченням та розстро-
ченням платежу (додаток до статті "Як бюджетникам правильно скласти договір на закупівлю палива")

6* Д

Рамкові угоди: укладаємо й виконуємо без проблем 6* 1�

Фрагмент. Документація для проведення конкурсних торгів (додаток до статті "Рамкові угоди: укладаємо  
й виконуємо без проблем")

6* Д

Приклад. Порядок погодження гензамовника для закупівлі за рамковими угодами (додаток до статті  
"Рамкові угоди: укладаємо й виконуємо без проблем")

6* Д

Лист Мінекономрозвитку України від 25.03.13 р. "Щодо закупівель за рамковими угодами"  
(додаток до статті "Рамкові угоди: укладаємо й виконуємо без проблем")

6* Д

Організовуємо конкурентний відбір 6* 21

Оскарження процедури держзакупівлі 6* 23

Зразок. Скарга щодо оскарження процедури держзакупівлі (додаток до статті "Оскарження процедури 
 держзакупівлі")

6* Д

Перевірка замовника АМКУ за відсутності скарги: чи можливо це 6* 26

Які права має замовник під час оскарження закупівлі 6* 26

Моніторинг держзакупівель, або Контролю забагато не буває 6* 27

Приклад. Типові порушення, виявлені в ході моніторингу держзакупівель (додаток до статті  
"Моніторинг держзакупівель, або Контролю забагато не буває")

6* Д

Чи враховувати рекомендації за результатами моніторингу Мінекономрозвитку України 6* 28

Контроль у сфері держзакупівель: хто та як його здійснює 6* 2�

Запит прокуратури про надання відомостей щодо держзакупівель: що робити 6* 31

Зразок. Лист із коректною відмовою надати інформацію, що запрошувала прокуратура  
(додаток до статті "Запит прокуратури про надання відомостей щодо держзакупівель: що робити")

6* Д

Чи може АМКУ перевірити документацію конкурсних торгів 6* 34

Податкова міліція вимагає документи відкритих торгів: як відповісти на запит 6* 35

Приклад. Лист із відповіддю на запит міліції (додаток до статті "Податкова міліція вимагає документи 
 відкритих торгів: як відповісти на запит")

6* Д

Антимонопольний комітет вимагає документи стосовно конкурсних торгів: як бути 6* 36

Відповідальність членів комітету з конкурсних торгів 6* 37

Зразок. Апеляційна скарга (додаток до статті "Відповідальність членів комітету з конкурсних торгів") 6* Д

Зразок. Наказ про оголошення догани (додаток до статті  
"Відповідальність членів комітету з конкурсних торгів")

6* Д

Кожному своє: чи розподіляти обов'язки між членами комітету 6* 42

Зразок. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів (додаток до статті "Кожному своє:  
чи розподіляти обов'язки між членами комітету")

6* Д

Голову ККТ звільнено: чи покарають його за порушення закупівельних процедур 6* 42

Відсутність закупівель: чи ліквідовувати комітет із конкурсних торгів 6* 43

Зразок. Наказ про ліквідацію комітету з конкурсних торгів (додаток до статті "Відсутність закупівель:  
чи ліквідовувати комітет із конкурсних торгів")

6* Д

Як позбутися ролі секретаря комітету з конкурсних торгів 6* 44

Зразок. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів (додаток до статті "Як позбутися ролі секретаря 
 комітету з конкурсних торгів")

6* Д

Зразок. Заява секретаря комітету про звільнення (додаток до статті "Як позбутися ролі секретаря комітету  
з конкурсних торгів")

6* Д

Чи визнаються торги недійсними, якщо загублено пропозицію переможця 6* 44

Чи можна покарати осіб, які невчасно проконсультували комітет із конкурсних торгів 6* 46

Зразок. Наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності (додаток до статті "Чи можна покарати 
осіб, які невчасно проконсультували комітет із конкурсних торгів")

6* Д

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.12.13 р. № 1489 "Про внесення змін  
до Порядку визначення предмета закупівлі" (Витяг) (Предмет закупівлі будробіт і поточного ремонту 
 визначаємо за новим Нацстандартом)

14 27

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ № стор.
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Призупинення закупівлі: учимося рахувати строки 15 47

Чи можна змінити порядок оплати товару перед підписанням договору 15 47

Постачальник став платником ПДВ: чи можна змінити ціну договору про закупівлю 25 48

Чи проводити конкурсні торги при дозакупівлі 27 45

Подовжили минулорічний договір: чи проводити торги в новому році 30 48

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стор.

Як визначити вартість запасів 8 23

Присвоюємо інвентарний номер за новими правилами 8 23

Плата від надання адміністративних послуг: нові реквізити бюджетних рахунків 8 24

Наказ ДКСУ від 20.12.13 р. № 207 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України  
від 28 листопада 2000 року № 119" (Витяг)

8 24

Лист ДКСУ від 23.12.13 р. № 17-10/463-33917 "Про відкриття рахунків" (Витяг) 8 26

Наказ Мінфіну України від 30.12.13 р. № 1197 "Про визначення терміну закриття рахунків" 8 26

Лист ДКСУ від 24.10.13 р. № 17-08/206-26318 "Про оприбуткування нематеріальних активів" 8 27

Лист ДКСУ від 06.12.13 р. № 17-08/405-31769 "Про передачу бюджетних призначень іншому розпоряднику 
бюджетних коштів"

8 28

Наказ ДКСУ "Про затвердження Змін до наказів Державного казначейства України"  
від 27.12.13 р. № 216 (додаток до рубрики "Казначей")

8 Д

Наказ ДКСУ "Про затвердження Змін до наказів Державного казначейства України"  
від 11.01.14 р. № 7 (додаток до рубрики "Казначей")

8 Д

Лист ДКСУ "Про зарахування реєстраційного внеску за конкурс на будівництво житла для військовослужбов-
ців" від 16.10.13 р. № 17-08/314-29415 (додаток до рубрики "Казначей")

8 Д

Наказ Мінфіну України від 07.02.14 р. № 44 "Про затвердження Змін до бюджетної класифікації" 21 20

Наказ ДКСУ від 21.01.14 р. № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, Порядку здійснення видачі, обігу, 
обліку і сплати фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, органами Державної 
казначейської служби України"

21 24

Лист ДКСУ від 03.02.14 р. № 17-10/108-2503 "Про застосування заходів впливу  
за порушення бюджетного законодавства"

21 24

Лист ДКСУ від 03.02.14 р. № 17-08/107-2484 "Про бухгалтерський облік  
фінансових інвестицій бюджетних установ"

21 25

Лист ДКСУ від 22.01.14 р. № 17-10/54-1499 "Про застосування КЕКВ при виплаті військовослужбовцям 
 допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами"

21 26

Лист ДКСУ від 21.01.14 р. № 17-08/45-1353 "Про застосування КЕКВ при виплаті грошової винагороди 
 арбітражному керуючому"

21 27

Лист Мін'юсту України від 23.12.13 р. № 17809-0-26-13/6.1 "Про порядок надання архівних довідок" 21 28

Оплата праці в спортшколах: доплати й надбавки без помилок 21 2�

Наказ про виконання обов'язків на час відсутності працівників спортшколи. Зразок  
(додаток до статті "Оплата праці в спортшколах: доплати й надбавки без помилок")

21 Д

Лист Мінмолодьспорту України від 17.06.13 р. № 1/1052  
"Щодо виплати надбавок працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

21 31

Лист Держмолодьспорту України від 22.10.12 р. № 6.3/6695  
"Щодо оплати праці працівників спортивних закладів"

21 32

Наказ Мінекології та природних ресурсів України, Мінекономрозвитку і торгівлі України, Мінфіну України  
від 25.12.13 р. № 544/1561/1130 "Про затвердження порядку визначення вартості та надання платних послуг 
бюджетними установами, що належать до сфери управління державного агентства водних ресурсів україни, 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів" (Витяг)

30 21

Порядок визначення вартості та надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери 
управління Державного агентства водних ресурсів України, затверджений наказом Мінекології та природних 
ресурсів України, Мінекономрозвитку і торгівлі України, Мінфіну України від 25.12.13 р. № 544/1561/1130

30 22

Лист Мінфіну України від 06.02.14 р. № 31-08230-12-10/2576 "Про зарахування надходжень до спецфонду 
 державного бюджету України"

30 24

Лист ДКСУ від 21.02.14 р. № 17-10/177-4304 "Про порядок видачі, обігу  
та обліку фінансових казначейських векселів" (Витяг)

30 25

Лист ДКСУ від 27.02.14 р. № 9-10/20-4687 "Про втрату чинності листом казначейства України" 30 27

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ № стор.
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Чи може навчальний заклад дати працівнику позику для придбання квартири 30 27

Лист Держказначейської служби України від 07.02.14 р. № 17-13/130-3148 (додаток до статті  
"Чи може навчальний заклад дати працівнику позику для придбання квартири")

30 Д

"Гаряча" тема: як на практиці заощаджувати держкошти 30 28

Постанова КМУ від 05.03.14 р. № 73 "Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження  
державного регулювання цін на препарати інсуліну"

30 30

ПАМ'ЯТКА КЕРІВНИКУ ТА БУХГАЛТЕРУ № стор.

Відпускні, декретні, лікарняні та інші виплати у 2014 році: визначаємо кількість днів для розрахунку 8 12

Ситуаціі із практики. Відпускні, декретні, лікарняні та інші виплати у 2014 році: визначаємо кількість днів  
для розрахунку (додаток до статті "Відпускні, декретні, лікарняні та інші виплати у 2014 році: визначаємо 
кількість днів для розрахунку")

8 Д

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ № стор.

Каталог публікацій у газеті "Все про бухгалтерський облік" за ІV квартал 2013 р. 13 7

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА № стор.

Поезія. "З пакунками, настроєм, іграшками..." 1 56

Поезія. Из историй волнительных знакомств 2 48

Поезія. В "реале" не создано мест, чтоб знакомиться… 3 48

Поезія. Самообманы и подсказки. О других и о себе 4 48

Поезія. На шосте січня, в Водокреса... 5 32

Поезія. Невтішні зміни 7 32

Поезія. "По городам, так... между оцеплений..." 8 48

Поезія. "Ноль-тридцать-три" бокалы больше не берут..." 11 48

Поезія. "Коли нема достатку і роботи..." 12 48

Поезія. "Давно не був на рідному Хрещатику..." 13 80

Поезія. Бабцине тихоголосся біля телевізора, чи Наші сучасні бабусі 14 48

Поезія. "От троенщин до борщеговокволынских" 15 48

Поезія. "Кокосовой стружки! еще шоколада!" 16 48

Поезія. "Невже дітей народжують батьки..." 17 48

Поезія. Проклявшая старость 17 48

Поезія. Новая сотрудница 18 32

Поезія. Безвозвратные поступки и слова 21 48

Поезія. "Слепой-то может вдохновить восстанье..." 22 64

Поезія. Те же фамилии, лица 23 48

Поезія. "Трону губами у щиколоток" 24 48

Поезія. "До чего довели властолюбцы нас, 
дышащих мартом..."

25 48

Поезія. Українська байка-2014 27 48

Поезія. Сильна Країна 28 48

Поезія. Примеряем позорный колпак проигравших войну 30 48

ІV. ПЕРЕЛІК СПЕЦВИПУСКІВ, ТЕМАТИЧНИХ НОМЕРІВ І СПЕЦПРОЕКТІВ  
ГАЗЕТИ "ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК" ЗА І квартал 2014 РОКУ

СПЕЦВИПУСКИ, ТЕМАТИЧНІ НОМЕРИ ТА ЇХ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА №

Державні закупівлі. Частина II
Друга частина спецвипуску буде Аріадниною ниткою в присмерку не врегульованих законодавством питань. Ми роз-
повіли про порядок укладення договорів про закупівлю, розібрали їх основні умови й строки підписання. Не омину-
ли увагою й контролерів на держзакупівельній стежині — з'ясували їх функції, права та вибудували тактику захис-
ту від можливих посягань. Тоді ж визначилися і з відповідальністю членів комітету з конкурсних торгів за ухвалені 
 рішення

6

ТОП 20. Частина 6
В рамках цього спецвипуску ви знайдете детальні рекомендації щодо заповнення податкових декларацій з податку 
на прибуток, земельного податку, фіксованого сільгоспподатку та виправлення в них помилок

�-10

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стор.
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СПЕЦВИПУСКИ, ТЕМАТИЧНІ НОМЕРИ ТА ЇХ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА №

Податковий кодекс України (кодифікований) 1�-20

Операції з корпоративними правами. Частина I
Спецвипуск "Операції з корправами" (частина 1) присвячено юридичним аспектам цієї теми. У ньому ви знайдете 
 відповіді на найактуальніші питання, що виникають у діяльності госптовариства, зокрема, товариства з обмеженою 
відповідальністю, і його взаєминах з учасниками (засновниками): 
– як оформити вихід учасника з ТОВ; 
– як розрахувати суму для виплати учаснику; 
– якими способами з ним можна розрахуватися;
– що товариству зробити з часткою учасника, який вийшов; 
– коли і за що учасника можна примусово виключити з товариства; 
– у яких випадках і як зменшують статутний капітал товариства і як його правильно збільшити, а також багато інших 
важливих запитань

26

Операції з корпоративними правами. Частина II
Спецвипуск присвячено обліковій частині операцій із корпоративними правами. Із нього ви, зокрема, дізнаєтеся:
– про те, як ТОВ відображати в обліку вихід учасника з товариства;
– чи потрібно сплачувати податок на репатріацію при поверненні частки нерезиденту, який виходить зі складу учас-
ників товариства;
– чи слід ТОВ відображати у формі № 1ДФ повернення частки фізособі, яка виходить зі складу учасників товариства;
– про те, як засновнику (учаснику) в обліку фіксувати свій вихід із товариства;
– облікові наслідки зменшення статутного капіталу ТОВ;
– про облік та оподаткування операцій (купівля-продаж, міна, дарування, спадкування) з корпоративними правами 
(як власними, так і сторонніх підприємств)

2�

СПЕЦПРОЕКТИ ТА ЇХ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА № Стор.

Все для приватних підприємців. Випуск 40 1 23

Все для приватних підприємців. Випуск 41 3 27

Все для приватних підприємців. Випуск 42 5 13

Все для приватних підприємців. Випуск 43 11 21

Все для приватних підприємців. Випуск 44 16 21

Все для приватних підприємців. Випуск 45 21 13

Все для приватних підприємців. Випуск 46 23 21

Все для приватних підприємців. Випуск 47 25 21

Підсумки грудня. 10 важливих документів грудня 1 52

Підсумки січня. 10 важливих документів січня 14 8

Підсумки лютого. 10 важливих документів лютого 23 4

Казначей. Спільний проект Державної казначейської служби України  
та газети "Все про бухгалтерський облік". Випуск 70

8 21

Казначей. Спільний проект Державної казначейської служби України  
та газети "Все про бухгалтерський облік". Випуск 71

21 17

Казначей. Спільний проект Державної казначейської служби України  
та газети "Все про бухгалтерський облік". Випуск 72

30 1�


